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ABSTRACT  
 

Facebook represents the largest social network in the world, a network used by more 

than 40% of the Swedish population. Furthermore, it is a social network that in the last 

year has received much attention in the media, where much focus has been on the 

consequences of the use of this network. Many of these have been addressed within a 

recruitment context, and particularly interested in the interviewer's perspective, 

therefore, the user perspective has been overlooked. 

 

Sweden has developed more and more towards a service oriented society with an 

increased demand for specialized services and skills. It has become increasingly 

important to find the right individual with the right qualifications and personal qualities 

for a job position. Thus, individuals as an asset come to play an increasingly important 

role for businesses, a fact that creates new demands on recruitment. Facebook has begun 

to be implemented as a complement to aid in the recruitment process, this as an 

additional source of information about the candidate. The Swedish labor market is in a 

generation changing period in which Generation Y will be the next generation to enter 

the work field. Thus, reorganizations and restructurings may be necessary for 

companies in order to innovate and accommodate the next generation’s values and 

preferences. Values and attitudes of Generation Y can be characterized in part by the 

Internet and social networks, this group of individuals is the Internet generation and also 

the most frequent users of Facebook. 

 

This study aims to examine the hiring manager and the users (Generation Y) approach 

to the publishing of public and private information on Facebook. This is to ensure a 

better understanding of the implications it provides for recruitment and its process. 

 

This study is of a comparative nature, where the two different studies are based on 

qualitative interviews. Furthermore we collected the empirical data through semi-

structured interviews and applied the material on the selected theoretical approaches and 

previous research. This resulted eventually in an analysis of three sections, Generation 

Y, recruiters, and when the two perspectives meet. The latter, in which answers the 

purpose and questions of the study. 

 

Studies show that there is a lack of understanding of how the published information on 

Facebook should be used and assessed by the staffing companies. This means that the 

social network can not be used in the most effective way for assessing purposes in a 

recruiting process. Thus, preventing the staffing company’s unawareness and lack of 

strategies for the use of Facebook, a proper assessment can be made. Furthermore, the 

study confirms that there is a lack of awareness about the users' perspective of 

Facebook, that is Generation Y. This ignorance is reflected, among other things that 

recruiters do not distinguish Facebook and reality as two separate communities, but base 

their decisions upon the same premise. While Generation Y shows, in the study that 

they consider two different surroundings when assessing friends and people, they judge 

themselves based on a single platform. This affects Generation Y's self-presentation and 

how they are viewed by their surroundings. This unawareness contributes to the 

complications surrounding how you relate to and understand the information published 

on Facebook. That is, it affects how the candidate's personality and characteristics are 

evaluated. 
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SAMMANFATTNING  
 

Facebook är det största sociala nätverket i världen, ett nätverk som används av mer än 

40% av Sveriges befolkning. Vidare är det ett socialt nätverk som under det senaste året 

fått mycket uppmärksamhet i media, där stor fokus har legat på konsekvenser av 

användandet av detta nätverk. Många av dessa konsekvenser har behandlat 

rekryteringssammanhang och då främst med intresse för rekryterarens perspektiv, 

således har användaren hamnat i skymundan.   

 

Sverige har utvecklats allt mer mot ett tjänstesamhälle med en ökad efterfråga på 

specialiserade tjänster och kompetenser. Det har blivit viktigare att hitta rätt individ med 

rätta meriter och personliga egenskaper för en tjänst. Således har individen som tillgång 

kommit att spela en allt viktigare roll för företagen, ett faktum som ställer nya och högre 

krav på rekrytering. Facebook har börjat implementeras som komplement och 

hjälpmedel vid rekrytering, detta som en ytterligare källa för information om 

kandidaten. Den svenska arbetsmarknaden står i ett generationsskifte, där Generation Y 

ska komma att efterträda den stora skara 40-talister som nu når pensionsålder. Därmed 

kan omorganiseringar och omstruktureringar vara nödvändiga för företagen, detta för att 

förnya sig och passa den kommande generationen, dess värderingar och inställningar. 

Värderingar och inställningar som för Generation Y kommer att präglas till viss del av 

Internet och de sociala nätverken, då dessa är Internetgenerationen och de mest 

frekventa användarna av Facebook.  

 

Studien syftar till att undersöka rekryteraren och användarens (Generation Y) 

förhållningssätt till publicering av privat och offentlig information på Facebook. Detta 

för att skapa en ökad förståelse för vilka konsekvenser det ger för rekrytering och dess 

process.    

 

Således är denna studie av en jämförande karaktär, där de två genomförda studierna 

baserat sig på kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet samlades in via semi-

strukturerade intervjuer och applicerades på studiens valda teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning. Detta mynnade slutligen ut i en analys bestående av tre avsnitt; 

Generation Y, rekryterare och när två perspektiv möts. Det sistnämnda vilket besvarar 

studiens syfte och frågeställningar.    

 

Studien visar bland annat att det råder en bristfällig förståelse hos bemanningsföretagen 

för hur publicerad information på Facebook bör användas vid en bedömning. Detta 

innebär att det sociala nätverket inte kan utnyttjas på ett maximalt sätt som hjälpmedel. 

Således förhindrar bemanningsföretagens omedvetenhet och avsaknad av strategier för 

användandet av Facebook, att en korrekt bedömning kan ske. Vidare bekräftar studien 

att det råder en omedvetenhet kring användarnas perspektiv av Facebook, det vill säga 

Generation Y. Denna omedvetenhet reflekteras bland annat av att rekryterare inte 

särskiljer Facebook och verkligheten som två separata samhällen utan bedömningar 

görs utefter samma premisser. Medan Generation Y påvisar i sina bedömningar att de 

betraktar andra utifrån två olika omgivningar samtidigt som de bedömer sig själva 

utifrån en och samma plattform. Således påverkar detta Generation Y´s 

självpresentation och hur denne ses av omgivning. Denna omedvetenhet bidrar således 

till att det råder komplikationer kring hur man förhåller sig till och uppfattar den 

publicerade informationen på Facebook. Det vill säga att det påverkar hur kandidatens 

personlighet och egenskaper bedöms.  
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1. INLEDNING  

 

Det inledande kapitlet syftar att ge läsaren en introduktion till studiens behandlade 

ämnen, Facebook och rekrytering. Vidare betonas det identifierade problemet, slutligen 

lyfts uppsatsens syfte och dess kunskapsbidrag.  

1.1 Generationsskifte, arbetsmarknaden och virtuella samhällen 

 

”Dagens unga är alltså morgondagens vuxna”  

- (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova, 2002, s. 11) 

 

Arbetsmarknaden står idag inför ett generationsskifte, en stor skara 40-talister kommer 

inom kort nå pensionsålder vilket öppnar dörren för 70 och 80-talisterna. Detta skifte 

medför således att arbetsmarknaden kommer att genomgå flertalet förändringar i och 

med att värderingar och synsätt ska ersättas. (Fürth et al., 2002, s. 11-13; Yeaton, 2008, 

s. 69) Exempelvis finns 40-talisternas värderingar om en kollektiv syn kvar samtidigt 

som en ny generation (Generation Y) gör entré på arbetsmarknaden med värderingar om 

en tro på den enskilda individen. Således kommer generationernas värderingar och 

normer skilja sig åt vilket exempelvis kan reflekteras genom deras sätt att arbeta, 

anställningsformer och lojaliteten gentemot företaget. (Fürth et al., 2002, s. 18-20) 

Därmed kan omorganiseringar och omstruktureringar vara nödvändiga för företagen, 

detta för att förnya sig och passa den kommande generationen, dess värderingar och 

inställningar. (Parment & Dyhre, 2009, s. 16-17) Fürth et al., (2002, s. 11-13, 18-20) 

betonar att en kartläggning av ungdomars grundläggande värderingar kan bidra till en 

förståelse för och ge en bild av framtidens värderingar. Något som kan vara viktigt för 

företagen att ta del av i och med att det kan vara till hjälp och underlätta inför det stora 

generationsskiftet som sker på arbetsmarknaden.  

 

Samtidigt som arbetsmarknaden genomgår ett generationsskifte är den på väg ur den 

svacka som medfördes av lågkonjunkturen, efterfrågan på arbetskraft har således ökat. 

Fram till mitten av 2010 hade närmare 800 000 40-talister lämnat arbetsmarknaden, 

därmed kvarstår cirka 400 000 40-talister med arbetskraft. (Karlsson, 2010a) För många 

företag innebär det att flertalet medarbetare med lång erfarenhet och bred kompetens 

kommer att lämna företagen. Därmed står dörren öppen för Generation Y och en ökad 

förståelse för dess värderingar, normer och egenskaper bör tas i beaktning. Flertalet 

undersökningar som genomförts de senaste åren påvisar att företag finner det allt 

svårare att hitta personal med rätt kompetens (Karlsson, 2010b; Treschow, & Åström, 

2011). Samtidigt som det är av vikt att anpassa sig till kommande generationer 

understryker Parment & Dyhre (2009, s. 11) att organisationer måste för att bemöta sina 

nuvarande och framtida kunders efterfrågningar anställa individer vilka passar 

företagets kultur, värderingar och profil. Detta är nyckeln till framgång för att ha 

möjlighet att anpassa sig efter marknadens krav och erhålla konkurrenskraft.   

 

Undersökningar gjorda 2010 påvisar att cirka 20% av alla rekryteringar utgjordes i 

någon form av felrekrytering. Detta är lika stor andel som under 2007, det vill säga när 

det var lågkonjunktur. (Karlsson, 2010a) En felrekrytering kan utöver den arbetstid som 

används för att genomföra tester, intervjuer och val av kandidat resultera i stora 

kostnader. Kostnader vilka kan vara så väl synliga exempelvis annonseringar och 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

9 

avgångsvederlag som icke synliga exempelvis underprestering av den avgående 

medarbetaren och upplärning av den nya kandidaten. (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 19-

20) Att inte ha rätt person på rätt plats kan få konsekvenser ur ett flertal perspektiv bland 

annat tidsmässigt, strategiskt och ekonomiskt. Vilket understryker 

rekryteringsprocessens betydelse för hela företaget och att den inte enbart är begränsad 

till personalavdelningen i sig. Därmed är det av vikt att vara medveten om vilken 

kompetens och kandidat som är önskvärd till olika positioner inom företaget samtidigt 

som personalavdelningen är kontinuerligt uppdaterade i rekryteringsfrågor. Således kan 

detta bidra till en optimering av rekryteringsprocessen, minska antalet felrekryteringar 

och generera ett ökat välmående för företaget.  

 

Generation Y är således den generation som har börjat tillträda arbetsmarknaden, en 

generation vilken refererar till de individer födda på 80-talet och framåt (Parment, 2008, 

s. 20; Zemke & Filipczak, 2000, s. 3). Dessa individer benämns även som 

‖Internetgenerationen‖ i och med att de levt en stor del av sitt liv med influenser av 

denna teknik (Yeaton 2008, s. 69; Westlakes, 2008, s. 23-25). Internet uppkom i mitten 

på 90-talet, då tillgången utgjordes av en stationär dator och en fast uppkoppling till ett 

telefonjack. Idag har Internettillgången börjat ta allt fler former och individen har större 

tillgänglighet än någonsin förr samtidigt som användandet kryper allt lägre ner i åldern. 

Vid en kartläggning av svenskars vanor på Internet konstaterades att 36% av alla 3-

åringar någon gång har använt Internet. (Findahl, 2010, s. 19-20) Vidare visar 

publikationer från statistiska centralbyrån att mellan 2004 och 2010 har tillgången till 

Internet i de svenska hemmen ökat med 12%, samtidigt som mobila anslutningar i form 

av bärbara datorer och mobiltelefoner blir allt vanligare. (SCB, 2010a) Ett ökat utbud av 

Internets tillgänglighet och ett användande vilket sjunkit allt längre ner i ålder påvisar 

en förändring i individens livsstilsmönster och därmed sättet att leva.  

 

Individens förändrade sätt att leva och livsstilsmönster avspeglas bland annat i dess 

utveckling av gemenskaper utanför det traditionella (Dahlgren, 2002, s. 164). Redan 

från födseln utvecklar individen ett beroende till människor, ett beroende som växer sig 

starkare i samband med att antalet människor och styrkan i relationerna till dessa 

individer som finns omkring denne ökar (De Swaan, 2003, s.  28-29). Turkle (1997, s. 

11-18) betonade tidigt att ett utvecklade av datorbaserad kommunikation kommer att 

förändra individens engagemang i andra människor och kontakten av socialt deltagande. 

På grund av att det ger individen en möjlighet att kommunicera med andra varje dag 

utan att ha någon fysisk kontakt. Således är detta beroende relaterat till det nätverk som 

finns kring individen, ett nätverk som idag med hjälp av Internet utvecklats till en helt 

ny nivå i form av virtuella samhällen och gemenskaper (Dahlgren, 2002, s. 164).   

 

Det virtuella samhället representeras av så kallade communities, en form av samhälle, 

vilka tidigare gav användaren möjligheten att vara anonym och kunde därför enklare 

styra över sin egen identitet och dess uppfattande.  Generation Y är uppvuxna i en tid av 

frihet, frihet att skapa sin egen identitet och uppfattning om den värld den lever i. Dessa 

är faktorer vilka påverkar de värderingar som präglar individen, värderingar som 

grundar sig i den tidsperiod individen är född och avspeglas i dess framtida värderingar 

och attityder. Således är detta något individen bär med sig genom livet och påverkar 

samhällsbilden denne har. Tidigare generationers värderingar har påverkats av faktorer 

som status och klasskillnader vilket idag präglas av en individualistisk ideologi. Under 

de senaste 50 åren har värderingarna förändrats på grund av en bättre levnadsstandard, 
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utbildning, global information och den frihet individen fått för att kunna skapa sitt eget 

liv. (Fürth et al., 2002, s. 11-13)  

 

Idag utgörs de virtuella samhällena i större utsträckning av sociala nätverk där 

användaren till stor del skapar konton baserat på sin egen identitet och namn (Dahlgren, 

2002, s. 309). Det största sociala nätverket idag är Facebook med 500 miljoner aktiva 

medlemmar (Facebook, 2011a; Solin, s. 10), där 4,1 miljoner är svenskar, det vill säga 

närmare 40% av befolkningen. (Danielsson, 2011; SCB, 2010a) Vidare påvisar 

undersökningar att de mest frekventa användarna av sociala nätverk är 16-24 åringar 

(SCB, 2010a; SCB, 2010b). Dahlgren (2002, s. 164-166) menar att de sociala nätverken 

kan ses som utvecklingen till en modern gemenskap då individen kan träffa människor 

med likasinnade intressen världen över. Vidare understryker Wellman & Gulia (1999, s. 

186) att sociala nätverk kan representera nya gemenskaper i och med att den 

datormedierade kommunikationen skapar relationer vilka kan vara oregelbundna, 

specialiserade och varierade i styrka. Dessa relationer tenderar samtidigt att efterlikna 

de relationer individen har inom andra områden i det dagliga livet. Solin (2010, s. 6) 

beskriver detta genom att betona hur konversationer på Facebook inte skiljer sig 

nämnvärt från de konversationer individen för i vardagliga livet. Turkle (1997, s. 36) 

betonar att datorn har kommit att representera en form av sällskap, utan de 

vänskapskrav som individen vanligtvis har. Den datormedierade kommunikationen har 

således kommit att erbjuda individen möjligheten att vara ensam samtidigt som denne 

kan få sällskap utan någon fysisk närvaro.  Turkles resonemang om datorn som ett 

komplement till det fysiska sällskapet samtidigt som Facebook utgör det största sociala 

nätverket reflekterar en utveckling av en plattform för ett aktivt socialt liv utan 

geografiska gränser, med eller utan sällskap. De mest frekventa användarna av detta 

nätverk är som nämnts ovan 16-24 åringar det vill säga Generation Y, således kan detta 

ses som en indikation för att sociala nätverk har ett ökat deltagande i denna generations 

liv.   

 

Individen har blivit allt mer bekväm med att prata öppet om sina känslor och mer 

privata upplevelser, det vill säga vara offentlig på sociala medier. Det indikerar att 

gränsen mellan vad som är offentligt och vad som är privat inte blir lika tydlig. 

(Parment, 2008, s. 43; Dahlgren, 2002, s. 79) En halv miljon svenskar lägger veckovis 

upp privata foton på Internet medan en och en halv miljon skriver kommenterar på 

andras handlingar på Internet (Findahl, 2010, s. 43). Generation Y karaktäriseras av en 

större tolerans gentemot att delge information om sina egna privata upplevelser och 

känslor. Det som tidigare var mer eller mindre tabubelagt att diskutera med 

omgivningen exempelvis privata motgångar, skilsmässor eller psykiska problem etc. 

utgör nu inte lika stor skam som tidigare. Generation Y har istället skapat ett samhälle 

där öppen kommunikation mellan individer numera inte anses som något negativt utan 

en del av livet.  (Parment, 2008, s. 46) Således har detta resulterat i att Generation Y har 

en ökad möjlighet att ha en mer offentlig karaktär än tidigare generationer (Westlake, 

2008, s. 31).  

 

Individens karaktär är således egenskapar vilka kännetecknar dennes identitet, dock kan 

en individ ha en rad olika identiteter vilka är beroende av den situation individen 

befinner sig i. Exempelvis en identitet för det professionella livet, en identitet för det 

sociala livet och en identitet för det privata. Detta är något som kan skapa konflikter och 

motsägelser i självpresentationen i och med att det påverkar individens 

identitetsutformning. Genom att ha många olika identiteter representerar individen flera 
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olika ageranden som därmed påverkar hur den själv och andra ser denne. (Castells, 

1997, s. 20; Dahlgren, 2002, s. 310) I och med att sociala nätverk som tidigare nämnts 

bidragit till en förändring av socialt deltagande innebär det att individen kan vara i 

behov av att visa flera identiteter samtidigt. Detta på grund av att dennes nätverk 

kommit att representeras av många olika relationer. Något som indikerar en viss 

problematik för individens självpresentation och hur dennes identitet uppfattas av dess 

omgivning.  

 

Individens agerande på Internet har uppmärksammats framförallt under början av 2011 

och lyfts fram som något komplext och problematiskt. Det har uppmärksammats 

huruvida handlingar som individen gör idag kan komma att påverka framtiden, bland 

annat i form av anställningsbarhet. (Dunér & Lomberg, 2011; Victorin, 2011; 

Danielsson, 2011) Facebook kom tidigt att kritiseras för att utgöra en risk för individen 

på grund av att sidan genom ett medlemskap tekniskt sätt äger all dess publicerade 

information. Även om individen själv väljer att ta bort informationen finns den kvar 

bland annat genom back-up servrar och dylikt (Facebook 2011d). (Olsson, 2007) Vidare 

påvisar en europeisk undersökning att 57% av deltagarna skulle om det fanns möjlighet 

radera all information som finns publicerad om dem själva på Internet. Detta på grund 

av oron om hur denna information påverkar bilden av individen när denne exempelvis 

söker jobb.  (Lindbom, 2011) Turkle (1997, s. 18) och Dahlgren (2002, s. 309) belyste 

tidigt huruvida individen kommer att ta ansvar för dess virtuella handlingar och hur de 

kommer att stå till svars för dem. Vidare ifrågasätter Zhao, Grasmuck & Martin (2008, 

s. 1831) huruvida konsekvenser mellan det riktiga jaget och det virtuella jaget skiljer sig 

åt. Resultaten av deras studie visar att Facebook identiteter ska betraktas som riktiga i 

och med att handlingar vilka sker på detta nätverk kan få verkliga konsekvenser. 

Individen är aldrig anonym på Internet inte heller dess handlingar, dessa kan alltid på ett 

eller annat sätt spåras i och med att datorns IP-adress fungerar som ett DNA (Dahlgren 

2002, s. 309-310; Marisco, 2010, s. 968-979).  

 

De sociala nätverken innebär såväl risker som möjligheter för användaren. Samtidigt 

som individen har obegränsad tillgång till globala mötesplatser riskerar denne att bli 

utsatt i och med tendensen att använda allt fler nätverk där denne inte är anonym och 

lever skyddad under ett användarnamn. (Marisco, 2010, s. 968-979) Således kan 

individens samtliga handlingar spåras direkt till denne. (Squicciarini, Zhang & Xu 2011, 

s. 523). Vidare menar Parment (2008, s. 39-43) att det nya engagemanget i människor 

som uppkommit till följd av ett mer transparent och virtuellt kommunicerande samhälle 

ibland klassificeras som påhopp på individen. Således kan individens agerande på 

sociala medier som har blivit omdiskuterat i media ses som ett resultat av det 

generationsskifte vi står inför. Generation Y reflekterar ett nytt sätt att agera, denne är 

mer villig att exponera sig själv på ett helt nytt plan än vad tidigare generationer anser 

vara rimligt (Parment, 2008, s. 43). 
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1.2 Generationsskifte och rekrytering  

 

Ny teknik och tillgänglighet av information har öppnat upp en ny dörr för företagen att 

kommunicera och interagera med miljontals människor (Yeaton, 2008, s. 68-69).  Safko 

och Brake (2009) menar att företag bör anamma och förstå de verktyg som används av 

en stor del av befolkningen. Fürth et al., (2002, s. 90) betonar att det är av stor vikt att 

företagen får en ökad förståelse för den nya generationen som nu ska komma att 

dominera arbetsmarknaden. Uppkomsten av sociala nätverk kan ses som början på 

utvecklingen av ett nytt rekryteringsverktyg. Vidare understryker Shie (2009, s. 123) att 

företag vilka förstår värdet av att nyttja den virtuella världen vid rekrytering kan erhålla 

ett övertag gentemot andra företag. I och med att företaget på ett enklare sätt kan lyckas 

identifiera och attrahera den rätta talangen och arbetskraften, då tillgången på 

information blir allt mer påtaglig. Under 2010 utförde Svenskt Näringsliv 

undersökningen ‖Så rekryterar företagen medarbetare‖ där 18% av de medverkande 

8633 företagen angav att de någon gång använt sociala medier i sin rekryteringsprocess. 

Dock menade företagen att detta var en av de rekryteringsvägar som fungerade minst 

bra, vad detta berodde på framkom inte i undersökningen. (Svenskt Näringsliv, 2010) 

Vidare publicerade Stockholms Handelskammare rapporten ‖Har företagen koll på vilka 

de rekryterar?‖ vilken visar att var tredje av de 986 medverkande företagen använder 

Facebook som en extern källa för information om den arbetssökande. Ett effektivt sätt 

att minska eventuella felrekryteringar. (Treschow & Åström, 2011, s. 5,7) Enligt 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers undersökning (2006) kostade en felrekrytering i snitt 

700 000 kr. Att sociala medier implementerats som ett svarsalternativ i diverse 

undersökningar och att användandet av dessa nätverk inom företagen ökar kan ses som 

indikationer på en ökad acceptans av verktyget som hjälpmedel.  

 

Cunningham (2010, s. 1-2) och Smith & Kidder (2010, s. 498-499) menar att om företag 

väljer att interagera via sociala medier måste en strategi upprättas. Dels för att erhålla en 

gemensam förståelse inom företaget med tydliga riktlinjer för hur företaget ska speglas 

utåt, men också för hur medarbetarna bör agera på dessa medier. En strategi för dessa 

medier är även viktigt ur ett rekryteringsperspektiv i och med att de förser företagen 

med information som både tillhör privatliv och offentlighet. Således kan det som företag 

vara svårt att vara objektiva i sina bedömningar av individer i de sociala medierna.  

 

Kairos Furture (2010) påvisar i en undersökning att det är främst 40-talisterna och 80-

talisterna som har skilda synsätt kring sociala medier och dess användande. Det visade 

sig att 40-talisterna såg de sociala nätverken som ett professionellt forum medan 80-

talisterna ansåg det vara mer som ett tidsfördriv. Detta kan påvisa en skillnad mellan 

generationerna, där Generation Y exempelvis har en ökad frihetssträvan med fokus på 

livsprojekt och mål istället för relationen till arbetsgivaren som 40-talisterna (Fürth et 

al., 2002, s. 18,73). Vidare betonar Smith & Kidder (2010. s. 497-499) och Westlake 

(2008, s. 23-27) att rekryterare idag generellt sätt kommer från äldre generationer än 

Generation Y och finner svårigheter i att förstå och identifiera sig med denna. Dock 

visar sig inte rekryterarna vara främmande för att använda sig av sociala medier med en 

inställning att om arbetssökande är dum nog att publicera icke-lämplig information får 

denne ta konsekvenserna. Dessa individer är framtidens arbetstagare, individer vars 

handlingar på Internet går att spåra med ett enkelt klick (Dahlgren, 2002, s. 309).  
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1.3 Ett nytt fokus   

 

Forskning kring rekrytering har ökat under de senaste 40 åren, fokus har flyttat från 

huvudområdena rekryteringsmetoder, rekryterarens påverkan, rekryteringsprocessen 

samt realistiska jobbförväntningar för individen mot rekrytering på Internet. Istället bör 

fokus riktas mot exempelvis rekryteringsprocesser för specifika målgrupper för att 

generera en bättre matchning mellan organisation och person. (Breaugh, 2008) Vidare 

understryker Saks (2005) att nya rekryteringsförfaranden måste uppmärksammas då 

organisationer tenderar att ligga långt före forskningen inom detta område. Vidare är 

forskning kring sociala medier något som under de senaste åren har kommit att eskalera. 

Tidigare har stort fokus kring sociala medier legat på ett marknadsföringsperspektiv, där 

företagens interaktion med kunden ur ett konsumtionsperspektiv betonas likväl som 

uppfattningen kring företag och varumärket på sociala medier. (Sledgianowsk & 

Kulviwat, 2009, s. 74) Nu har uppmärksamhet istället hamnat på gränsen mellan det 

privata och offentliga, det vill säga vilken information individen är villig att dela med 

sig av och varför (Brandtzæg, Lüders, & Skjetne, 2010, s. 1006). Skillnaden mellan vad 

som är privat och personligt har kommit att diskuteras i många sammanhang. Individen 

tenderar att vara privat i sociala sammanhang och på så vis skapas en personlighet inför 

dennes publik, men det är sällan som individen är personlig och diskuterar sina privata 

frågor i dessa sammanhang. Dock menar man att de sociala nätverken har skapat en ny 

typ av intimitet men att det är svårt att påvisa vilka faktorer det är som gör att individen 

har blivit allt mer villig att dela med sig av sin personliga sfär och att gränsen mellan 

privat och personligt börjar bli allt mer transparent. (Van Manen, 2010, s. 1030) 

 

Litteraturen kring Generation Y är under ständig utveckling i och med att den behandlar 

dagens generation. Forskning som ställer Generation Y i förhållande till framtiden eller 

lägger fokus på annat än dennes karaktärsdrag är nästintill obefintlig. Det finns ännu 

ingen forskning vilken pekar på rekryterarens attityder gentemot den information vilken 

publiceras på sociala medier och Facebook samtidigt som forskning kring Generation 

Y´s agerande i den virtuella världen är begränsad. Något vi finner mycket intressant, 

och hur detta relateras till rekrytering och det generationsskifte som pågår på 

arbetsmarknaden.  

1.3.1 Problemformulering  

 

Studien fokuserar på två användarperspektiv av Facebook och dess inverkan på 

rekrytering, således är studien av jämförande karaktär och ämnas besvaras genom 

följande frågeställningar:  

 

o Hur använder sig rekryteraren av den information om den arbetssökande som 

finns tillgänglig via Facebook?   

 

o Hur förhåller sig Generation Y till offentlig och privat information som 

publiceras på denna medie?  
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1.3.2 Syfte  

 

Studien syftar till att undersöka rekryteraren och användarens förhållningssätt till 

publicering av privat och offentlig information på Facebook. Detta för att skapa en ökad 

förståelse för vilka konsekvenser det ger för rekrytering och dess process.    

 

 
S. Alsén & S. Enmark, 2011 

Figur 1, Generation Y, Facebook och Rekryteraren 

1.4 Disposition  

 

Detta avsnitt ämnar förtydliga hur studiens olika kapitel ställs i relation till varandra och 

därmed hur innehållet i dessa bör betraktas. Denna studie presenterar bland annat ett 

tidigare forskningskapitel samt ett kapitel vilket behandlar de teoretiska 

utgångspunkterna. Dessa är separerade med hänsyn tagen till att de behandlar två olika 

samhällen. Det tidigare forskningskapitlet baseras på forskning kring Facebook som ett 

virtuellt samhälle och olika aspekter där i kring, vilka vi anser är nödvändiga 

implikationer för studien och för att påvisa dess utveckling. Efter de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna presenteras studiens teoretiska ramverk. Detta 

avsnitt behandlar olika teorier vilka har en direkt anknytning till Generation Y 

respektive rekryteraren i det verkliga samhället.  Det är de teoretiska utgångspunkterna 

som ligger till grund för den empiriska insamlingen. Således är det viktigt att läsaren 

från början betraktar den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna ur två 

perspektiv, det virtuella och det verkliga, för att slutligen förstå dess relation till 

varandra. Därmed kommer den tidigare forskningen tillsammans med de teoretiska 

utgångspunkterna att reflekteras i olika utsträckning i studiens analys och slutsatser.  
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2. CASEKONTEXT 

 

Detta kapitel har för avseende att ge läsaren en närmre bekantskap och ökad förståelse 

för några av uppsatsens grundläggande ämnesområden. Således skapar kapitlet en 

grund för läsaren och möjligheten till att enklare förstå den tidigare forskningen och de 

valda teoretiska utgångspunkterna vilka presenteras i kommande kapitel. 

2.1 Social recruiting  

 

Att Internet verkar som ett hjälpmedel för att förenkla och effektivisera det dagliga livet 

är numera ett vedertaget fenomen. Internet har med åren utvecklats till att inte enbart 

vara ett hjälpmedel i hemmet utan introducerats inom allt fler områden, rekrytering är 

ett av dessa. Inom detta område är det i urvalsprocessen som Internetanvändningen har 

ökat och även kommit att benämnas som social recruiting, det vill säga 

Internetrekrytering. Det ökade användande och tillgängligheten av information har 

skapat nya förutsättningar för både privatpersoner och företag. Kanalen har öppnat upp 

dörrar för en ökad kommunikation och interaktion mellan individer. (Yeaton, 2008, s. 

68-69)  

 

Detta är ett område som företag bör uppmärksamma i och med kanalens potential vid en 

rekryteringsprocess för företag som vill effektivisera sin urvalsprocess. (Breaugh, 2008, 

s. 103) Internet har utvecklat och förändrat rekryteringsprocessen för så väl globala som 

mindre lokala företag. I dag kan både arbetsgivaren som arbetssökande nå källor som 

för några år sedan inte var möjliga. Internet har öppnat upp rekryteringsprocessen, gjort 

den mindre tidskrävande och kostnadseffektiv, ett resultat av en snabbare 

kommunikation och mer lättillgänglig information. Numera kan rekryterare söka efter 

individer som passar för den aktuella tjänsten likaväl som individer själva kan lokalisera 

tjänster och söka dessa. (Foster, 2006 s. 12) Rekrytering är i dagsläget en vital process 

som kräver en välformad strategi för att lyckas identifiera samt attrahera den rätta 

talangen och arbetskraften. Företag som förstår vikten av att utnyttja den virtuella 

världen vid rekrytering kommer att ha ett övertag i den allt mera konkurrerande 

arbetsmarknaden. Sociala medier har visat sig ha flertalet olika användningsområden 

förutom att enbart fungera som ett kommunikationsverktyg individer emellan. 

Forskning har påvisat att denna typ av kanal även kan vara framgångsrik som 

marknadsföringskanal och inom rekryteringsprocesser. (Shie, 2009 s. 123; Smith & 

Kidder, 2010, s. 498-499; Doherty, 2010, s. 13)  

2.2 Sociala nätverk 

 

Ett nätverk reflekteras i form av en struktur baserad på en rad enheter vilka är 

sammanlänkade genom relationer och kan refereras till inom en mängd sammanhang. 

Individen föds in i ett socialt nätverk med kontinuerligt förändrad struktur i och med att 

dennes relationer till olika människor runt omkring tenderar att variera i mängd och 

styrka genom livet. (De Swaan, 2003, s. 25-26) 

 

Idag har de sociala nätverken utvecklats, dessa baseras inte längre enbart på de faktiska 

relationerna som individen har till människor i dess verklighet. Internets uppkomst har 

suddat ut gränser mellan länderna samtidigt som det ökat tillgängligheten av 
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information och möjligheten till att skapa nya typer av relationer. Således utgörs denna 

form av sociala nätverk en ny typ av gemenskap. (Dahlgren, 2002, s. 89)  

 

Vidare beskriver Nationalencyklopedin (2011) sociala nätverk som kanaler för 

informationsutbyte mellan individer, både utifrån ett privat och socialt perspektiv. Detta 

medel tillåter användandet av video, bilder samt ljud för att möjliggöra kommunikation 

mellan individer. Sociala nätverk kan idag även benämnas sociala medier och 

communities, alla med ett gemensamt syfte, att länka samman individer. Facebook, 

Twitter, LinkedIn, olika typer av forum, bloggar utgör de vanligaste formerna av sociala 

medier. Dessa är till stor del ägda av företag som tillhandahåller tjänsten samt lagrar den 

information som individen själv väljer att publicera. (Nationalencyklopedin, 2011)  

2.3 Facebook 

 
Marc Zuckerberg startade under 2004 det sociala nätverket Facebook då han insåg 

vikten av kommunikation och information mellan studenter på Harvard University i 

USA där han studerade. Med assistans från vänner lyckades han starta denna sida som i 

början enbart var tillgänglig för studenter på Harvard University men som snabbt 

lockade studenter från andra universitet att bli medlemmar. I augusti 2005 föddes 

namnet Facebook genom att Mark Zuckerberg genomförde ett uppköp av 

domännamnet. Ett år senare kom nätverket att öppnas upp för allmänheten och två år 

senare genererade nätverket intäkter på 300 miljoner kronor, en indikation på storleken 

av dess genomslag. Intäkterna kom till största del från investeringar men som numera 

genereras av annonser, vilka Facebook har rättigheten att direktmarknadsföra mot sina 

användare. (Facebook, 2011b) 

 

Facebook utgör som tidigare nämnts det största sociala nätverket idag och är en källa för 

socialt nätverkande individer emellan. En kanal där alla kan bli användare gratis med 

enda kravet att användaren ska vara minst 13 år samt ha en aktiverad e-postadress. 

Användaren har möjlighet att kommunicera på ett virtuellt plan med andra individer 

från olika relationer som vänner och familj, kollegor och arbetskamrater för att dela och 

ta emot information. Facebook har kommit att särskilja sig från andra sociala medier 

genom att erbjuda användarna total kontroll över vilken information som ska finnas 

tillgänglig på sidan samt vilka individer som slutligen ska få tillgång till denna. 

Exempelvis kan en individ erhålla eller skicka en vänförfrågan till andra, slutligen tar 

den förfrågade individen beslut om huruvida en relation ska inledas. Användaren kan 

även välja huruvida uppgifter och information ska vara tillgänglig för alla eller enbart 

för de redan accepterade vännerna, dvs. genom att privatisera sina inställningar. Det 

möjliggör att inga utomstående kan ta del av användarens foton, inlägg, grafiska 

hälsningar, länkar, spel med mera. Vidare kan användare få förslag på andra potentiella 

Facebook användare som kan passa dem genom att jämföra gemensamma nämnare som 

vänner, skoltider, arbete och intressen. Facebook intressegrupper är även ett sätt att hitta 

individer med liknande intressen och gemensamma nämnare. Dessa intressegrupper kan 

skapas av alla användare på sidan och sedan spridas vidare. Även företag, 

organisationer och privata individer skapar intressegrupper, oftast i 

marknadsföringssyfte, intresserade användare kan vända sig till dessa sidor för 

information. (Facebook, 2011c; Solin, 2010, s. 11, 37-38; Westlake, 2008)                                                                                          

                   

Det har uppkommit en viss kritik gentemot Facebook, särskilt anklagelser mot brister i 

säkerheten och att de förbehåller sig rättigheten till all information som publiceras på 
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hemsidan. Även det faktum att det i dagsläget innebär stora svårigheter när användare 

vill avsluta sitt medlemskap på Facebook. Trots detta växer antalet användare och det 

har utvecklats till ett av det största sociala nätverken idag med ett medlemsantal på 500 

miljoner medlemmar. (Facebook, 2011b; Solin, 2010 s. 11)  

2.4 Generation Y 

 
Sedan början av 1900-talet har olika generationer kommit att kategoriserats in i 

demografiska grupper med globalt gemensamma namn, dessa är definierade som 

Veteraner, Babyboomers, Generation X och Generation Y (Parment 2008, s. 20; 

McDonald, 2006, s. 74; Zemke & Filipczak, 2000, s. 3). Således utgör Generation Y 

den senaste generationen, för vilken tidsramen är relativt bred och svårdefinierad, vissa 

menar från mitten på 70-talet fram till slutet av 90-talet (Tapscott, 2009, s. 18). Medan 

Parment (2008, s. 20) och Zemke & Filipczak (2000, s. 3) definiera denna generation 

som individer födda på 80-talet och framåt. Vad som utmärker denna generation från 

dess föregångare, är främst det faktum att de är de första individer att födas i en tid 

vilken präglas av Internets uppkomst. Något som har påverkat dess värderingar och 

attityder. (Yeaton, 2008, s. 69; Westlake, 2008, s. 23-25) Kommunikation har utvecklats 

till en global mekanism där individen själv styr över sin konversation samt vilken form 

och utsträckning som den ska ta. Detta har bidragit till en internationell och 

multikulturell generation, som i sin tur har genererat en större tolerans för främmande 

och olika kulturer och dess individer, något som resulterat i möjligheten att skapa allt 

bredare relationer människor emellan. Det är inte enbart kommunikationen i sig som har 

utvecklats utan även hur vi kommunicerar har förändrats. (Parment, 2008, s. 46) För 

Generation Y är den sociala interaktionen inte nödvändigtvis något som primärt sker i 

det vardagliga livet. Denna interaktion är något som likväl kan representeras av de 

konversationer och informationsutbyten som sker via de sociala nätverken. (Westlake, 

2008, s. 31)   

 

Värderingar beskrivs som grundade uppfattningar, tolkningar samt attityder hos en 

individ och är konstanta genom livet. Således utgör dessa värderingar grundstenar vilka 

bygger upp normer och kulturella uppfattningar hos individen, både i ett samhälle och 

inom en grupp. I och med att dessa värderingar och attityder följer individen genom 

livet kan de tillsammans med individens ökande ålder resultera i att de blir föråldrade 

och betraktade som gammeldags i jämförelse med den yngre generationen. Yngre 

individer har lättare att ta till sig och anpassa till de nya livsstilarna som uppkommer i 

samhället. Således innebär det att Generation Y kan anses som nytänkande idag men 

kommer även de till slut att falla in i rollen som gammaldags med föråldrade 

värderingar och livsstilar. (Fürth et al., 2002, s. 16, 27)  

 

Vidare har Generation Y´s attityder och värderingar drivit individen till ett mer 

självständigt liv med starka antiauktoritära drag. Detta har resulterat i att individer 

ställer mer krav på ytterligare möjligheter för och en ökad flexibilitet, exempelvis nya 

former av jobb och anställningar.  Individuella möten föredras medan kollektiva 

lösningar och uttalade sanningar är något som inte uppskattas.  Generation Y är 

uppvuxna med en starkare tro på sin egen förmåga än tidigare generationer vilket gör 

dem mer rörliga. Detta har lett till mer frekventa byten, både i arbetsrelaterade 

situationer som i relationer etc. Ett samhälle befolkat med individualiserade människor 

har bidragit till att det inte längre finns en gemensam normalitet och att denna i vissa 

fall blivit ett tomt begrepp. I dagsläget finns det inte en enhetlig och tydlig majoritet att 
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hänvisa till då samhället består av mindre subkulturer som representerar olika 

värderingar och livsstilar. (Fürth, 2002, s. 19) Vidare betonas skillnader i värderingar 

som något vilket kan vara svårt att förstå individer emellan. På grund av att dessa både 

kan vara otydliga och svårkommunicerade samt byggd på en känslomässig grund. Dock 

kan de individer vilka förstår de skillnader som finns i samhället ha en stor fördel 

gentemot de individer som arbetar emot olikheter. Tidigare generationers positiva tycke 

för hierarki och dess ledarskapsperspektiv samt förkärlek till ömsesidig förståelse 

brottas med Generation Ys framhävande av individens egen kompetens. (Fürth et al., 

2002, s. 23)  

 

Vidare är individens syn på problemlösningar något som särskiljer Generation Y. 

Tidigare generationer har förlitat sig på att samhället ska lösa allehanda problem medan 

Generation Y anser att det primära ansvaret ligger hos individen själv, detta ska dock 

stödjas så gått det går från samhället. Generation Y har med sina nyfunna värderingar 

och attityder befriat sig från ärvda måste och tvång och istället är det meningsfullhet 

som har en stor betydelse för dessam individer. (Parment, 2008, s. 46-47)  

 

Skillnader i värderingar, olika synsätt och olikheter i stort är något som speglas på det 

sociala nätverket Facebook. Det är inte ovanligt att konflikterna sker på grund av att 

användarna kommer från olika generationer och därmed har olika sätt att se på 

individers agerande. Detta grundar sig först och främst i det faktum att generationerna 

kommer från olika tider, där värderingar och synsätten inte är desamma. Generation Y 

är som tidigare nämnts den första generationen som vuxit upp med Internet, således har 

denna generation en större förståelse för användandet av de verktyg, kanaler och 

informationsspridningsmöjligheter som finns. Generation Y är mer vana vid den 

publicering som sker med nyhetsuppdateringar, kommentarer och publicering av bilder 

än tidigare generationer. Andra generationer tenderar att inte klara av detta nya 

normativa beteende, således skapas kritik för Generation Y och dess beteenden. 

(Westlake, 2008, s. 26-27, 31) 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

19 

3. TIDIGARE FORSKNING KRING ANVÄNDANDET AV SOCIALA MEDIER 

 

I detta kapitel presenteras en rad centrala punkter av den tidigare forskning som 

bearbetats. Dessa har en stark anknytning till de valda teoretiska utgångspunkterna 

vilka presenteras i nästkommande kapitel. Således kommer nedanstående 

utgångspunkter utgöra en del av grunden för analysens teman.   

 

Vid bearbetning av litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar sociala medier 

och rekryteringsområdet kan konstateras att forskningens utsträckning kring dessa 

ämnen är varierande. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen och forskningen hade 

till en början ett marknadsföringsfokus. Där en ökad interaktion mellan företagen och 

dess kunder samt informationsspridning och dess konsekvenser lyfts fram. Mycket 

fokus ligger fortfarande på detta perspektiv men allt mer forskning kring sociala medier 

och identitetsskapande samt självpresentation börjar ta form. Användarbeteenden för 

olika åldersgrupper och påhopp på den personliga integriteten har börjat 

uppmärksammas. Forskning kring nätverket Facebook har ökat inom en rad olika 

områden, det är det främsta använda nätverket och har skapat en betydande förändring 

för individen, dess sätt att leva och uttrycka sig.  

3.1 Identitetsskapande och skillnaden mellan privat och offentligt   

 

Inom forskningen av sociala nätverk har användarnas inställning till privatliv, vad som 

anses vara privat och offentlig information och i vilken mån individen har kontroll över 

informationen som är tillgänglig samt vem som kan få tag i den uppmärksammats. 

Christofides, Muise & Desmarais (2009, s. 341) undersöker i sin studie 

personlighetsdrag som påverkar universitetsstudenters attityder till publicering av 

information och kontrollen av information. Det påvisas att studenterna generellt var 

bekymrade över sitt privatliv och därför använder sig av privata inställningar 

funktionen, för att på så vis begränsa tillgången av information som publicerades på 

deras användarkonton. Vidare visar resultaten att det inte fanns en lika stor korrelation 

mellan publiceringar och kontroll av information på Facebook som förväntat. Och att 

dessa snarare kan ses som processer vilka är oberoende av varandra och påverkas av 

olika personlighetsdrag hos individen. Det visade sig att avslöjanden och behovet av 

popularitet var de enda signifikanta faktorerna vid publicering av information på 

Facebook. Dock lyckades de inte påvisa ett generellt samband mellan publiceringar, 

tillit och självförtroende. Slutligen betonar författarna att ytterligare forskning är 

nödvändig för möjliggöra en förklaring av vilka faktorer som kan leda till att individen 

har en ökad kontroll av dess information. (Christofides, Muise & Desmarais 2009, s. 

341-344) 

 

Vidare ifrågasätter Peluchette & Karl (2010, s. 30) i sin studie hur collage och 

universitetselever tänker när de lägger upp och uppdaterar information om sig själv på 

Facebook och hur det påverkar dennes image. Resultaten visar att studentens 

framtoning var relaterad till huruvida studenten publicerade olämplig information. 

Studenterna gjorde ett medvetet val när de framställde sig med en specifik image och de 

som publicerar olämplig information gör det i syfte om att imponera på en specifik 

målgrupp. Vidare betonar författarna betydelsen av att utbildning och yrkesvägledare 

vid universitet poängterar och diskuterar självpresentationens betydelse på sociala 
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medier i och med att denna kanal har kommit att öka i användandet av organisationer 

och företag. (Peluchette & Karl, 2010, s. 36-37) 

 

Zhao, Grasmuck & Martin (2008, s. 1816, 1831) lyfter fram ett nytt perspektiv av 

identitetsskapande. De menar att nya ‖nonymous‖ miljöer som har uppkommit, det vill 

säga sidor som Facebook där användaren inte är anonym har utvecklat ett nytt beteende 

för individens skapande av sin identitet. De menar att individer vilka använder sig av 

dessa miljöer tenderar att hellre visa sin personlighet än att berätta om sig och därmed 

skapas identiteten baserad på bilder och intressen. Samtidigt menar de att identitet inte 

är något som skapas enbart baserat på det vad personen delar med sig om den själv utan 

också det som andra delar med sig om personen. Vad andra delar med sig om en person 

utgör en form av upplysningar vilka i sin tur påverkar individens konstruktion av dess 

identitet. Detta är i sin tur relaterat till individens popularitet i och med att populariteten 

delvis återspeglas av bredden och frekvensen av information som delges om denne. 

Således menar de att individens popularitet kan minska om tillgången på personlig 

information minskar.  

 
Dock menar Young & Quan (2009, s 272) att användare av Facebook har utvecklat 

strategier för att ha möjligheten att vara privata. Dessa strategier mynnar bland annat ut 

i begränsningar av den information som publiceras eller en förflyttning av 

kommunikationen från den offentliga väggen till privat e-post. Ytterligare strategier 

betonas av Lampinen, Tamminen & Oulasvirta (2009, s. 288) där individen använder en 

censur av sig själv, begränsar sin profil och/eller gör utlåtanden om andra användare. 

Om begränsningar av profilen inte utfördes hade användaren stor medvetenhet kring 

dess uttalanden och skrev endast sådant som kunde anses vara offentlig information. 

Vidare betonade studien att ett användande av grupptillhörigheter och beundrar sidor 

kunde komma att skapa problem för individens självpresentation.  

3.2 Sociala medier en form av socialt kapital  

 

Bordieu (1986, s. 241-257) betonade att det utöver ekonomiskt och kulturellt kapital 

finns ett socialt kapital. Det sistnämnda representeras av verkliga eller potentiella 

resurser vilka är sammanlänkade med de sociala nätverk eller grupp människor som 

individen tillhör. Chi, Chan, Seow & Tam (2010 (s. 214) beskriver det sociala kapitalet 

likt ett transparent lim vilket ämnar svetsa samman en community, det vill säga en form 

av samhälle. Socialt kapital handlar om social tillit, goodwill, ömsesidiga support 

samtidigt som det beaktar ett delat språk, delade normer och en ömsesidig tillgivenhet i 

vilken individer baserar sina värderingar. Det sociala kapitalet utgör basen i en 

community och återspeglar hur individer interagerar och talar med varandra, något som 

färgas av tolknings och kommunikationsprocessers framväxt. Författarna betonar att 

gränsen mellan online respektive offline socialt kapital tenderar att bli allt mindre. På 

grund av att socialt kapital offline, exempelvis de värderingar individen har i det 

verkliga livet, kan förflyttas in i ett online community för att utveckla den tillit och 

sociala normer som gör ett community framgångsrikt. Resultaten påvisar en signifikant 

betydelse av att utnyttja det sociala kapitalet på den plats där gemenskap bildas. I och 

med att gemenskap inte enbart är knyten till det verkliga livet utan kan skapas genom 

virtuella relationer är det av stor vikt att ha god förståelse för tidigare nätverks 

framgångar och brister för att på så vis ha möjlighet att bygga upp och bevara ett allt 

mer utvecklat samhälle. (Chi et al., 2010, s. 214, 234-236) 
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Även Brandtzæg, Lüders, & Skjetne (2010, s. 1006) betonar bristen på forskning kring 

två viktiga kriterier för framgångsrika sociala nätverk. Det vill säga faktorer som 

delning av innehåll och socialisering samt hur dessa påverkar beteendet bland 

användarna av dessa sociala nätverk. Författarna betonar att det är viktigt att studien 

skiljer på yngre och äldre målgrupper i och med att användningserfarenhet av tekniken 

bör representera skillnader mellan generationerna. Resultaten visar att samtliga 

medverkande i studien har kontakt med flera olika grupper av människor, vilka i sin tur 

speglar olika typer av socialt kapital. Dock menar författarna att ett för stort antal 

vänner och tillgången till olika typer av socialt kapital genom mängden olika relationer 

kan påverka processen för utbyte på grund av de vänjer sig vid en viss övervakning och 

social kontroll. Det påvisas att yngre ofta anpassar sitt innehåll utefter situationen som 

en strategi för att bibehålla sitt privatliv. Medan äldre inte har lika stor kontroll över 

situationen på grund av en bristande användarna och fann det svårt att förstå logiken i 

sidan och dess sekretessinställningar.  

3.3 Sociala medier i rekryteringsprocessen  

 

Kluemper & Rosen (2009) utförde en studie vilken syftade till att undersöka 

möjligheten att använda arbetssökandes personuppgifter på sociala medier som 

Facebook, för att förbättra urvalen vid rekrytering. Information om en individ vilken är 

tillgänglig genom de sociala nätverken är oftast otillgänglig via andra 

rekryteringsmetoder och kan därmed underlätta för rekryteraren. De menar att 

användandet av sociala nätverk kan ha sin fördel i att det försvårar att få en felaktig bild 

av individen. Även om individen försöker påvisa en annan bild av sig själv kan andras 

kommentarer och ‖taggar‖ av bilder (det vill säga möjligheten att identifiera någon 

annan på bild) ge sken av individens personlighet. Således menar de att det är svårt för 

en individ att kamouflera sig och utge sig för någon annan. (Kluemper & Rosen, 2009, 

s. 567, 570, 576) Även Walther et al., (2008, s. 33) betonar att det är just individens 

personliga vägg på det sociala nätverket som är av störst betydelse vid kontroll och 

bedömningen av en arbetssökande.  

 

Vidare menar Borkenau et al., (2004, s. 599) att det är information om personlighet, 

intelligens och prestation som viktig för att skapa en rättvisande bild av individen 

oavsett mängden av information.  Dessa faktorer används som utgångspunkter för 

studien där de ifrågasätter pålitligheten i de bedömningar som kan göras angående 

personlighet, intelligens och arbetsprestation utifrån den information som finns på 

sociala medier.  Resultaten påvisade att baserat på den information vilken fanns på 

sociala medier hade väl erfarna bedömare förmågan att uppskatta kandidaters 

personlighetsdrag, intelligensnivå samt förmågan att prestera. Samtidigt visar resultaten 

en möjlighet att skilja på högpresterande och lågpresterande personer. Dock menar de 

att rekryteraren genom sociala medier får tillgång till överflödig information, det vill 

säga information som inte är relevant för tjänsten, men som kan komma att influera 

rekryteraren i dess val. Således blir risken av diskriminering påtaglig. Vidare betonas att 

diskrimineringsfaktorn kan öka beroende på graden av kunskap kring sociala medier 

och mängden publicerad information som användaren har.  Därmed lyfter de två frågor 

vilka rekryteraren bör ta i beaktning vid ett eventuellt användande av sociala medier. 

Huruvida de uppgifter som organisationen använder kan leda till diskriminering samt 

om det är specifikt informationen som är tillgänglig på sociala medier som avgör 

huruvida individen är högpresterande och lämpad för jobbet. Samtidigt betonar de att 
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framtida forskning bör ta i beaktning sociala nätverk och förmågan att rekonstruera och 

hitta på sin identitet. (Kluemper & Rosen, 2009, s. 567, 570, 576) 

 

Allt fler uppmärksammar möjligheterna med sociala medier och hur en implementering 

av dessa i rekryteringsprocessen kan vara lönsamma för organisationen. Vidare betonas 

att vissa jobb kan vara mer vikiga än andra att ta denna rekryteringskanal i beaktning. 

Exempelvis för jobb som består av nätverkande och jobb vilka är mer tekniskt 

utmanande. Dock poängteras det att organisationer endast kommer att dra fördelar av 

sociala medier som en del av rekryteringsprocessen om de är väl medvetna om hur de 

ska använda dessa. De måste skapa en ny policy för hela rekryteringsprocessen i och 

med att inte exakt alla som söker använder sig av sociala medier och kan därmed inte 

kollas upp på samma villkor. Slutligen betonas att det genom sociala medier kan vara 

svårt att få en korrekt bild av hur den arbetssökande och organisationskulturen kan 

stämma överens. (Smith & Kidder, 2010, s. 491, 494, 498-499; Doherty, 2010, s. 11, 

13)  
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4. VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 

Detta kapitel introducerar läsaren i studiens olika val av angreppssätt samt teoretiska 

metoder. Därmed innefattar kapitlet bland annat delar som förförståelse, kunskapssyn, 

vetenskaplig ansats och val av teorier. Således kommer metoder för studiens 

genomförande att presenteras i ett separat metod kapitel.  

 

4.1 Förförståelse  

 

Hartman (2004, s. 191) betonar att det är de personliga egenskaperna och erfarenheterna 

som kommer att påverka en människas sätt att tolka och förstå andra människor. 

Förförståelse beskriver de vetenskapliga och praktiska uppfattningar och kunskaper 

forskaren har kring ett fenomen sedan tidigare och som kan utvecklas under studiens 

inledande process. Således menar vi att det är viktigt att tydligt redogöra för de 

förförståelser vi har inom de områden som beaktas i studien. Dessa förförståelser bidrar 

till en ytterligare tyngd i de argument som förs i arbetet samtidigt som det ger läsaren en 

möjlighet att kritiskt bedöma dessa.   

4.1.1 Teoretisk förförståelse 

 

Den teoretiska förförståelse vi besitter inför denna studie har främst förvärvats under vår 

studietid. Vi har båda studerat vid Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel 

och logistik vid Umeå Universitet. Vidare har vi läst ett 1-årigt magisterprogram med 

inriktning mot management där en termin spenderades i Costa Rica på INCAE Business 

School där management på avancerad nivå stod i fokus. Studier genomförda på 

respektive studieort har således haft störst fokus på management området och genom 

gästföreläsningar och dylikt endast snuddat vid området sociala medier och rekrytering. 

Kurser inom management området som vi båda har läst är bland annat Corporate 

strategy, Introduction to consulting, Organisation och Ledarskap. Därmed anser vi 

genom våra studier att vi erhållit en god förståelse för det teoretiska området 

management. Vi står helt nya inför området rekrytering och sociala medier då vi inte har 

läst några kurser vilka berör detta ämna eller övriga beteendevetenskapliga ämnen. 

Således har vår förförståelse inom management bidragit till att vi lättare kan förhålla oss 

till den problematik som kan uppstå inom management och felrekrytering. Huruvida 

denna förförståelse påverkat hur vi tolkat och arbetat med de andra områdena, det vill 

säga rekrytering och sociala medier samt Generation Y och dess användarbeteenden kan 

vi inte utesluta helt.  

4.1.2 Praktisk förförståelse 

 

Vi som författare av denna studie är båda medlemmar på Facebook samtidigt som vi 

tillhör Generation Y, således innebär det att vi har två roller i detta forskningsområde, 

åskådare och författare. Detta innebär både för och nackdelar vid utförandet av studien. 

Den förförståelse och tidigare erfarenhet vi besitter av det sociala nätverket är till fördel 

i och med att vi är insatta och kan förstå funktionen av nätverket i sin helhet. Något som 

skapar möjligheten för oss att ha en helikoptersyn och enklare förstå och följa den som 

intervjuas resonemang. Dock kan förförståelsen ses som en nackdel på grund av att vi 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

24 

som aktiva medlemmar i det sociala nätverket kan ha blivit färgade, vilket i sin tur kan 

påverka sättet vi angriper studieprocessen. Således innebär det att vi inte står med nya 

ögon inför Facebook och måste hela tiden ha detta i åtanke för att förhindra att vi blir 

partiska och kanske mottagliga för de svar som Generation Y och rekryterare ger oss.  

 

Den praktiska förförståelse vi besitter inom rekryterings området är begränsad, vi båda 

har tagit del av rekryteringsprocesser genom att själva varit kandidater för olika tjänster. 

Därmed har vi endast varit delaktiga i denna process som kandidater och inte ifrån det 

andra hållet, det vill säga hur ett rekryterar perspektiv. Således innebär detta att vi inte 

är insatta och påverkade i hur en individ bedöms och ett beslut tas i en rekrytering samt 

det förarbete som genomförs innan detta sker. Därmed anser vi oss kunna förbli 

opartiska inför de svar rekryterarna ger och bearbetningen av det empiriska materialet.    

4.2 Kunskapssyn  

 

Baserat på studiens syfte och frågeställning ämnar vi att undersöka rekryteraren och 

användarens förhållningssätt till publicering av privat och offentlig information på 

Facebook. Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka konsekvenser det ger för 

rekrytering och dess process. Syftet med studien är inte att finna en absolut sanning utan 

skapa en förståelse för hur individer tolkar och uppfattar världen. Därmed reflekterar 

karaktären av denna forskningsstudie ett hermeneutiskt synsätt, i och med att den 

bygger på tolkningar och förståelse av det mänskliga beteendet och individers 

uppfattningar av världen (Bryman, 2009, s. 25-26; Molander, 2003, s. 166).  

 

Ett hermeneutiskt synsätt har således en utgångspunkt vilken präglas av 

konstruktionism, som syftar till att den sociala konstruktionen är under ständig 

förändring. Det vill säga att människans tolkning av världen förändras kontinuerligt som 

ett resultat av att dess omgivning och sociala företeelser utvecklas och uppdateras 

(Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). Vidare menar Allwood & Erikson (2010, s. 126) att 

det finns en ytterligare gren av konstruktionismen kallad konstruktivism. 

Konstruktivismen är mer individfokuserad och menar att individer bygger upp och 

konstruerar kunskap genom sina erfarenheter. Denna studie baserar sig på Generation Y 

som kunskapsgivare, det vill säga att en förståelse för användarnas beteenden kan 

generera ny kunskap om det sociala nätverket Facebook. Detta på grund av att de är 

födda under en tid vilken präglas av Internet samtidigt som denna generation tillhör de 

mest frekventa användarna. Vidare breder konstruktivismen ut sig i studiens jämförande 

karaktär, vilken är baserad på två frågeställningar som avser att forska kring två olika 

förhållningssätt till publicering av privat och offentlig information på Facebook. Således 

genererar respondenterna från de två målgrupperna tillsammans med det hermeneutiska 

angreppssättet ny kunskap om användandet av fenomenet Facebook och 

informationspublicering.  

 

Denna konstruktivistiska frågeställning knyter således samman det hermeneutiska 

synsättet som lämpar sig bäst baserat på studiens syfte och problemformulering. 

Samtidigt påvisar våra tidigare erfarenheter och förförståelse att detta synsätt är rätt 

utgångspunkt i och med att det som forskare inte är möjligt att vara helt objektiv 

(Hartman, 2004, s.105). Vidare kan kunskapssynen och den kvalitativa ansatsen för 

denna studie reflekteras av dess tolkning i och med att det snarare är ord än siffror som 

kommer att tolkas.  
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4.3 Vetenskaplig ansats 

 

Studien syftar till att jämföra två olika perspektiv, Generation Y och rekryterare, för att 

erhålla en ökad förståelse kring tolkningar och uppfattningar av publicerad information 

på Facebook. I och med att Facebook är ett relativt nytt fenomen saknas teorier kring 

användningen av detta område. Studien har ej för avseende att genera nya teorier utan 

att se hur befintliga teorier vilka speglar det verkliga samhället förhåller sig till det 

virtuella. Det vill säga huruvida det verkliga samhället gör avspeglingar i ett 

onlinesamhälle. Således baserar sig studien på teorier vilka representerar bland annat 

olika faktorer som går att studera hos individen och dennes omgivning i det verkliga 

samhället. Exempelvis bedömningseffekter hos rekryteraren samt identitetsutformning 

och självpresentation hos individen. 

 

Vanligtvis brukar den positivistiska kunskapssynen leda till ett deduktivt angreppssätt 

och den hermeneutiska synen till en induktiv arbetsprocess (Bryman, 2009, s. 34; 

Starrin & Svensson, 2007, s. 35). Denna studie utgår som nämnts ovan från det 

hermeneutiska synsättet med en konstruktivistisk frågeställning och tillämpning av 

redan befintliga teorier. Således utgör studien en deduktiv ansats även om den syftar till 

att skapa en ökad förståelse.  

4.4 Kvalitativ forskning  

 

Denna studie är av jämförande karaktär och syftar till att erhålla en djupare förståelse 

kring två perspektivs uppfattande av en verklighet. Det vill säga två olika perspektiv, 

rekryteraren och Generation Y, för hur man förhåller sig till publicering av privat och 

offentligt information på Facebook. För rekryteraren syftar förhållningssättet till hur 

kandidaters publicering av information används för att göra bedömningar och hur detta 

ställs i relation till bedömningar som görs i en verklig situation. Generation Y´s 

förhållningssätt till privat och offentlig information reflekteras dels av dess 

användarbeteende och självpresentation. Således försöker vi angripa det nämnda 

problemet utifrån användare och se verkligheten ur deras perspektiv. Därmed får vi en 

ökad förståelse för hur individerna tolkar och uppfattar sin verklighet. Den teoretiska 

ståndpunkten är således tolkningsinriktad och fokuserar på förståelse av den sociala 

verkligheten genom att förstå hur deltagare i en viss miljö tolkar denna verklighet. En 

kvalitativ undersökning användas för prövning av en teori, även om den vanligtvis 

förknippas med teorigenerering. (Bryman, 2009, s. 35, 250) Vidare har denna metod ett 

större fokus på ord och mjuka värden än på siffror (Holme et al., 1997, s. 14) Således 

lämpar sig den kvalitativa metoden sig bäst med hänsyn tagen till författarnas tidigare 

erfarenheter samt frågeställningens tolkande karaktär.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara koncentrerade till specifika 

målgrupper. Denna studie riktar sig mot Generation Y och rekryterare, samtidigt som 

den fokuserar på området publicering av information och bedömning. Således är studien 

mycket fokuserad på att förstå användarbeteenden och uppfattningar i syfte om att öka 

kunskapen kring rekryteraren och användarens förhållningssätt till publicering av privat 

och offentlig information på Facebook. Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka 

konsekvenser det ger för rekrytering och dess process. En studie vilken baserar sig på 

beteenden ämnar tolka och förstå, och är därmed i behov av ett tolkande angreppssätt 

snarare än ett kvantifierbart.    
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4.5 Val av teorier 

 

De valda teoretiska utgångspunkter som ämnar ge stöd för denna studie samt besvara 

studiens problemfrågeställning och syfte är identitetsskapande och självpresentation, 

den psykometriska och sociala rekryteringsansatsen samt rekryterarens 

bedömningsförmåga.  

 

Vi menar att teorier kring identitetsskapande och självpresentation är nödvändiga för att 

förklara individens beteende på sociala medier, det vill säga Generation Y´s. I och med 

att studien behandlar publicering är förståelse för individens beteende och exponering 

av sig själv av stor vikt. Dessa teorier reflekterar hur individen ser på sig själv och dess 

omgivning för att sedan anpassa sig efter detta. Något som reflekteras av Asplunds 

(1992, s. 29-30) teorier om identitetsskapande, denna påvisar individens utveckling och 

att denne nått en individualism. Det vill säga att individen själv har en större frihet i sin 

identitetsformning samtidigt som den måste anpassa sig efter den förändrade 

acceptansen i samhället.  

 

Vid genomgång av material kring identitetsskapande kunde konstateras att Erving 

Goffmans teorier (2007, s. 35-38) kring ämnet har en stor roll. Författarens forskning 

och arbete refereras ofta till vid forskning som lägger fokus kring just självpresentation. 

Ervin Goffman har varit aktiv under 1900 talet, men i och med att hans teorier 

fortfarande används i forskning idag anser vi att hans teorier har den relevans och 

aktualitet som krävs för att ge stöd till denna studie. Vidare kompletteras denna teori 

med Sarup (1998, s. 14) och Gripsrud (2008, s. 20) utlåtanden om yttre och inre 

identiteter.  

 

Kriterier vid rekrytering är av stor vikt att ta hänsyn till i denna studie, då vi menar att 

detta kan påvisa ett motiv till användandet av ett specifikt verktyg i denna process. Den 

psykometriska ansatsen är resultatet av ett tidigt paradigmskifte i urvalsområdet, en 

ansats vilken i sin tur kom att kompletteras med ytterligare ett perspektiv allt eftersom 

samhället utvecklades. Således blev resultatet den psykometriska och sociala ansatsen.  

(Hollway, 1991; Smith & Robertson 1993) De är betydande för denna studie i och med 

att den fokuserar på traditionella och nutida kriterier vid rekrytering.  Denna 

väletablerade teori kring kriterier för anställning samt dess betydelse startade under det 

tidiga 1900-talet men har utvecklats genom åren för att synka med nutida samhället. 

Även om det är en teori som har fått mycket kritik för att inte ta hänsyn till vissa 

faktorer anser vi att den är relevant i och med att den anpassats för att påvisa dagens 

utveckling. Det finns inga direkta grundare av dessa ansatser utan är som sagt 

paradigmskiften, dock behandlas dessa ansatser av Bolander (2002, s. 14-18) i hennes 

doktorsavhandling. Således används denna som referens med hänsyn tagen till att detta 

är den mest frekventa källa som fanns vid sökning av kriterier i 

rekryteringssammanhang.  

 

Slutligen används teorier kring rekryterarens bedömningsförmåga där faktorer som kan 

komma att påverka det slutgiltiga urvalsbeslutet för en tjänst understryks (Fellinger, 

2002, s. 21-23). Vi anser denna forskning vara relevant för denna studie i och med att 

den belyser en viktig del av studien, det vill säga hur rekryterare gör bedömningar 

baserade på information som publiceras på Facebook. Fellinger används som den 

primära källan för dessa bedömningseffekter då hon är den enda vilken beskriver 

samtliga fyra effekter i sin teori. Vid genomgång av bedömningslitteratur fann vi 
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ytterligare två källor Hinton (1993, s. 126) och Hargie (1986, s. 204), dock beskriver 

dessa endast en eller två av de fyra bedömningseffekterna. Således verkar dessa som 

komplement till Fellingers teori.  

4.6 Litteratursökning  

4.6.1 Sekundär data  

 

Sekundär data representeras av data som inte skapats av forskaren själv. Det vill säga 

allt det material som används för att underbygga studien utöver den empiriska 

insamlingen. (Bryman, 2009, s. 208) Således innebär det för denna studie vetenskapliga 

artiklar och litteratur.  

 

Den största delen av de använda vetenskapliga artiklarna har hämtats ur Umeå 

universitets databas med utgångspunkt från samtliga databaser med hänsyn tagen till att 

studien behandlar flera områden. Vid identifiering av användbara vetenskapliga artiklar 

har vi enbart utgått från artiklar som tilldelats en peer rewiev, vilket menas att de är 

vetenskapligt granskade och då ger en större tillförlitlighet för arbetet. Vid insamling av 

dessa artiklar genomfördes sökningar på bland annat sökorden, social media, 

Generation Y, Facebook, recruiting management, impression management etc.     

 

För att skapa stöd till studiens valda vetenskapsteoretiska samt teoretiska 

utgångspunkter och argument har olika typer av litteratur använts. För att påvisa 

studiens aktualitet har flertalet dagstidningar används för att belysa den problematik 

som råder kring Facebook och användningen av detta sociala nätverk. Denna 

information har hittats genom en ökad uppmärksamhet kring ämnet i media från vårt 

håll samt genom att söka i stora dagstidningarnas sökmotorer för att få en bild av vad 

som publiceras. Vidare har vi för att stödja dagstidningarnas publiceringar sökt 

undersökningar och andra publikationer som säger samma sak. Undersökningar 

genomförda av SCB, Svenskt Näringsliv och Findahl har hittats genom sökmotorer som 

exempelvis Google samt genom länkar via medias publiceringar.  

 

Vidare har Umeå universitets, Gävle stadsbibliotek och Gävle högskolas sökmotorer 

använts för att finna relevant litteratur. Vid uppbyggnad av det vetenskapsteoretiska 

kapitlet har Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman använts som 

utgångspunkt. Då studien berör det sociologiska ämnesområdet valde vi även att 

använda oss av Grundläggande vetenskapsteorier för psykologi och andra 

beteendevetenskaper av Carl Martin Allwood och Martin G Erikson för att styrka 

argument kring valda metoder.  Vidare kompletterades detta kapitel samt den praktiska 

metoden med tryckt litteratur av Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson med fokus på 

kvalitativa metoder, Kvalitativa studier i teori & praktik samt Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori.  

 

Vid sökning av material för studiens två användarperspektiv fann vi böcker som den 

främsta källan. Böcker av Parment, Fürth et al samt Parment & Dyhre har använts vid 

bearbetning av data för Generation Y, dessa författare representerar den senaste 

forskningen med fokus på denna generation. Vidare har böcker av Goffman och 

Asplund använts för att stödja teorier kring Generation Y´s användarperspektiv. 

Rekryterarens användarperspektiv baserar sig på litteratur som berör 

bedömningstekniker och rekryteringsansatser. Inom dessa områden fann vi litteratur av 
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Fellinger och Bolander intressant i och med de representerar senaste forskningen av 

tidigare befintliga teorier.  

4.7 Källkritik 

 

Holme & Solvang (1997, s. 130-136) betonar att ett användande av flertalet källor kring 

ett område eller teori kan bidra till en ökad trovärdighet. Detta kan erhållas genom att 

flera utlåtanden kring exempelvis ett område vilka är oberoende av varandra indikerar 

på samma saker. 

 

För att erhålla en ökad förståelse och bild för studiens ämnesområden i sin helhet, det 

vill säga rekrytering, Facebook och Generation Y har flertalet källor och 

informationskanaler använts. Vidare har artiklar från etablerade svenska dagstidningar 

använts för att poängtera aktualiteten av sociala medier i förhållande till rekrytering. 

Dock har rapporter och undersökningar från exempelvis SCB, Svenskt Näringsliv och 

Findahls kartläggning om svenskars vanor på Internet använts som komplement till 

dagstidningarna och för att påvisa utvecklingen inom vissa områden. Det tidigare 

forskningskapitlet baseras helt på vetenskapliga artiklar, detta på grund av att det i och 

med att fenomenet Facebook är relativt nytt och är därför bristfällig inom tryckt 

litteratur. Genom dessa sökningar ansåg vi att vi fann tillräckligt med intressanta och 

relevanta infallsvinklar vilka var betydande för studien.  

 

I och med att studien behandlar ett tämligen nytt fenomen, det vill säga Facebook, är 

området relativt outforskat. Därmed råder en brist på litteratur, vetenskapliga artiklar 

och teorier direkt kopplade till fenomenet samt områden som det påverkar, i detta fall 

rekrytering och Generation Y. En problematik som vi är medvetna om och har därför 

valt att använda oss av ett tidigare forskningskapitel för att lyfta fram vad som 

framkommit inom området i och med att det är relativt nytt och under ständig 

utveckling.  

 

Samtliga av studiens valda vetenskapsteoretiska samt teoretiska utgångspunkter grundar 

sig på sekundär litteratur och vetenskapliga artiklar. Den sekundära litteraturen 

representeras av kurslitteraturmaterial och litteratur från väl erkända teoretiker, därmed 

har vi valt att betrakta dessa som pålitliga källor. Samtidigt är de vetenskapliga 

artiklarna alltid granskade med peer review, det vill säga vetenskapligt granskade, 

således har vi betraktat även dessa som pålitliga. Den litteratur som används för att 

beskriva Generation Y anser vi vara pålitlig då den är skriven av de främsta forskarna 

inom området och är skriven mellan 2002-2009, således kan materialet betraktas som 

nytt och relevant för studien. Dock vill vi betona att vissa teoretiska områden saknar 

etablerade teorier från flertalet författare, exempelvis Fellingers teori om bedömning för 

rekryteraren som får delvis stöd av ytterliggare en källa men som till stor del på egna 

ben. 

 

Vidare bör betonas att den valda litteraturen i sin tur representerar teorier baserade på 

det verkliga samhället, detta på grund av den brist som tidigare nämnts angående sociala 

medier och dess användningsområden. Dock menar vi att teorierna reflekterar faktorer 

vilka alla är möjliga att genomföra i det verkliga livet lika väl som virtuellt. Således 

bygger källorna på relativt gamla teorier, i och med att dessa grundades innan Internet 

men är fortfarande applicerbara för studien då bedömningen av information sker i 

verkliga livet. Något som vi har tagit i beaktning men anser vara applicerbara i och med 
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att studien baserar sig på en hermeneutisk kunskapssyn och syftar till att tolka och förstå 

en verklighet. Således använder vi flera källor som tidigare forskning, rapporter, 

undersökningar och litteratur för att ha möjlighet att styrka studien och dess 

trovärdighet.  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER - GENERATION Y & REKRYTERAREN 

  

Detta kapitel redovisar valda teoretiska områden baserade på studiens två huvudrolls 

innehavare, det vill säga Generation Y och rekryteraren.  Vidare presenteras en modell 

för hur de valda teorierna sammankopplas och tillsammans påverkar uppsatsens 

undersökande faktorer. Det vill säga två användarperspektiv av Facebook och dess 

konsekvenser för rekrytering.  

 
S. Alsén & S. Enmark, 2011 

Figur 2, Generation Y och Rekryteraren 

5.1 Inledningsvis  

 

De teorier som denna studie baseras på är valda för att ge stöd till den process vilken 

kommer att bygga upp den forskning som ämnar ge klarhet på frågeställningen samt 

dess syfte. Således utgörs de valda teorierna av den sociala samt psykometriska 

rekryteringsansatsen, rekryterarens bedömningsförmåga, identitetsskapande och 

självpresentation.  

 

Inledningsvis beskrivs den problematik som kan uppstå hos individer vid 

identitetsskapande processen samt hur denna kan förändras utefter vilken situation och 

samhälle individen befinner sig i. Internetåldern och de sociala nätverk som utvecklats 

har kommit att förändra synen på hur vi lever och väljer att presentera oss. Ett samhälle 

över ett socialt nätverk som Facebook skapar sina egna regler och förväntningar som 

även påverkar individens självpresentation för att passa denna specifika situation. Detta 

reflekteras av Goffmans teori (2007, s. 35-38) om privata och offentliga masker, det vill 

säga individens självpresentation.  

 

Vidare befolkas samhället av både äldre som nyare generationer med olika värderingar 

och uppfattningar kring livsstilar, både inom den privata som den professionella 

världen. Den sociala och psykometriska ansatsen påvisar två olika perspektiv att beakta 

vid en rekryteringsåtgärd. Meriter ställs mot den mänskliga faktorn i bedömningen av 

‖rätt‖ kandidat för en tjänst. (Bolander, 2002, s. 16-18) Slutligen presenteras en teori 

kring rekryterarens bedömningsförmåga där faktorer som kan komma att påverka det 

slutgiltiga urvalsbeslutet för en tjänst belyses (Fellinger, 2002, s. 21-23).  
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5.2 Generation Y  

5.2.1 Identitetsskapande  

 

Människans sociala lyhördhet baseras på samhällets mottaglighet och grupptycke 

samtidigt som den är en av de främsta faktorerna för dennes identitets utvecklande. 

Vidare benämns denna mottaglighet och grupptyck som socialisation, vilken beskriver 

födseln av en individs identitet baserat på de olika förväntningar människor har på 

varandra och på sig själva. Socialitet innebär att individer i ett samhälle anammar 

vedertagna normer och regler som skapar ett beteendemönster och utvecklar ett rätt och 

fel perspektiv, något som kommer att påverka en individs identitetsutformning. 

(Asplund, 1992, s. 29-30; Gripsrud, 2008, s. 17-18)  

 

Identitet är den roll vilken utgör en människa och speglar dess normer och värderingar, 

identitet upplevs både av individen själv och dennes omgivning (Castells, 1997, s. 20; 

Sarup, 1998, s. 30). Identiteten formas efter det samhälle individen föds in i, vilka 

värderingar som betraktas som rätt och fel i den tiden (Parment, 2008, s. 21-23). Vidare 

beskriver Sarup (1998, s. 14) skapandet av en identitet utifrån två olika modeller. Den 

traditionella modellen fokuserar på faktorer som kön, social status, rasbiologi etc. och 

syftar till att skapa en gemensam och oföränderlig identitet baserat på dessa faktorer.  

Denna identitet formas utefter att ‖passa‖ en bred grupp människor men utesluter 

diverse psykologiska faktorer som individen kan besitta. En utveckling av samhället har 

bidragit till att identitetsskapandet tagit en annan form. Därmed har en ny modell 

utvecklats, vilken beskriver identitetsskapandet likt något som skapas och struktureras 

av individen själv samtidigt som den inkluderar både psykologiska och sociologiska 

faktorer. Vidare påverkas denna modell av ett element, ‖labeling‖, vilket utgör en form 

av kategoriseringsprocess. Denna process refererar till individers ‖labeling‖ eller 

kategorisering av varandras identiteter och personligheter, något som kan påverka 

utformningen av en individs identitet. Vidare kan andras tolkningar av en individ och 

dess identitet komma att påverka hur denne slutligen ser på sig själv.   

 

Individer använder kategoriseringsprocesser baserad på personlig kännedom, förmågan 

att bedöma individer och klassificera dessa till en viss typ. Således innebär denna 

process att individer bedömer och sätter en stämpel på varandra, det vill säga tillskriver 

en identitet och människotyp utefter deras egen uppfattning.  Individer som möts ansikte 

mot ansikte skapar en djupare relation med varandra och kan därmed lättare uppfattas 

som en egen individ med egen identitet av sin motpart, genom en verkligare bild. Ett 

geografiskt avstånd försvårar klassificeringen av individer i och med att den baseras på 

den lilla information som finns angående den andra individen och den egna 

uppfattningen. Detta innebär att en virtuell relation över exempelvis ett socialt nätverk 

försvårar klassificeringen av individen, som resulterar i att den uppfattning vilken 

skapas av en annan kan vara byggd utifrån falska uppfattningar. Således resulterar detta 

i en generell klassificering i och med att informationen om individen är av generell 

karaktär. Detta påverkar hur människor integrerar med varandra, uppfattningen om hur 

en individ är som person påverkar således hur vi uppträder vid ett möte med dem. 

(Bauman, 2002, s. 185; Sarup, 1998, s. 14)  

 

Det nutida samhället och globaliseringen har påverkat individualiseringsprocessen som 

idag utgör stora delar av ett identitetsuppbyggande. Individualisering beskriver akten 

där individen själv påverkar och bygger upp sin egen identitet och själv ansvarar för de 
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konsekvenser som uppstår. Individualiseringskonceptet refererar till den individuella 

frigörelsen från nedärvda och tillskrivna attribut vilka identifierar individens sociala 

karaktär. Det nutida samhället har medfört möjligheter och förutsättningar för individen 

att skapa sin egen identitet och liv. Dock har detta samhälle resulterat i en större press 

och ansvar på individen att själv skapa sin egen identitet, något som både kan anses som 

positivt och negativt. Det positiva reflekteras av allas möjlighet att utvecklas utifrån sina 

egna karaktärsdrag och viljor, något som motarbetar risken att individen lever efter fel 

identitet, dvs. en identitet individen inte trivs med. Den negativa aspekten med 

individens eget ansvar för identitetsbyggandet är att det kan skapa en rädsla hos 

individen. Individer räds över att ha en ofullständig identitet, det vill säga en identitet 

som inte fullt representerar individen rätt för sin omgivning, således kan det egna 

ansvaret skapa en rädsla över vad individen själv vill och vilken identitet denne bör ha.  

Det moderna samhället har skapat en ny typ av social individualism där den individuella 

identiteten anses vara en social fråga inte en privat sådan. Således upplevs rädslan för 

att inte besitta en fullständig identitet ännu mer skrämmande i och med att omgivningen 

kan uppfatta detta. Vidare betonas att rädslan inte ligger specifikt i att enbart hitta sin 

egen identitet och förstå hur de ska får sin omgivning att acceptera och erkänna denna. 

Rädslan syftar mer till valet av identitet samt hur denna kan förändras utefter att den 

förlorar sin attraktionskraft för omgivningen. Rädslan baseras inte på att individen inte 

kommer hitta sin sociala plats utan istället att den valda platsen kan kommer att 

upplösas och att individen fortfarande är kvar i den. (Bauman, 2002, s. 176, 179-180) 

 

Även Westlake (2008) understryker globaliseringens effekt på individualiseringen, att 

det har skapat en ökad möjlighet för individer att välja utifrån ett stort antal olika 

normer och värderingar för att identifiera en passande roll för en själv. Internets 

uppkomst och utveckling har således medfört att individen inte längre är bunden till att 

skapa värderingar utifrån dennes geografiska omgivning. Således representerar Internet 

en virtuell bas vilken påverkar individen i skapandet av dess identitet. Vidare är 

relationer en ytterligare faktor som har inflytande över individen i dess 

identitetsskapande. Allt svagare geografiska gränser har resulterat i att individen på ett 

enklare sätt utvecklar och vårdar relationer med andra individer världen över. Relationer 

vilka sker allt vanligare över sociala nätverk som exempelvis Facebook.  

 

Således är identitetsskapandet en mycket viktig faktor att ta hänsyn till för att förstå 

användarens agerande på sociala medier. I och med att sociala nätverk har kommit att 

utgöra en form av samhälle har det även utvecklat sina egna regler och ramar för vad 

som är korrekt inom detta samhälle. Dessa regler och ramar är något som kan påverka 

individens beteendemönster på det sociala nätverket. Således är Facebook ett exempel 

för ett sådant samhälle där egna rätt och fel principer uppstår och kan därmed påverka 

den uppfattade identiteten hos en individ.  Denna virtuella identitet är offentlig och 

uppfattas av andra individer, något som kan påverka synen på individen som person. 

Oavsett huruvida bilden av individen är sann eller ej är den numera inte privat och 

osynlig, vilket kan leda till en missvisande bild av individen. Den bild som ges av en 

individ kan vara en korrekt bild om det enbart betraktas som en virtuell identitet, 

samtidigt kan den vara helt missvisande för den professionella identiteten individen 

besitter. Således är identitetsskapandet en viktig aspekt för denna studie för att skapa en 

förståelse för hur användaren förhåller sig till dess identitetsuppfattning. Vidare kan 

denna teori generera en ökad uppfattning för huruvida individen skiljer mellan en 

virtuell identitet och en verklig identitet. Samtidigt som den kan påvisa hur användaren 

ser sig själv och andra.  
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5.2.2 Självpresentation 

 

Erving Goffman (2007, s. 35-38) grundade teorin som diskuterar kring individens 

självpresentation och hur denne väljer att presentera sig utifrån vilket sammanhang 

denne befinner sig i, något författaren benämner som den dramaturgiska teorin. Teorin 

beskrivs likt en teaterföreställning där olika roller och åskådare bygger verkligheten 

som sedan jämförs med det riktiga livet. I denna dramatisering betonar Goffman att 

medspelare, både aktören och iakttagaren växlar mellan olika roller och masker 

anpassade efter situationen. Medspelare växlar roller efter de karaktärsdrag som 

individen själv vill och anser sig bör framhäva för att anpassas utefter den specifika 

situationen. Under framträdandet uppvisar individen en fasad där vikten ligger i att 

anpassa framträdandet efter de normer vilka speglar den specifika situationen samt efter 

vad publiken förväntar sig. Detta i syfte om att leva upp till idealnormerna.  

 

Vidare beskriver Goffman två olika regioner vilka utgör grunden i det individuella 

teaterspelet, den främre och den bakre. Dessa regioner representerar ett mänskligt jag 

det vill säga den privata delen och sociala fasader som refererar till det offentliga livet, 

vilka alla är lika verkliga för individen. Den främre regionen beskrivs som den del där 

individen hanterar den offentliga föreställningen, där intar aktören de förväntade normer 

som situationen kräver, även kallad hövlighetsnormen. Dessa hövlighetsnormer 

innefattar regler för hur individen ska agera inför sin publik och måste följas för att de 

ska blir trovärdiga. I denna region kan individen ibland tvingas upprätthålla ett sken för 

att kamouflera individens privata intressen, detta för att kunna passa in i de rådande 

normerna. Den bakre regionen hanterar däremot den privata föreställningen där 

individen inte behöver känna oro inför vad en publik kan tycka och tänka. Denna region 

benämns som anständighetsnormen. I denna region kan aktören släppa den fasad och 

roll som situationen annars kräver och vila, vilket kan liknas vid kulisserna bakom 

scenen där aktören kan hänga av sig sin dräkt. Det finns dörrar mellan regionerna som 

stänger inne det privata men visar det sociala. Dessa dörrar skiljer regionerna åt och 

hålls stängda för att skydda de hemligheter som den bakre regionen besitter från att nå 

publiken. I konstruktionerna av dessa roller förändras identiteten samtidigt som den 

image en individ skapar av sig själv i samverkan med andra människor i sin omgivning 

förändrar identiteten. Goffman (2007, s. 103-104) Även Sarup (1998, s. 14) och 

Gripsrud (2008, s. 20) betonar att vi som människor besitter både en inre och yttre 

identitet, där den inre identiteten formats efter hur vi ser oss själva medan den yttre 

identiteten skapas utifrån hur vår omgivning har typifierat oss.  

 

Tidigare forskning påvisar att Facebook i stort sett reflekterar det verkliga samhället och 

att det inte är mycket som skiljer individens sociala interaktion och beteenden på 

Internet från det vardagliga. Den privata scenen kan representeras av Facebook där 

individens framträdande regleras av den information som denne väljer att publicera om 

sig själv. Således anses denna teori vara betydande för att förstå individens privata och 

offentliga sfär och dess ageranden kring publicering av information.   
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5.3 Rekryteraren   

5.3.1 Psykometriska och sociala ansatsen 

 

Bolander (2002, s. 14-16) diskuterar två olika strategier vid en rekrytering, den 

psykometriska och sociala ansatsen (se appendix 1). Den psykometriska ansatsen har 

fokus på att lyckas få rätt individ på rätt tjänst genom användandet av prediktion och 

urvalsteknik i rekryteringsprocessen. Urvalstekniken som används vid denna ansats 

grundar sig i diverse tester vilka mäter lämplighet inför tjänsten hos den arbetssökande. 

Vid denna metod ligger vikten av erfarenheter, meriter och utbildning till grund för 

beslutet samtidigt som alla sökande behandlas utifrån en gemensam utvärderingsmetod. 

Den psykometriska ansatsen är av strikt natur och lägger störst fokus vid 

organisationens egna behov. En rekryteringsprocess som följer den psykometriska 

ansatsen ska i teorin aldrig påverkas av individerna inblandade i rekryteringen, inte 

heller av omgivningen eller omständigheter runt processen. Den psykometriska ansatsen 

har systematiskt bearbetats och formats för att den ska bli så objektiv som möjligt i sin 

bedömning utan mänskligt inflytande. Detta till skillnad från den sociala ansatsen som 

anser att objektivitet vid rekrytering är omöjligt vid en rekryteringsprocess. (Bolander, 

2002 s. 18)       

 

Således har den sociala ansatsen istället individen och den mänskliga interaktionen som 

primärt fokus. Denna ansats verkar med tron om möjligheten till att individen kan 

formas, utvecklas och förändras. I denna rekryteringsmetod är syftet att identifiera rätt 

individ för tjänsten baserat på faktorer som mänskliga relationer och interaktion, 

attityder, identitet och självuppfattning, förhandling och ömsesidigt inflytande. Således 

fokuserar denna ansats kring den mänskliga faktorn och vilken påverkan denna har för 

rekryteraren vid urvalsbedömning. Den sociala ansatsen menar att ett personligt tycke 

och bakgrund faktiskt påverkar en individ vid bedömningssituationer. Detta perspektiv 

växte fram som ett resultat av att kritiken mot den psykometriska ansatsen ökade. Vissa 

forskare betonar en viss problematik, att den psykometriska ansatsen inte fungerar helt 

ut i praktiken. Andra forskare menar att rekryteringsprocessen har förändrats och skapat 

ett nytt behov för en ny ansats som även inkluderar den mänskliga faktorn. (Bolander, 

2002 s. 16)  

 

Kritiken kring den psykometriska ansatsen grundar sig i tre perspektiv; humanistiskt 

baserad, förändringsbaserad och realistiskt baserad utgångspunkt. Den humanistiska 

kritiken fokuserar kring det faktum att den psykometriska ansatsen klassificerar 

individen som ett objekt och därmed behandlar människan som en maskin och inte som 

en tänkande och kännande varelse. Den humanistiska kritiken betonar vikten av 

individens tidigare erfarenheter och uppfattningar, något som inte anses vara nödvändigt 

vid den psykometriska ansatsen vilken enbart fokuserar på organisationens egna behov. 

Den förändringsbaserade kritiken fokuserar kring de förändringar som skett i 

organisationer och medarbetares roller. En plattare och allt mer decentraliserad 

organisationsstruktur där arbetsprocesser utgörs av team och projektarbeten har vuxit 

fram. Därmed har medarbetarens roll förändrats, ansvarstagande har blivit allt viktigare 

i arbetet samt möjligheten att kunna byta roller i organisationen. Något som kräver allt 

bredare kompetens och färdigheter. Vidare benämns den realistiskt baserade kritiken 

som mest trovärdig i och med att den fokuserar på huruvida den psykometriska ansatsen 

är verklighetstrogen eller ej. Den realistiska kritiken menar att människan, i detta fall 
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rekryteraren, i praktiken inte kan arbeta efter den psykometriska ansatsen 

grundläggande antaganden. Detta på grund av att den inte tar hänsyn till människans 

handlande i praktiken och grundar sig till stor del på statistiska beräkningar och 

experimentell data. (Bolander, 2002, s. 17) 

 

Därmed är det påtagligt att dessa rekryteringsansatser baseras på två olika perspektiv 

och är således uppbyggda på olika sätt, dock finns det vissa likheter dem emellan. Båda 

ansatserna bidrar med verktyg för att lyckas med den praktiska delen av rekrytering 

samtidigt som de ifrågasätter hur forskningen om rekrytering bör bedrivas. Ansatsernas 

primära syfte är att effektivisera rekryteringsprocessen med fokus kring frågan hur 

rekryteringsmodellen, testet, intervjun etc. faktiskt fungerar. (Bolander, 2002 s. 30) 

 

Vidare påvisar den förändringsbaserade kritiken att de förändringar som skett inom 

organisationer och för medarbetaren har resulterat i att det inte längre är möjligt att 

selektera individer enbart baserat på meriter. Arbetet inom organisationer tenderar att i 

större utsträckning utföras av grupper och att medarbetare byter arbetsmiljöer oftare, 

vilket stärker idén om att den sociala faktorn spelar allt större roll. Därmed är den 

sociala projektering individer väljer att framhäva på sidor som Facebook av stor vikt i 

och med att det kan skada vid framtida rekryteringsmöjligheter. Teorin om dessa två 

ansatser är betydande för att påvisa hur rekryteraren ser på den information som 

publiceras om den arbetssökande. Det vill säga i vilken utsträckning den sociala och 

mänskliga faktorn kan bedömas på Facebook och hur detta sedan förhåller sig till den 

arbetssökandes meriter.  

 

5.3.2 Bedömningsförmåga  

 

Bedömningsförmågan är en mycket viktig faktor och kan anses vara lite av en konst, 

allra helst vid ett rekryteringstillfälle. Det är av stor betydelse att individen som sköter 

rekryteringen är medveten om och kan hantera dess egna föreställningar och 

referensramar. Om detta inte sker finns risken att individen omedvetet låter dennes egna 

preferenser styra över valet och därmed åsidosätter det val vilket kan vara bäst för 

rekryteringens mål. Således är det enkelt att hamna i så kallade felkällor, det vill säga 

bedömningar som sker på felaktiga grunder och en ökad kunskap om dessa är att 

föredra. Vidare diskuteras fyra sätt som dessa bedömningar kan ske efter. (Fellinger, 

2002, s. 21) 

 

Haloeffekten syftar till den effekt som sker när rekryteraren fattar tycke för kandidaten 

på ett specifikt sätt. Det vill säga att rekryteraren påverkas av kandidatens beteende eller 

tycker att denne har en bra klädstil, pratar på ett särskilt sätt osv. Därmed skapar det en 

effekt som får rekryteraren att inte fokusera på kandidatens meriter och kompetenser, 

det vill säga varför denne passar för den tänkta tjänsten. Således måste rekryteraren vara 

medveten om dennes påverkan av kandidatens fasad och kunna se bakom den för att ha 

möjlighet att göra en korrekt bedömning. (Fellinger, 2002, s. 21; Hinton, 1993, s. 126; 

Hargie, 1986, s. 204)  

  

Djävulseffekten syftar till den effekt som uppstår då rekryteraren ogillar något hos 

kandidaten. Även denna effekt kan basers på yttre attribut, det vill säga fel sorts klädsel, 

något störande med utseendet eller dess uttryck. Det vill säga en effekt vilken påverkar 

helhetsbedömningen av individen på ett negativt sätt. Därmed är det viktigt att 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

36 

ifrågasätta i vilken utsträckning det negativa intrycket är relaterat till den sökandes 

lämplighet för tjänsten. Om rekryteraren tolkar detta fel resulterar det i ett förlorande av 

en passande kandidat. (Fellinger, 2002, s. 22; Hinton, 1993, s. 126)  

 

Förenklade bedömningsregler, refererar till de situationer där man baserat på ett fåtal 

intryck av en kandidat drar slutsatser om denne. I detta fall kan enkla saker som en 

hälsning, ett ordval eller något generellt i kandidatens personprofil vara grunden till det 

negativa intrycket. Således är det enkelt att rekryteraren låter sina egna preferenser av 

ordval, hälsningar etc. ta över och kandidatens val ses automatiskt som något negativt. 

Om rekryteraren inte är medveten om den bild som denne kan ha målat upp försvårar 

det att avgöra om det överrensstämmer med det framträdande kandidaten gjort. 

(Fellinger, 2002, s. 23) 

 

Sinnestillstånd, refererar till hur rekryteraren känner sig vid bedömningstillfället. Stress 

och trötthet är avgörande faktorer för sinnestillståndet och kan därmed influera huruvida 

bedömningen av kandidaten är positiv eller negativ. Ett negativt sinnestillstånd kan 

resultera i att de kompetenser, meriter och kunskaper som den ansökande har inte 

observeras eller kommer till sin rätt. Således är det av stor vikt att kunna lägga band på 

sina känslor och den inverkan som sinnesstillståndet kan ha på den som bedömer. 

Därmed kan en bra planering inför rekryteringstillfället vara till hjälp och kan hålla 

bedömaren i ett neutralt läge och på så vis ha möjlighet att göra en rättvis bedömning. 

(Fellinger, 2002, s. 23) 

 

Bedömning av en arbetssökande baserat på den information som finns på Facebook 

representerar en virtuell bedömning, det vill säga en som inte sker ansikte mot ansikte. 

Dock kan individen som tidigare nämnts interagera med människor i detta sociala 

nätverk på i stort sätt samma vis som med människor i dess omgivning. Därmed finns 

möjligheten att applicera samma bedömningskriterier som rekryteraren använder ansikte 

mot ansikte i och med att en viss form av bedömning sker vid dessa bakgrunds 

kontroller. Samtidigt som rekryteraren kan besitta samtliga faktorer vilka spelar roll vid 

en bedömning oavsett om den sker ansikte mot ansikte eller via Facebook. Därav är det 

av intresse att ta detta i beaktning för studien om rekryteraren använder Facebook i sin 

rekryteringsprocess. Detta för att analysera huruvida bedömningsfaktorer påverkar det 

slutliga beslutet, både på ett positivt och negativt sätt.  



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

37 

5.4 Sammanfattningsvis  

 

Nedan redovisas en översiktlig modell över vald teoretisk referensram. Modellen 

representerar det teoretiska kapitlets upplägg och ämnar förenkla förståelsen för valda 

teorier och dess syfte för studien.   

 

 
S. Alsén & S. Enmark, 2011 

Figur 3, Generation Y, Rekryteraren och dess utgångspunkter 

Den globala onlinevärlden har kommit att avspegla den verkliga världen. Sociala 

nätverk som Facebook har underlättat spridningen av information och tillåter 

användaren att dela med sig av information på samma sätt som i det verkliga livet. Det 

har skapats en spänning mellan det specifika och generella, mellan det lokala och 

globala. Således har det påverkat vilket sätt identitetsskapandet sker i samhället då 

användaren baserar detta på så väl den virtuella som den verkliga världen. Detta 

reflekterar det kontinuerligt förändrade sociala landskapet för den informationsålder 

som har utvecklats.  
 

Tidigare forskning påvisar att Facebook har kommit att reflektera det verkliga samhället 

och att det inte är mycket som skiljer individens sociala interaktion och beteenden på 

Internet från det vardagliga. Goffmans teori om identitetsskapandet refererar till en 

offentlig och en privat region vilka framförs på individens privata scen. Den privata 

scenen kan nu mer representeras av Facebook och där individens framträdanden istället 

regleras av den informations som denne väljer att publicera om sig själv. Vidare kan 

individen genom olika kommunikationstekniker och tillsammans med bilder välja att 

uttrycka sig på ett näst intill identiskt sätt som i det privata livet. Så kallade smileys kan 

användas för att reflektera individens känslor medan vad andra väljer att publicera om 

denne påverkar individens identitet.  Således är det inte mycket som skiljer Facebook 

som kommunikationskanal och socialt nätverk ifrån en så kallad ansikte mot ansikte 

interaktion. Därmed kan det konstateras att Facebook är en påverkande faktor för 

individens självpresentation och identitetsskapande.  

 

I och med att Facebook som virtuellt samhälle tillåter handlingar som även kan ske i det 

verkliga samhället är de etablerade teorierna vilka bland annat Goffman, Gripsrud, 

Sarup och Bauman beskriver applicerbara för denna undersökning. Mycket kritik har 

uppstått kring nätverket på grund av att individer tenderar att ha olika inställning till hur 

nätverk används, exempelvis ansåg 80-talister att det var mer ett tidsfördriv medan 40-

talisterna att det var ett professionellt forum. Dessa olikheter har även sin grund i 

värderings skillnader, dessa värderingar påverkas till stor del som tidigare diskuterats av 

den tid då individen är född. I och med att dagens mest frekventa användare utgörs av 
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Generation Y och har skapat ett nytt normativt beteende måste vi förstå de värderingar 

som ligger bakom denna generation. Ett normativt beteende där offentligt och privat har 

utvecklats till att ha en annan innebörd än för tidigare generationer. Vidare reflekteras 

värderingarna av individens identitet och självpresentation, således används teorier 

kring detta område för att skapa en ökad förståelse för hur inställning till privat och 

offentligt ter sig för dessa individer.  

 

Teorier kring social recruiting eller Internetrekrytering är bristfälliga i och med att detta 

är ett så pass nytt begrepp. Problematiken kring ämnet ligger både hos rekryteraren och 

användaren vid användningen utav sociala medier i sin vardag. Facebook fungerar som 

en öppen bok där medlemmar kan med sina egna namn utlämna information angående 

både privat som offentlig information, information som i slutändan kan nås av alla. 

Användandet av sociala medier för informationssökning av individer har ökat hos 

företag, något som påvisas av den rapport som publicerades av Stockholms 

handelskammare (2011) där var tredje rekryterare använder Facebook som källa för 

information. I och med att användande av denna typ av källa, för att skapa sig en 

uppfattning om de individer som söker en tjänst, påverkar bedömningen av individer 

anser vi det av vikt att lägga fokus på just bedömningsfaktorns påverkning vid 

rekryteringsprocessen samt hur dessa kan komma att påverka vid urval. Vi anser det 

även av vikt att undersöka olika rekryteringsperspektiv samt hur dessa påverkar vid 

rekrytering idag. Hur har Internetrekrytering förändrat synsätt, metoder och fokus vid 

rekryteringen på vad som är viktigt för företagen. Vi väljer därför att relatera till detta 

utifrån två olika rekryteringsperspektiv, mera exakt Bolanders (2002) diskussion kring 

två ansatser vid rekrytering. 

 
De nya generationerna skapar sina egna värderingar medan stora delar av den äldre 

generationens värderingar lämnas kvar i det förflutna för att ge plats för det nya. 

Människan har blivit allt mer beroende av Internet och den tillgång på information som 

kan tillhandahållas genom denna kanal, där med är det viktigt att inte enbart fokusera på 

det som går att erhållas men även ha förståelse för användaren av detta verktyg. Detta 

kan hjälpa att skapa förståelse för det nya normativa beteende och den nya sociala 

interaktionen som har vuxit fram genom sociala nätverk som Facebook. Det är allt fler 

individer som kommer födas in i ytterligare generationer där Generation Y´s 

värderingar och synsätt kommer att vara föråldrade. Således gäller det att ta hand om 

föregångarna för att ha möjlighet att lyckas i framtiden. Det vill säga skapa en förståelse 

för de skillnader som finns mellan Generation Y och dess föregångare för att minska 

och underlätta framtida konflikter.   

 

Rekryteringsansatserna och de olika bedömningseffekterna kan generera en ökad 

förståelse för rekryterarens tankar och agerande kring olika typer av bedömning. 

Således kan dessa teorier bidra med kunskap till hur rekryteraren förhåller sig till den 

information som finns att tillgå om kandidaten. Det vill säga i vilken utsträckning den 

publicerade informationen påverkar det slutgiltiga beslutet. Vidare är det av vikt att 

undersöka Generation Y´s inställning och attityder kring dess agerande och handlingar 

på det sociala nätverket. Dessa handlingar och ageranden reflekteras av frågor kring 

identitetsskapande och självprestation. Dessa individer är framtiden, därmed skapar de 

också de värderingar och normer som kommer att råda. Således är det av betydelse att 

använda dessa utgångspunkter för att erhålla kunskap om framtiden och därmed 

möjliggöra minskade kostnader, effektivisering och rätt kandidat på rätt plats. Det vill 

säga minska chansen till felrekrytering.  
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6. PRAKTISK METOD  

 

Detta kapitel beskriver studiens förfarande och ger läsaren en tydlig bild över hur olika 

moment för denna forskningsstudie är beslutade och genomförda. Således kommer 

avsnitt som bland annat urval, access, konstruktion av intervjumallar och 

intervjuförfaranden behandlas.  

6.1 Val av respondenter   

 
Kvalitativa studier förespråkar vanligtvis en så stor variation av individer som möjligt, 

dock inom en given ram eller population. Denna studie har för avsikt att undersöka två 

olika populationer, det vill säga Generation Y och rekryterare. Dock har urvalet av 

respondenter för dessa populationer skett på olika vis. Gemensamt för urvalsteknikerna 

för dessa två populationer är att de baserar sig på så kallat icke-sannolikhetsurval. Ett 

icke-sannolikhetsurval bygger på att respondenter till studien inte valts utifrån en 

slumpmässing metod, vilket resulterar att alla inte har samma möjlighet att komma med 

i urvalet (Bryman, s. 2009, 114, 249).  

 

Populationen Generation Y har som tidigare nämnts i denna studie begränsats till 

gymnasieelever i och med att dessa utgör framtidens arbetstagare och som troligtvis inte 

ännu påverkats av medias diskussioner kring privat och offentlig information på sociala 

medier. Generation Y är födda och uppvuxna med detta sociala nätverk och är även 

enligt undersökningar de mest frekventa användarna av sociala nätverk (SCB, 2010a; 

SCB, 2010b). För denna population har ett icke-slumpmässigt urval använts, detta i 

form av ett snöbollsurval. Vilket är en urvalsteknik som refererar till att utifrån redan 

valda personer leta sig fram till ytterligare personer som tas med i urvalet. (Bryman, 

2009, s. 115-116) För denna population har vi använt oss av personer i vår 

bekantskapskrets och genom dessa letat oss fram till ytterligare respondenter. I och med 

att vi vill skapa en djupare förståelse för ämnet i sig ligger fokus på att erhålla en 

variation i populationen, därmed genomförs ett icke-slumpmässigt urval. Således ligger 

fokus på personer som uppfyller kriterierna för denna population, det vill säga individer 

som går på gymnasiet och därmed tillhör Generation Y. Fördelen med att använda ett 

snöbollsurval för att hitta deltagare i studien är att vi lättare kunde komma i kontakt med 

eleverna. Även att individerna kunde känna sig mer bekväm att tacka ja till ett 

deltagande om vännerna det. En nackdel med att använda ett snöbollsurval är att 

Generation Y´s umgängeskrets består av likasinnade individer, vilket kan resultera i att 

individerna besitter ett likasinnat perspektiv inför studien. Detta kan resultera i att 

studien går miste om olikheter i åsikter och perspektiv som skulle vara av intresse för 

studiens resultat. Därmed har vi i urvalet inte enbart fokuserat på individer ur en och 

samma grupp för att undvika likasinnad grupp.  

 

Vidare har populationen rekryterare begränsats till bemanningsföretag på grund av att 

dessa arbetar med rekrytering dagligen och är väl insatta i rekryteringsprocessen och 

dess betydelse. För denna population representeras den valda urvalstekniken i ett 

bekvämlighetsurval. Detta är en urvalsteknik vilken baserar sig på att forskaren utser 

relevanta enheter för studien genom enheter som finns tillgängliga eller på enklast sätt 

kan nås. (Bryman, 2009. s. 312-314) Vidare beskrivs en av de främsta anledningarna till 

att använda denna urvalsteknik som studiens tidsram och resurser (Bryman, 2009, s. 
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114-115). För denna population tillämpas ett kriterium som måste uppfyllas, detta är att 

respondenterna använder sig av sociala medier i rekryteringsprocessen. Således lämpar 

sig ett bekvämlighetsurval i och med att antalet företag som använder sig av denna 

rekryteringskanal ännu är begränsad. Därmed har vi haft som utgångspunkt att använda 

personliga kontakter för att komma i kontakt med bemanningsföretag samtidigt som det 

har tillkommit genom förfrågningar till företag som uppfyller kriteriet för populationen. 

Fördelen med bekvämlighetsurval ligger i det faktum att vi snabbare och enklare kunna 

komma i kontakt med intressanta respondenter till studien. En nackdel med att 

bekvämlighetsurval använts i denna studie är att enbart de rekryterare som är utvalda av 

oss har en möjlighet att delta. Enbart de utvalda bemanningsföretagen som vi valt att 

kontakta via e-post har haft möjlighet att delta (se appendix 2 för e-post till företag).  

Detta kan ifrågasätta studiens representativitet, något vi har försökt undvika genom att 

kontakta en rad olika bemanningsföretag, både stora som små i olika städer. Frågan 

kvarstår dock huruvida de utvalda företagens deltagande och resultat kan efterlikna och 

representera den resterande populationen.  I och med att studien är av kvalitativ karaktär 

strävar studien inte efter ett generaliserbart resultat utan till en ökad förståelse. Därmed 

anser vi med hänsyn till studiens koncentration att tre företag är tillräckligt för att utgöra 

en bra grund att generera ett önskvärt resultat.  

6.2 Access  

 

Ett viktigt steg för att nå studiens mål är access, något Bryman & Bell (2005, s. 336) 

beskriver som ett avgörande och bland det viktigaste steget för att kunna få svar på 

studiens frågeställning. Vid sökning efter deltagare från Generation Y visade det sig att 

intresse inför att delta i studien var relativt stort, främst bland kvinnor. Problematiken 

med Generation Y låg till stor del i att få ett jämt antal kvinnor och män att att delta i 

studien, där intresset bland kvinnor visade sig vara större. I diskussion mellan oss och 

eleverna valde vi att boka upp en tid för intervju med totalt åtta elever, varav sex var 

kvinnor och 2 var män. Vi hade även i denna kategori ett avhopp i sista sekund, tyvärr 

var detta en av männen. Den avbokad utgjorde en av de sista intervjuerna, då vi ansåg 

att vi erhållit tillräckligt med information från de tidigare sju eleverna valde vi att inte 

söka någon ytterligare kandidat för intervju. På grund av att vi kunnat se ett tydligt 

mönster i tidigare intervjuer och menade att ännu en intervju inte skulle tillföra något 

nytt till studien som påverkade resultatet.  

 

För att komplettera de antal företag som vi hade möjlighet att kontakta via personliga 

kontakter använda vi oss av internetsökningar på exempelvis Google för att lokalisera 

företag som arbetar med bemanningsfrågor. Dessa kontaktades vi e-post, där utkomsten 

var 4 intressenter då övriga tillfrågande tackade nej till att delta i studien på grund av 

tidsbrist eller att de inte utnyttjade Facebook överhuvudtaget i deras 

rekryteringsprocess. Tyvärr hoppade ett av företagen av i sista stunden, med stora 

försök att finna ytterligare ett företag som med kort varsel som hade möjlighet att delta 

resulterade den empiriska insamlingen och studien grundar sig i tre bemanningsföretag. 

Av dessa tre företag var ett verksamt i Gävle medan de andra två var stationerade i 

Stockholm. Båda företagen i Stockholm hade tid att träffas för att genomföra intervjun 

under samma dag vilket underlättade för oss.  Då vi är stationerade i Gävleområdet 

under studiens genomförande kunde ett möte med företaget verksam i just Gävle 

genomföras utan större problem från vår sida.  
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6.3 Bortfall  

 

För Generation Y tillfrågades 22 stycken individer att delta i studien varav 8 tackade ja, 

vilket resulterade i ett bortfall på 14 elever. Av de åtta deltagande individerna tackade 

en nej i sista sekund, något som ger studien ett bortfall på 15 elever. Detta bortfall kan 

tänkas bero på att många av de tillfrågade inte kände sig bekväma i att delta, något som 

framkom hos de tillfrågade killarna. I det fallet tackade de oftast nej innan det 

framkommit vad studien ämnade undersöka. De tjejer som tillfrågades var oftast mer 

öppna att lyssna och ta till sig av den information vi gav. Vidare kan en annan anledning 

till att tjejerna var mer villiga att delta i studien vara att de kände sig mer bekväma att 

bli intervjuad av två andra tjejer.  

 

Populationen för rekryteraren har två kriterier i denna studie, det vill säga att det skall 

vara ett bemanningsföretag vilka på ett eller annat sätt använder Facebook i 

rekryteringsprocessen. Därmed kontaktades 55 bemanningsföretag via e-post med en 

förfrågan om att delta i studien samt de personliga kontakter som vi även använt oss av, 

med en positiv respons till medverkande från fyra av företagen. Då ett av företagen 

hoppade av i sista sekund gav detta ett bortfall på 52 företag.  

 

Detta bortfall är relativt stort och kan bero på att de kontaktade företagen inte använde 

sig av Facebook i sin rekryteringsprocess, vilket var ett kriterium för att delta i studien. 

Det finns det alltid en risk för bortfall, detta kan bland annat bero på att rekryteraren har 

tidsbrist och mailet inkluderade information kring intervjuns längd på 60 minuter. 

Vidare finns det en risk att e-posten hamnar i skräpposten hos den tillfrågade, något som 

kan innebära att den tillfrågande aldrig ser e-posten och därmed inte kan ta ställning till 

huruvida denne vill delta i studien. Ytterligare kan rubriken på e-posten vara en faktor 

till att rekryterarna inte valde att delta i och med att den preciserade det faktum att det 

handlade om ett examensarbete, något som oftast inkluderar ett åtagande från 

mottagaren, ett åtagande som denne kanske inte ville ge.     

6.4 Konstruktion av intervjumallar  

 
En kvalitativ studie har som tidigare nämnts inte för avseende att kvantifiera och mäta i 

form av hårda siffror och hårda värden, i denna typ av studie är det 

tolkningsperspektivet som är i fokus. Således är intervjuer den bästa metoden vid 

insamlingen av empirin i en kvalitativ studie, i och med att den kan skapa en djupare 

förståelse för problemet genom möjligheten att ställa frågor med fler än ett svar. Vilket 

underlättar för forskaren att tolka svaren och därmed uppnå studiens syfte. (Holme et 

al., 1997, s. 14; Bryman, 2009, s. 35, 250) Därmed kommer kvalitativa intervjuer att 

användas vid empiriinsamlingen för så väl Generation Y som rekryterare. I och med att 

studien är av en jämförande karaktär av ett ämne vilket är relativt nytt krävs en djupare 

förståelse för ämnet i sig. Vidare är studiens frågeställning konstruktivistisk och 

förespråkar därför ett tolkningsperspektiv som inte kan uppfyllas genom en kvantitativ 

studie i och med att inga frågor avser att mätas i form av siffror och hårda värden.  

 

En kvalitativ intervju baseras på icke-standardiserad plattform med utgångspunkten att 

intervjuaren från början inte kan förbestämma vilka frågor som kommer visa sig vara 

betydelsefulla för studien. (Bryman, 2009, s. 304-305; Svensson & Starrin 2010, s. 62) 
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Detta är något vi haft i åtanke vid utformningen av de två intervjumallarna för 

rekryterare och Generation Y (se appendix 3 & 4 för mallarnas utformanden). Frågorna 

har kategoriserats enligt olika teman, teman vilka knyts an till studiens valda teorietiska 

utgångspunkter. En kvalitativ intervju begär att intervjuaren är flexibel under intervjun 

och därmed har möjligheten att utveckla och anpassa frågor för att nå det slutgiltiga 

målet med studien. Denna utveckling och anpassning under intervjuns gång baseras på 

intervjuarens förmåga att utveckla frågor efter tidigare ställda frågor och svar. (Bryman, 

2009, s. 304-305) I och med att vi byggde upp frågorna efter de framtagna temana 

underlättade det för oss att vara flexibla under intervjuns gång och vi kunde enkelt 

hoppa mellan frågorna och snabbat hitta tillbaka till ursprungsläget.  

 

Bryman (2009, s. 304-305) betonar vikten av att utformandet av intervjumallen är 

välfungerande för att kunna få en logisk och enkel följd i intervjun. Författaren menar 

dock på att kunna ändra i denna under intervjuns gång är viktigt för att vidbehålla en bra 

följd. Genom att kategorisera in frågorna i de olika teoretiska grunder som valts för att 

besvara studiens frågeställning, kunde vi enkelt följa och anpassa ordningen utefter 

intervjuns gång. Samtidigt betonas även betydelsen av att formulera intervjufrågor på 

ett sådant sätt så att dessa bidrar till att underlätta att de frågor som ställs får ett svar 

som slutligen svarar på frågeställningen (Bryman, 2009, s. 304-305; Svensson & Starrin 

2010, s. 62) Detta tog vi fasta vid i utformandet av frågorna genom att låta utomstående 

höra frågorna och då ge kommentarer utifrån dess uppbyggnad och förståelsegrad. Vi 

har även tagit de två olika populationerna, Generation Y och rekryteraren i beaktning 

vid utformandet av frågorna. Att frågorna är passande i svårighetsgrad och ämne för att 

den intervjuade ska kunna relatera till frågan och känna sig säker i att kunna svara.   

 

Bryman understryker (2009, s. 205) att frågorna bör vara språkmässigt passande och 

uppbyggda med ett enkelt språk för den intervjuande så att de förstår dem. Vidare är det 

av vikt för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt att de frågor som ställs aldrig 

är ledande. Det vill säga styr den intervjuade i en riktning mot ett önskvärt svar. Detta är 

något som vi tagit i beaktning vid utformandet av båda perspektivs intervjufrågor, för 

att undvika ledande frågor. Vid konstruktionen av intervjumallarna har vi strävat efter 

att alltid använda ett enkelt språk, med hänsyn tagen till att de tillfrågade besitter olika 

språkpreferenser samt situationer. Generation Y kommer att svara på frågor angående 

deras sociala samt privata liv medan rekryteraren kommer att fokusera kring deras 

professionella. Således har detta påverkat det använda språket för de två 

intervjumallarna.   

 

Bryman (2009, s. 305) belyser även vikten av att ställa frågor som fokuserar kring 

bakgrundsfakta runt den intervjuande, då det kan underlätta att senare sätta sig in i den 

intervjuades svar vid ett senare tillfälle. Något vi tog fasta vid när vi formade frågorna, 

vi ansåg det vara av vikt att ställa ytterligare bakgrundsfrågor utöver kön, ålder, 

positionen i organisationen etc. På grund av att enklare ha en möjlighet att förstå och få 

en djupare bild av de svar som ges samtidigt som det ger den intervjuade en möjlighet 

att känna sig mer bekväm med situationen.       

6.5 Intervjuförfarande   

 

Första kontakt med Generation Y genomfördes via personliga kontakter där vi besökte 

skolor runt om i Gävle för att finna kandidater som ville delta i denna studie. Till en 

början fastställdes det om ett intresse fanns från studentens sida i att delta i studien, 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

43 

därefter redogjorde vi för syftet med studien och elevens medverkan. För studenter där 

intresse var stort nog för att gå vidare till intervjutillfället bestämdes tid och personlig 

information utbyttes. Genom detta bokades åtta intervjuer upp med åtta olika deltagare. 

Dagen innan utsatt datum för intervjun skickades ett sms ut till varje elev, denna 

innehöll en påminnelse om intervjun men även var den skulle ta plats.  

 

Första kontakten med rekryteraren genomfördes via ett e-postutskick där studiens 

huvudsyfte och mål redovisades, även rekryterarens roll i studien poängterades (se 

appendix 2). I e-posten erbjöd vi att skicka ytterligare information angående studien till 

intresserade kandidater, något som ingen av de tillfrågade slutligen krävde. Under denna 

tid bokades fyra intervjuer med rekryterare, ett antal vi ansåg vara tillräcklig. I och med 

att studien är mycket koncentrerad till specifikt ämnesområde, således är det önskvärt 

att erhålla en djupare förståelse genom få intervjuer än en bristfällig genom kvantitet.    

 

De två studier som genomförts i denna forskning (Generation Y & Rekryteraren) har 

båda genomsyrats av ett öppet klimat. Där genomfördes intervjuer genom att ställa 

öppna frågor till den intervjuade och därefter fortsättningsfrågor utefter vilka svar 

respondenten gav. Därmed var det viktigt att vi som intervjuare var uppmärksamma 

under intervjun i och med att det var viktigt att vi anpassade och utvecklade frågorna 

under tiden. (Svensson & Starrin, 2010, s. 56) belyser detta som en av de viktigaste 

delarna i en kvalitativ intervjusituation. Denna form av intervju benämns som icke-

standardiserad och beskrivs i litteraturen som ett passande angreppssätt för just en 

kvalitativ intervjuteknik.     

 

Intervjuerna inleds med en genomgång av de etiska principer som följer en kvalitativ 

forskning som beskriver individens roll och dess anonymitet i studien. Vidare beskrivs 

ytterligare en gång syftet med studien samt vilken roll i analysen den intervjuade 

individen har. Innan intervjun inleddes gavs deltagaren möjligheten att ställa frågor och 

få svar på de otydligheter denne hade. Vidare gavs information om att intervjun kommer 

att spelas in, och i samband med detta fick kandidaten även godkänna detta innan 

intervjun startade. Anledningen till att vi valt att spela in intervjuerna är för att lättare ha 

möjlighet att återskapa de svar och bild vi fick. Detta möjliggjorde för oss i studien att 

kunna gå tillbaka för att klargöra missbedömningar eller dylikt som kan uppkomma vid 

analysen av resultaten, något som förespråkas av Bryman & Bell (2005, s. 374). Innan 

intervjun påbörjades genomförde vi även ett test där vi godkände ljudkvalitén på 

inspelningen. Detta för att säkerställa de tekniska problem som kan förekomma 

exempelvis att ljudupptagningen inte fungerar eller att inspelningsapparaten går sönder 

under intervjun.  

 

Ytterligare problem med att använda inspelningsverktyg under intervjutillfället är att 

den intervjuade kan känna sig illa till mods att de spelas in, i och med att andra externa 

individer kan återlyssna vad de sagt. (Bryman & Bell, 2005, s. 375) Detta försökte vi 

förebygga genom att ställa lättare bakgrundsfrågor till den intervjuande, bland annat för 

Generation Y fokuserades dessa frågor kring bland annat utbildning för att sedan gå in 

på deras relation till Facebook. För rekryteraren gick dessa frågor ut mer på en kort 

berättelse kring den roll i företaget den intervjuade besatt samt företaget i stort. Även en 

förklaring kring alla deltagares anonymitet i studien hjälpte att minska en eventuell 

obehaglig känsla inför intervjun.  
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Intervjuerna med Generation Y planerades efter överenskommelse om datum och tid 

med eleven av oss, för att underlätta för studenterna. Detta gjorde vi genom att boka 

rum där intervjun kunde ta plats i skolan där studenterna gick och även befann sig under 

dagen. Rummet bokades med syfte att ha möjligheten att prata enskilt och ostört och 

därmed inte bli avbrutna av diverse störande ljud och moment. Detta för att både få den 

intervjuade mer bekväm i sammanhanget men även för att undvika stopp i intervjun 

som kan skapa ofullständiga svar och osammanhängande frågor. Att genomföra 

intervjun på detta sätt stöds även av Bryman & Bell (2005, s. 368) utefter samma 

principer som ovan. Vid samtliga intervjuer av Generation Y blev vi ändå störda vid två 

tillfällen vid två olika intervjuer där individer med tillgång till rummen tog sig in utan 

vetskap att vi satt där, något som kan ha kommit att hämma vissa svar från de 

intervjuade.  

 

Vid intervjuer med rekryterare bestämdes platsen vid intervjun av rekryteraren själv, 

dessa genomfördes aldrig vid rekryterarens eget kontor eller skrivbord. Detta anses av 

Bryman & Bell (2005, s. 368) som bra i och med att intervjun då lättare kan undvika 

störande moment som telefonsamtal och liknanden. Två av de tre intervjuade 

genomfördes i konferens och samtalsrum medan en av intervjuerna genomfördes i köket 

på arbetsplatsen. Den sistnämnda intervjun var till stor del mest utsatt av buller och 

störande moment, både utifrån ett avbrytande av en individ som ville ha tillgång till 

köket men även ljud från gatan. Detta kan ha kommit att påverka den intervjuade i dess 

svar och koncentration under intervjuns gång.  

 

Ingen av intervjuerna, både från Generation Y och rekryterarna hade någon specifik 

tidsgräns, förutom att vi innan intervjuerna förklarat att intervjuerna kommer att ta 

omkring 60 minuter för Rekryteraren och 30 minuter för Generation Y. Detta gjorde att 

intervjuerna kunde genomföras utan en känsla av stress från både vår sida och de 

intervjuade, vilket bidrog till att skapa en mer avslappnad miljö.  

 

De sju intervjuerna med Generation Y varade mellan 20 och 30 minuter, där skillnaden i 

tid oftast handlade om hur pass uttömmande individen var i sina svar. Det påverkades 

även i form av antalet följdfrågor som tillkom under tiden för att nå de områden vi ville 

under intervjun. Generation Y var mindre benägna att prata fritt kring frågorna som 

ställdes och ytterligare förklaring kring frågor samt följdfrågor var ibland nödvändiga 

för att få svar på de områden och frågor vi ville. Detta var allt mindre nödvändigt vid 

intervjuerna med rekryterarna, då de var mer öppna och frispråkiga med svaren. Även 

vid intervjuerna med rekryteraren kunde vi se en liknande tidsdisposition där samtliga 

tre intervjuer tog omkring 50 till 60 minuter att genomföra. I dessa intervjuer 

påverkades tidsåtgången av hur mycket vardera rekryteraren diskuterade kring frågorna 

samt hur aktiva vår roll var i konversationen. Den längsta intervjun vi genomförde var 

vi mer aktiva där diskussion kring ämnet även utgjorde stora delar av slutminuterna, 

något som kan komma att inverkat på att denna var något längre än de andra två där 

detta inte inträffade. Trots att intervjuerna pågick under olika lång tid ansåg vi att vi fått 

tillräckligt med material för att kunna genomföra analysen.    

 

Under intervjuns gång påbörjade vi varje intervju med samma fråga både för 

rekryteraren och Generation Y. Utifrån deras svar ställde vi sedan de följdfrågor som 

passade bäst in för att genomföra intervjun i en logisk ordning. Att vara flexibel under 

en semi-strukturerad intervju är något som förespråkas av Byman & Bell (2005, s. 377) 

för att få en väl fungerande ordningsföljd på frågorna. Vi kunde under intervjuns gång 
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både med rekryteraren och Generation Y leda diskussionen för att slutligen få svar på de 

frågor vi hade, något vi ansåg var relativt enkelt då många av svaren ledde in på de 

frågor och områden vi ämnade få svar på. Detta underlättade som sagt för oss att vara 

flexibla under intervjuns gång och då kunna få svar på våra frågor på ett logiskt 

tillvägagångssätt.   

 

Under intervjuns gång med både rekryteraren och Generation Y tillkom frågor och 

områden som vi från början inte valt att ta med vid den initiala utformningen av frågor. 

Exempelvis ytterligare frågor som behandlade påverkningsfaktorer vid bedömning för 

rekryteraren och rekrytering i framtiden för rekryteraren och Generation Y. Dessa frågor 

valde vi efter första intervjun med respektive målgrupp det vill säga Generation Y och 

rekryterare, att tillföra till de resterande intervjuerna. Detta för att kunna få en möjlighet 

att utnyttja dessa svar i analysen om vi ansåg dem nödvändiga och tillförande för 

studiens syfte.  

6.6 Transkribering av material/Hantering av material 

 

I och med att alla intervjuer spelades in tillkommer en transkriberingsperiod där vi 

redogör i text för vardera intervjusituationen. Bryman & Bell (2005, s. 375) diskuterar 

bland annat kring problematiken med att transkribera kvalitativa intervjuer, att dessa är 

tidskrävande. Författarna menar att en timmes intervju kan ta mellan fem och sex 

timmar att transkribera. Något vi var medvetna om innan transkriberingsprocessen 

började och således noga med att strukturera denna på bästa sätt för att göra den så 

smidig som möjligt och uppnå en bra kvalitet i svaren. En väl planerad 

transkriberingsprocess möjliggjorde även att en enklare särskiljning och identifiering av 

vardera individs svar samt dess sinnestämning vid svaren.  

 

Inför transkriberingen tog vi ställning till hur vi ville genomföra transkriberingen. Vi 

valde att dela upp intervjuerna där vi båda hanterade intervjuer med rekryterare och 

Generation Y. Vi valde att transkribera all information som hade en påverkan för 

intervjuförfarandet, även frågor och diskussion som inte påverkade studiens syfte men 

som påverkade ordningsföljden av frågor som tillkommit under intervjun. Vi valde att 

exkludera delar av intervjuerna där samtal som inte hade någon förankring i syftet av 

intervjun och inte bidrog till nödvändig information. Vidare valde vi att exkludera ord 

som umm, ähh och händelser som skratt och pauser om vi inte såg en koppling mellan 

dessa och de svar som den intervjuade gav under intervjuns gång. Istället tog vi beslutet 

att gå tillbaka till inspelningarna om vi under analysens gång behövde påminnas om 

känslouttryck och liknande för att förstå svaren bättre.  

 

Vidare skrev vi ut materialet på papper för att lättare kunna hantera informationen vid 

redovisningen av studiens resultat i empirikapitlet. Detta material har anonymiserats för 

att inte kunna kopplas till någon specifik individ, all information som kan koppla den 

intervjuande till respektive intervju har tagits bort för att bibehålla de etiska 

forskningsprinciperna samt den överenskommelse som vidtagits under varje 

intervjusituation.  Detta har genomfört med grund för att andra utomstående ska kunna 

ta del av detta material om intresse finns utan att risken finns för personliga 

avslöjanden. Något som även förespråkas av Bryman & Bell (2005, s. 356) där 

författarna diskuterar kring vikten av att de intervjuade personerna förblir anonyma för 

att skydda dem mot senare konsekvenser. Detta både från personer runt den intervjuade 

men även utifrån ett professionellt perspektiv från arbetsgivare och dylikt. Svensson & 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

46 

Starrin (2010, s. 72) benämner detta som en maktfråga där den intervjuade kan känna en 

känsla av makthavande för den som intervjuar. På grund av att den intervjuade befinner 

sig i ett sårbart läge i och med att denne inte har någon kontroll kring den personliga 

informationen han eller hon delger till studien. Denna känsla av maktskillnad kan enligt 

författarna baseras på den brist av kontroll den intervjuade har för hur data som 

intervjun genererar behandlas i studien och sprids. Detta är något som vi har försökt 

undvika genom att inte tilltala individer med namn och liknande under intervjuns gång 

och påvisat den anonymitet vardera individ besitter för studien.  

6.6.1 Empiriframställning  

 

Efter att materialet var färdigställt, transkriberat och klart inledde vi en process där varje 

intervju bearbetades och informationen strukturerades upp för att särskilja teman för de 

två perspektiven. Således skapades följande teman för Generation Y: användande, 

självpresentation/främre region, integritet/bakre region, offentligt och privat, 

bekräftelse och gemenskap, generationsskillnader samt framtiden. Rekryterarnas 

perspektiv mynnade ut i dessa teman: processen, ansatser, bedömning samt 

konsekvenser. Därmed är dessa teman baserade på de teoretiska utgångspunkterna vilka 

reflekteras av de valda intervjufrågorna.  

 

Vi har genomgående i empirikapitlet och hanteringen av materialet valt att anonymisera 

informationen som publiceras. Vi har därför valt att namnge alla intervjuer med 

kodnamn, detta för att utomstående ska kunna ta del av materialet utan att deltagarna 

ska kunna pekas ut. För Generation Y har vi valt att koda de sju intervjuerna med (1), 

(2), (3) och så vidare för att kunna identifiera vilken information som kommer från 

vilken intervju. För rekryterarna har vi, i ett försök att separera Generation Y och 

rekryterarens intervjuer valt att koda dem med bokstäver, det vill säga (A), (B) och (C). 

Detta utifrån samma princip att lättare kunna identifiera vilken intervju som bidragit 

med vilken information. Något som vi anammat i ett försök till att underlätta 

identifikationen av vilken intervju som står för vilket citat. Vi har valt att styrka det 

redovisade materialet i empirikapitlet genom att använda citat från intervjuerna. Detta 

för att lyfta fram de intervjuades röster i studien.      

6.6.2 Analysframställning 

 

Analyskapitlet utgår även det från olika teman, dessa teman är nyckelfaktorer vilka 

speglar den empiriska insamlingens resultat. Således redovisar analyskapitlet studiens 

material med stöd från tidigare forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna som 

byggt upp studien. Vidare är analyskapitlet som andra avsnitt disponerad efter de olika 

perspektiven, således inkluderar detta kapitel tre avsnitt, Generation Y med teman; det 

nya ”sociala” och dess normer, regionsskiften och jag vs dom, rekryteraren med teman; 

det nya kapitalet och verklighet vs Facebook samt när två perspektiv möts med teman; 

en ny gemenskap en ny offentlighet, det sanna jaget, två separata samhällen samt dåtid 

nutid framtid.  När två perspektiv möts reflekterar således studiens syfte, att undersöka 

rekryteraren och användarens förhållningssätt till publicering av privat och offentlig 

information på Facebook. Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka konsekvenser 

det ger för rekrytering och dess process 
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Denna disponering är gjord för att underlätta för läsaren att följa texten och för 

redovisningen av materialet. Vi anser att detta ger en tydlig och mer logisk ordning i 

texten och som stämmer överens med tidigare kapitels uppbyggnad.    

  

6.7 Intervjuarens roll  
 

Det är av vikt att föra en diskussion kring intervjuarens roll vid en kvalitativ studie och 

intervju. I och med att en kvalitativ intervju genomförs av både en intervjuad person och 

en intervjuare som tillsammans bidrar till diskussionen med att reagera och påverka 

varandra. (Svensson & Starrin, 2010, s. 58) I vårt fall har vi som intervjuare haft ett 

övertag där vi har varit två intervjuare som möter en individ i taget och att vi kommer in 

i situationen med en djupare kunskap om studien i stort samt bakgrunden till ämnet. 

Detta kan ge upphov till obehag för den intervjuade då denna kan känna sig i underläge. 

Således har vi till stor del försökt genomföra intervjun med att en av oss tar rollen som 

intervjuare och för största delen av samtalet med den intervjuade. Den andra har då som 

roll att observera och ta fasta vid vilka delar av frågorna och område som diskuteras. 

Således möjliggör det att ställa en fråga om denna inte kommer upp under intervjuns 

gång, därmed hjälper det till att säkerställa att alla frågor studien har till syfte att besvara 

ställs. Även att vi innan intervjun startade informerade den intervjuade kring studien 

och vad vi forskar kring. Vi valde att anamma detta tillvägagångssätt i syfte att försöka 

undvika att den intervjuade känner sig obekväm och utsatt, något som kan komma att 

påverka dennes villighet att ge utförliga svar. 

  

För att undvika att misstolkningar sker under intervjuerna har vi antagit två roller, en 

som intervjuare och en som observerare. Genom att göra detta kunde intervjuaren lägga 

störst fokus kring diskussionen med den intervjuade medan den observerande kunde 

fånga upp information som är lätt att missa att uppfatta när man är i mitten av en 

diskussion. Att vi hade möjligheten att vara två som deltog i intervjuerna gjorde det 

möjligt för oss att lättare kunna registrera händelser och information. Samtidigt kunde vi 

även på grund av detta ha en större kontroll kring vad som sagts och vad som inte 

diskuterats ännu. Svensson & Starrin (2010, s. 72) beskriver vikten av att intervjuaren 

bedriver stor uppmärksamhet under intervjutillfället. Författarna menar att detta kan 

vara en problematik som intervjuare kan komma i kontakt med under en intervju, att 

ständigt lyssna och ta till sig vad som sägs. Viktig information kan komma att gå mistes 

om, detta om intervjuaren inte är uppmärksam redan från början. Därav kunde vi under 

de intervjuer vi genomförde tillsammans arbeta för att minimera denna problematik 

 

Vi arbetade även för att undvika att skapa negativa reaktioner från den intervjuande 

genom att undvika känsloladdade ord, frågor som gav dubbla betydelser samt 

komplicerat språk. Svensson & Starrin (2010, s. 72) beskriver detta som vanliga 

problem under en intervju som bör beaktas. Vi arbetade efter detta för att undvika att 

missförstånd uppstod samt att ytterligare förklaring inte behövdes för att kunna ge ett 

svar på frågorna. Detta visade sig vara lättare att undvika vid intervjuerna med 

rekryteraren, mycket för att de var mer villiga att svara på brett ställda frågor än vad 

Generation Y var. Generation Y visade sig ha svårare att uttrycka sina åsikter när 

frågorna var för öppna, något som resulterade i att vi ibland var tvungna att ge en 

ytterligare förklaring till vad vi menade. Detta kan ha resulterat i att frågorna blir 

ledande, något vi försökt undvika men är medvetna om kan ha hänt under intervjuerna 
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med Generation Y. Således är detta något vi har haft i beaktning under arbetet med 

materialet och analysen av svaren.   
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7. EMPIRI  

 
I föregående kapitel beskrevs konstruktionen av intervjumallarna, vilka har legat till 

grunden för genomförandet av informationsinsamlingen. Således har detta kapitel för 

avseende att presentera den data som har samlats in under studieprocessen. 

Presentationen av fakta har delats in i två delar med hänsyn tagen till studiens 

jämförande karaktär av Generation Y och rekryterare. Vidare innehåller dessa två 

delar olika teman som representerar övergripande områden vilka knyts an till studiens 

valda teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  

7.1 Generation Y  

7.1.1 Användande  

 

Samtliga beskriver sig som dagliga användare av Facebook dock varierade tiden för hur 

länge de varit medlemmar i Facebook inom en tidsram på 1,5-3 år. En användare 

medger att denne en gång haft ett konto, avslutat det för att sedan gå med igen. Skälet 

till att personen gick med igen var i syfte om att hålla sig uppdaterad på vad kompisarna 

publicerar, vad som händer runt omkring, hålla kontakten med vänner och möjligheten 

att dela med sig av saker. Detta var även de gemensamma nämnarna för syftet att gå 

med i nätverket för övriga användare. Alla användare menar att Facebook är det främsta 

sociala nätverk som de använder i sina dagliga liv. En användare beskrev även detta 

nätverk som en helt ny nivå än vad exempelvis MSN och andra nätverk tidigare har 

kunnat erbjuda och ansåg därför detta som lockande. Vidare menade användarna att de 

själva inte uppdaterar sina egna statusar så ofta men att det är det främsta skälet till 

varför de loggar in, ‖att hålla koll på‖ vänners uppdateringar.  

 

Att ta del av bilder och sprida länkar om intressanta artiklar, events och musik visar sig 

även vara förekommande syften med användandet av nätverket. Dock menar en av 

användarna att det främsta skälet till användandet är att chatta och att det är en effektiv 

form av direkt kommunikation. Vidare menar samma användare på att när denne väl 

uppdaterar sin status är det i form av citering av texter och dylikt (4). Samtliga 

användare är noga med att betona huruvida de kan anses vara beroende av nätverket 

eller ej, något de mäter genom hur ofta de är inloggade. Samtliga är dagliga användare 

och tenderar att logga in någon gång per dag, medan två av användarna säger sig själv 

vara maniska och kan spendera timtals varje dag på Facebook.   

7.1.2 Självpresentation / Främre regionen   

 

Som nämns ovan håller användarna sig mer informerade om sina vänners uppdateringar 

än vad de själva skriver statusuppdateringar. De gånger som användarna väljer att 

uppdatera representeras statusen oftast av en mer generell karaktär. Det vill säga att 

användarna mer beskriver vad de har gjort snarare än hur de mår. Vissa användare 

menar även att de kan använda sig av citat från exempelvis musik eller andra texter för 

att representera den sinnestämning som de befinner sig i. En användare medger dock att 

statusuppdateringar ibland används som ett medel för avreaktion vid vissa 

sinnestämningar.  
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När användarna diskuterar kring bilder som publiceras medger de att de tänker till en 

extra gång innan det är något som publiceras. Flertalet av användarna väljer att själva 

inte publicera några bilder alls eller endast vid enstaka tillfällen. En gemensam faktor 

som användarna benämner är festbilder, dessa anses som extra känsliga. En användare 

menar att detta är något som man kan skicka privat om det är så att någon vill komma åt 

dessa. Vidare nämner användarna i samband med dessa festbilder rädslan för att 

föräldrarna kan komma se dessa bilder och vad de egentligen har för sig. Vilket 

användarna menar är oundvikligt i och med möjligheten att tagga varandra på bilder. 

Det vill säga koppla en individ till en bild genom ett personligt bokmärke, detta 

bokmärke möjliggör även för åskådaren att länkas vidare till den ‖taggades‖ personliga 

sida. Valmöjligheten att tagga av sig själv på bilder är förekommande av majoriteten av 

användarna, där den främsta anledningen är att ‖det är en ful bild‖ (7) och att det finns 

en gräns för hur man är villig att visa sig. Dock menar två av användarna att de aldrig 

taggat av sig med inställningen om att ‖är det jag på bilden så står jag för det‖ (5) eller 

att de inte gör det på grund av att dennes vänner vet hur den ser ut på riktigt (1).  

 

Även om det främsta syftet till att användarna loggar in på Facebook är att hålla koll på 

sina vänner och dess uppdateringar och så vidare menar flertalet att det ibland kan bli 

lite för mycket. Det vill säga att vännerna är allt för frekventa i sitt uppdaterande och 

publicerande. En användare beskriver att dessa uppdateringar snart kan komma att 

efterlikna en blogg och en typ av digital dagbok, snarare än korta notiser om vad som 

händer hos denne. Användaren menar även att informationen som publicerats på 

Facebook numera ofta består av ‖Ja men typ, laga spagetti och köttfärssås till middag, 

skit gott! Och så är det jättemånga som gillar. Det har blivit som en blogg mer för 

många.‖ (4). Detta stöds även från en annan användare antyder att det ibland kan bli 

alldeles för mycket och att man kan få så mycket onödig information men att man har 

lärt sig att bortse från det (3).  

 

Vidare menar användarna att det finns en gräns för vad som är acceptabelt att publicera 

på Facebook, och att användarna nyttjar kanaler som chatt och privata meddelanden för 

att delge information som de anser vara för personliga, det vill säga använder sig av en 

form av censur. Diskussionen förs dock alltid in på bilder och att större fokus ligger 

kring dessa än kring den text som publiceras. En användare menar att de bilder som 

man väljer att publicera själv spelar större roll än andra bilder, men att man måste dra 

gränsen själv. Användaren exemplifierar detta med festbilder, att det kan vara 

acceptabelt att visa att man festar men sedan kan det även gå för långt och då kanske det 

inte är bra att visa den sidan. Det vill säga att festandet har gått över styr och att det är 

därmed inte korrekt att visa detta på bild. Samtidigt betonas bilder för situationer där 

man kan förknippas med andra som gör oacceptabla saker, exempelvis ‖om det är ett 

kort där det är droger med i bilden och jag sitter där, då är det inte så bra‖ (6).  En 

annan användare menar att forumet har utvecklat en ökad möjlighet till att göra narr av 

andra genom att exempelvis publicera bilder vilka förställer andra och sedan skapa 

grupper som har för syfte att tycka illa om dessa personer.  

 

Dock kan en gemensam nämnare för vad som inte anses korrekt att publicera 

konstateras vara mer avklädda bilder, där går gränsen för användarna. Dessa menar att 

det är något som är alldeles för privat och inte godkänt att dela med sig av på ett sådant 

nätverk.  
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Vidare frågades användarna huruvida de bloggar och om dessa är länkade via Facebook, 

det vill säga tillgängliga på det viset. Tre av användarna medger att de skriver bloggar 

men att dessa inte går att komma åt via Facebook. Dessa användare menar att de skriver 

blogg om mer djupa saker exempelvis egna tankar och observationer.   

 

Samtliga användare säger sig vara medlemmar i någon form av grupp, dessa grupper 

kan vara så kallade ‖gilla grupper‖ exempelvis gilla 70 sorters kaffe samtidigt som det 

finns grupper som syftar till att visa en åsikt exempelvis veganer eller en musikgrupp. 

Majoriteten av användarna är medlemmar i så kallade fangrupper, det vill säga grupper 

som påvisar att man delar samma åsikt gällande något. Användarnas fangrupper utgörs 

av sådant som speglar användarnas intressen oavsett om det gäller politiskt 

engagemang, musik smak eller fotografering. Så kallade ‖gilla grupper‖ menar 

användarna har gått över styr, att det var något som var roligt i början men som har 

resulterat i ett konstigt beteende, att man gillar något bara för att. En användare medger 

att denna är medlem i cirka 2000 grupper varav merparten är så kallade gilla grupper. 

Vidare menar användaren att detta har blivit en del av resultatet av dennes beroende, att 

det egentligen inte finns någon tanke bakom ‖gillandet‖ utan att det snarare är en effekt 

av tidsfördrivet.   

7.1.3 Integritet / Bakre regionen  

 

Samtliga användare förklarar att det beteende som en andra individer har på Facebook 

ofta kan skilja sig från det beteende som dessa har i verkligheten. Här exemplifieras ofta 

vänner som sociala och öppna personer på Facebook men vid ett verkligt möte är dessa 

mer beigea och asociala. Vidare menar en av användarna att det kan bli lättare för 

individer att gömma sig bakom datorn men att det även kan vara så att man hittar sin 

identitet på Facebook (7).  Samtidigt som flertalet av användarna menar att människor 

har börjat ta tillfället i akt att bråka mer genom Facebook, att man kanske inte vågar 

visa det i vardagliga livet men att det inte finns några hämningar på nätverket. En annan 

användare menar att det har blivit ett ställe för att skapa uppmärksamhet.  

 

Endast en av användaren beskriver uttryckligen Facebook som en plats där man är sig 

själv mer än i det vardagliga livet. Något som användaren relaterar till möjligheten att 

kunna vara mer djup och visa sin personlighet på det viset. Vidare säger samma 

användare att dennes egen Facebook sida inte är representativ för hur denne är som 

individ i och med de saker som denne uttrycker där inte är saker som användaren skulle 

säga i vardagliga livet.  

 

En ytterligare gemensam nämnare för användarna är att de själva beskriver sig som 

sanna så väl i verkliga livet som på Facebook, det vill säga att deras beteende är 

detsamma oavsett. Något de menar att man kan göra genom att hålla sig så neutral som 

möjligt och inte publicera mer än vad man kan stå för.  

 

‖Jag försöker alltid hålla mig som jag är på riktigt bara för att folk inte ska få en fel 

bild och tolkningar av mig. Men jag vet inte om dom vet om dom håller på så….att dom 

är någon annan på Internet. Jag tror att dom blir den personen.” (7) 
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7.1.4 Offentligt och privat  

 

Användarna beskriver att de reglerar vem som läser det som skrivs på deras väggar 

genom att använda sig av sekretessinställningar, där det mest frekventa valet är att 

endast de som är vänner med användarna har tillgång till information om dem. Det 

framkommer i studien att eleverna har gjort ett medvetet val att använda sig av 

sekretessinställningar på sina sidor, men studien visar även att de inte är lika säkra kring 

vilka sekretessinställningar de faktiskt har.  Det som man anser vara mest känslig 

information att delge sig av är de bilder som finns publicerade. Flertalet av användarna 

medger även att de inte har med familjemedlemmar eller släktingar på sina vänner 

listor. Detta i syfte om att förhindra att de får tillgång till information. En användare 

menar även på att ‖Facebook är för mig själv, det jag skriver är för mig själv. Jag vill 

inte att min pappa ska kunna kolla vad jag gör. Ja visst mina vänner och sånt kan se 

men det skiter jag i, jag bryr mig inte om det….det jag skriver är för mig själv och gillar 

man inte det så skit i det då‖ (2). Vidare medger en annan användare att denne använder 

privata inställningar men tycker samtidigt att det kan vara irriterande att folk har så på 

grund av att man inte kan hålla koll på samma vis.  

 

Utöver de bilder som visas och de händelser samt konversationer som finns på 

användarnas väggar visar det sig att de även väljer att publicera ålder och utbildning. 

Mer information än så anser man inte är nödvändig, kanske att man kan slänga fram ett 

favorit citat eller så menar en av användarna. Två användare menar att vart man 

kommer ifrån och telefonnummer kan vara känslig information i och med att det finns 

mycket konstigt folk som rör sig på Facebook.  

 

Vidare diskuteras konsekvenser av de handlingar som användarna gör på Facebook där 

samtliga användare medger att de mer eller mindre funderar på att deras handlingar kan 

ge någon effekt i framtiden. En användare menar att eftersom dennes beteende inte 

skiljer sig på Facebook från verkligheten så förväntar denne inte heller att det kommer 

att ge några konsekvenser. En annan användare menar att denne visar sitt politiska 

engagemang på Facebook och att detta kanske kan vara något som får konsekvenser i 

framtiden i och med att politik visar mycket om hur man är som person.  

 

Dock menar den största delen av användarna att de alltid tänker till innan de skriver på 

någon annans vägg eller publicerar bilder och så vidare. Användarna kommenterar 

främst att det som man väljer att publicera oavsett om det är bilder eller text så finns det 

alltid där i och med att det lagras. Två av användarna menar på att även om de tänker på 

att deras handlingar kan få konsekvenser i framtiden så måste man tänka på att de är 

unga nu och att det kanske inte är något som man skulle göra längre fram.  

7.1.5 Bekräftelse och gemenskap  

 

Att bli vän med någon är något som ter sig lätt på Facebook dock menar samtliga 

användare att vän är inte något man blir bara sådär. Kriteriet för att tacka ja till eller 

skicka en vänförfrågan är att man vet vem personen är. Majoriteten av användarna 

medger även att de inte blir vän med någon bara för att det visar sig att de har många 

gemensamma vänner utan att de måste ha träffat personen i verkligheten först eller 

verkligen veta vem personen är. Vidare uttrycker en av användarna att även om man är 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

53 

vän på Facebook behöver man inte gilla personen i fråga, man är vän bara för att kunna 

hålla koll (2).  

 

Facebook är något som kan beskrivas likt ett eget litet samhälle med de lagar, regler och 

normer är inte några som skiljer sig avsevärt från det vardagliga livet. En användare 

menar att man måste vara mer uppmärksam då fler kan läsa individens konversation på 

Facebook i jämförelse med hur många som skulle kunna höra konversationen i det 

vardagliga livet. Samtidigt nämner fler användare att nätverket har utvecklat en ‖regel‖ 

för att det är mer acceptabelt att bråka där än i vardagliga livet. Och att de tror att det 

kan vara relaterat till att många är mer konflikträdda i det verkliga livet och ser 

Facebook som en möjlighet att visa sina ställningstaganden.   

 

Diskussioner kring bedömningar av individer är en återupprepande faktor under 

intervjuernas gång, användarna menar på att bedömningar är något man gör konstant 

oavsett om det är medvetet eller ej. Samtidigt diskuteras möjligheten att omvärdera 

någon beroende på dennes beteende antingen på Facebook eller i vardagliga livet. En 

användare menar att man bortser från hur de beter sig på Facebook och ser personen för 

hur denne är i verkligheten, det är mer sanning på det viset menar användaren (4). En 

annan användare menar att det är enklare att få reda på människors åsikter genom 

Facebook och att det kan bidra till att man ändrar åsikt om personen i sig i vardagliga 

livet. Flera av användarna menar att man är mer öppen på Facebook och mer asocial i 

vardagliga livet eller att man kanske inte ens pratar med varandra på riktigt. På så vis 

kan relationen till denna individ kännas mer tillgjord. Vidare nämner flera användare att 

personer anses vara mer öppna på Facebook och sedan asociala i verkligheten ofta kan 

leda till en negativ bedömning av personen. Detta på grund av att man inte anser att 

personen visar sitt rätta jag, något som belyser problematiken med de bedömningar som 

görs på Facebook. Något som även reflekteras i en användares utlåtande, ‖Jag tror inte 

att jag skulle bli missbedömd, men jag tror att andra kan bli det‖ (3)  

7.1.6 Generationsskillnader   

 

Diskussionerna påvisar att samtliga medlemmar är medvetna om det faktum att det är 

olika generationer som rör sig på nätverket, det vill säga att det finns medlemmar i alla 

olika åldrar. Något som användarna säger sig vara medvetna om men har vissa 

synpunkter kring. Två användare menar att känns konstigt i och med att Facebook vid 

första anblick känns som något ungdomligt. Flertalet användare säger sig förstå motivet 

bakom äldres användning av Facebook och menar att det borde ses som något positivt. 

‖Det är ju många äldre som knyter kontakter med äldre relationer och får tillbaka dem 

med gamla klasskamrater och sånt och få uppdatera sig i hur deras liv ser ut. Och det 

är ju nästan bättre än för oss unga, för vi har ändå en ganska någorlunda koll på vad 

som händer i livet liksom.. ja men nu går dom på den skolan, jaha ok! Vad kul… medan 

jaha du har flyttat till Spanien och lever där. Det blir en helt annan grej‖ (4),  

 

Vidare betonas att dessa generationsskillnader ofta kan leda till missförstånd, något som 

majoriteten av användarna menar sker ofta. ‖De äldre generationerna hänger inte med 

om vi säger så….de kan inte teknik….de kan inte förkortningar….de kan inte 

någonting….de är liksom retards. Uppdateringar finns det ju hela tiden, så det gäller ju 

att hänga med. Så tänk dig gamla mormor 80år liksom…är det mellanslag nu eller?” 

(7). Just missförstånden menar tre användare har resulterat i att de exempelvis har valt 

att ta bort släktingar ur sitt kontaktnät. Användarna uttrycker särskilt att det främst är 
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olika jargonger som de använder bland sina vänner som kan leda till missförstånd. 

Samtidigt som de är medvetna om att generella språkskillnader mellan generationerna 

även kan vara en bidragande faktor. Vidare menar en användare att man kanske är mer 

spontan när man är yngre och att det kan leda till missförstånd från de äldres sida (6).  

 

Dock understryker användarna att det inte är enbart generationsskillnaderna emellan där 

det sker missförstånd. De missförstånd som sker bland varandra menar man även de är 

relaterade till olika jargonger som finns bland olika vänner och att ironi kan vara en 

faktor som ställer till det. Diskussionerna leder ofta in på så kallade ‖face rapes‖, det 

vill säga att någon annan uppdaterar en persons status eller dylikt utan personens 

vetskap. Detta beskriver användarna som en gemensam nämnare till missförstånd men 

att det även har bidragit till att man är mer kritisk när man läser någon annans 

uppdatering. Dock menar användarna att det ofta går att se om det är en ‖face rape‖ 

eller inte men att det har bidragit till ökade bråk bland vännerna.   

7.1.7 Framtiden  

 

‖Jag läste någonstans för ett tag sedan om att man skulle tänka på vad man skrev på 

Facebook, så nu har jag börjat tänka på det lite grann. Men före tänkte jag inte alls på 

det, det kändes som att Facebook var en helt annan värld och att de kommer inte 

komma in där och se någonting. Det känns som att Facebook….man blottar sig själv på 

något sätt, på nått sätt är det ett ställe där man har vänner och man tänker inte på att 

andra kan komma in där‖ (3).   

 

Samtliga användare säger sig vara medvetna om att rekryterare har börjat använda sig 

allt mer av Facebook som ett hjälpmedel i rekryteringsprocessen. Endast en användare 

tror att Facebook är något som överhuvudtaget inte kommer att överleva framtiden och 

menar att det är något som kommer att dö ut på grund av brist på intresse. Vidare är 

användarna överens om att det nog främst är bilder och statusuppdateringar som en 

rekryterare vill åt om de väljer att ‖kolla upp‖ en individ på Facebook. Användarna 

menar att festbilder och umgänge kanske är något som avslöjar en hel del om dem som 

person och att det kanske inte ger en önskvärdbild för rekryterarna.  

 

Dock råder det delade tankar om det faktum att de faktiskt använder sig av Facebook 

som ett hjälpmedel. En användare uttrycker det som dåligt men konstaterar att alla 

medel är väl tillåtna så varför inte. En annan användare tycker att det är bra i och med 

att det kan hjälpa till att skapa en annan bild av personen utöver rena meriter. Samtidigt 

som flertalet användare mest konstaterar att de använder Facebook oavsett om det är 

acceptabelt eller inte. Några av användarna understryker dock att ett personligt möte 

borde vara något som väger mer än det man ser på Facebook.  

 

En av användarna uttrycker dock att allt fler har börjat tänka till och menar på att det 

finns minst tre stycken i samma klass som har valt att avaktivera sina konton på grund 

av att deras handlingar idag kan få konsekvenser i framtiden. Samma användare säger 

sig ha övervägt att själv avsluta sitt konto men konstaterade att dennes 

beroendeförhållande till nätverket förhindrade detta, dock var detta något som kunde 

tänkas vara möjligt inför framtiden då en anställning känns mer aktuell. Dock menar 

användaren på att denne ändå kommer att vara orolig i och med att ett avaktiverat konto 

fortfarande innebär att bilderna finns kvar, det är alltid någon annan som äger det som 

en gång publicerats om personen. Dock beskriver flertalet av användarna att de inte ser 
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att de handlingar som sker idag kommer att ge konsekvenser för framtida rekrytering.  

Detta i och med att de anser att rekryteraren kommer beakta information som 

publicerats under samma tidpunkt som de går igenom rekryteringsprocessen.  

7.2 Rekryterare  

7.2.1 Processen 

 

De undersökande företagens processer skiljer sig åt avsevärt när det kommer till hur 

själva processförfarandet ter sig. Något som de alla understryker är att i grunden så 

används en standardiserad process men sen beror det helt enkelt på vilken tjänst det är 

som är annonserad. Samtliga företag medger att de använder Facebook på ett eller annat 

sätt under rekryteringsprocessen, men att det kan skilja i vilket steg denna träder in i 

processen (Se appendix 5 för en överblick av respektive företags rekryteringsprocess)  

 

Exempelvis är företag A frekventa användare av Facebook och menar att detta kan vara 

ett hjälpmedel så väl innan kandidaten har kommit vidare till intervju som efteråt för 

bakgrundskontroller och liknande. B som främst vänder sig till akademiker och unga 

anser att det är bra hjälpmedel i och med att Facebook är en plats där företagets 

målgrupp rör sig mycket. Dock betonar de att de ännu inte kommit igång med att 

implementera Facebook som ett hjälpmedel utan menar att det är upp till varje 

rekryterare att själva ta beslutet om Facebook ska användas. C menar att det är upp till 

dennes kunder huruvida Facebook ska användas vid kontroller av kandidater eller inte. 

Återigen understryks att det är tillsammans med kunden och beroende på vilken tjänst 

som eftersöks som rekryteraren avgör huruvida aktuell Facebook är som hjälpmedel i 

rekryteringsprocessen. Vidare menar C att de varför de ännu inte blivit frekventa 

användare av Facebook som hjälpmedel beror dels på att det ej skett någon ökad 

efterfrågan bland dess kunder.  

 

Samtliga företag är eniga om att Facebook är ett nätverk som säkerligen kommer att öka 

som hjälpmedel bland rekryteringsföretag generellt sätt, dock är de osäkra om deras 

egen framtid. A är det enda företag som uttryckligen menar att de kommer att fortsätta 

använda sig av nätverket som ett verktyg under rekryteringsprocessen. Således står B 

och C fortfarande i frågan om huruvida detta nätverk är aktuellt att implementera som 

en standard i rekryteringsprocessen.  

 

Vidare fortlöper diskussionerna in på huruvida det finns möjligheter eller risker med att 

implementera Facebook som ett hjälpmedel. Inget av företagen säger sig ha en direkt 

policy inom företaget för hur Facebook ska användas, det vill säga hur man ska se på 

den information som går att få via nätverket. Något som samtliga menar är ett problem i 

sig. Gemensamt för företagen är att idag är det upp till varje rekryterare hur och om de 

väljer att använda sig av Facebook. A medger att det är en diskussion som för tillfället 

pågår inom företaget om huruvida det är ett korrekt hjälpmedel över huvudtaget men 

någon policy finns det ännu inte. Något som de understryker som oprofessionellt och att 

det är något som är nödvändigt om man ska fortsätta använda nätverket i 

rekryteringssyfte. Detta då kandidaterna inte genomgår processen efter samma villkor. 

B säger sig inte ha någon policy inom företaget utan betonar att ”alla vet väl egentligen 

vad ett normalt uppförande är som passar en arbetsplats” och att det därmed är upp till 

var och en hur man väljer att använda verktyget.  Företag C menar att de ännu inte 
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implementerat en policy angående användandet av Facebook i rekryteringsprocessen då 

detta inte används i stor utsträckning ännu.  

 7.2.2. Ansatser  

 

Samtliga företag understryker att huruvida meriter eller personlighet är avgörande beror 

på tjänsten i fråga. Dock förklarar företagen att en förändring har skett och som 

fortfarande är pågående, att personlighet spelar en allt större roll inom rekrytering. Ett 

tecken på detta är att man lägger allt större vikt vid att genomföra personlighetstester 

som underlag för att mäta vilken typ av tjänst kandidaten kan tänkas passa för.  

 

Även om personligheten har kommit att ta en större plats menar företagen att meriter 

självklart är viktiga och att det är något som inte går att undgå. Dock beror det på 

tjänsten huruvida personlighet eller meriter går att tumma på. C menar att om det är en 

servicetjänst som skall tillsättas då kanske de personliga egenskaperna värdesätts mer 

och det går att tänja något mer på erfarenheter. Medan om det istället är en 

programmerare som ska anställas kan det vara önskvärt att hålla lite hårdare på 

meriterna och inte ställa speciella krav på personlighet. A benämner även vikten med 

rätt personlighet för rätt tjänst och företag vid en rekrytering och den förändring som 

skett. Tidigare låg vikten vid meriter som fokuserade kring praktisk och akademisk 

erfarenhet men att i dagsläget tillkommer även personlighet. Vidare menar företaget att 

meriter inte kan anses vara en enda styrande faktor i framtiden, vetskapen om detta 

menar A baserar sig på kunskap om det humana kapitalet som växer fram. Detta kapital 

benämns som Human Age och syftar till den mänskliga kraften och kompetensen. 

Meritförteckningen säger enbart vad kandidaten i fråga har studerat eller erhållit för 

färdigheter, den säger inte så mycket om de övriga egenskaperna. Där menar A att 

teknik, nätverk och medier kommer in.  

 

Bedömning av kandidater vid ett personligt möte beskriver företagen som snarlika. En 

av de främsta faktorerna är hur kandidaten för sig i förhållande till den tjänst som denne 

har sökt. Exempelvis om kandidaten är grå och introvert men har sökt en säljartjänst. 

Det blir lite motsägande i och med att man förväntar sig att kandidaten är öppen och 

social. Vidare menar företagen att de tittar på hur kandidaten beskriver sig själv och 

huruvida denne är lyhörd genom att lyssna och besvara de frågor som ställs.  

 

Dock understryker C att olika personligheter passar olika företag och det därmed är av 

stor vikt att de gör företagsbesök just för att känna kunden och se dennes miljö. A 

betonar även detta, men att det i slutändan är de som rekryterare som avgör vilka som 

går vidare. A är det enda företag som säger att det är viktigt att förstå de yngre 

generationerna också, att man måste förstå att samhället förändras och att deras sätt att 

föra sig bör anammas och inte ses som oacceptabelt. ‖De är ju framtiden‖. 

7.2.3. Bedömning  

 

Vidare förs diskussionen mot andra aspekter av bedömning, som nämnts tidigare är 

personlighetstester och kandidatens sätt att föra sig viktiga faktorer. Vid förfrågande om 

huruvida kläder, kroppsspråk och uttryck har en påverkan vid bedömningen är samtliga 

företag eniga. Även i denna fråga är svaren baserade utefter vilken tjänst det är som 

söks, ett representativt klädval är viktigare desto högre och kvalificerad tjänsten är som 

individen sökt. Det vill säga att det anses vara acceptabelt att en kandidat vilken söker 
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en lagertjänst bemöter rekryteraren klädd i hängiga byxor och bakvänd keps, men är det 

en chefsposition som ska tillsättas då är en kavaj mer representativ. Dock kan det även 

vara godtagbart för lagerarbetaren att klä sig i kostym eller liknande vilket gör att 

dennes ram för vad som är acceptabelt blir större än för en mer kvalificerad tjänst. Det 

framkommer dock i studien att medvetenheten kring hur rekryterarens sinnestillstånd 

vid en process kan komma att påverka bedömningen av en individ är låg. Det vill säga 

till exempel vilket humör rekryteraren har under själva tidpunkten för bedömningen. 

Enbart en rekryterare belyser detta som en problematik och poängterar detta under 

intervjun.  

 

Med dessa bedömningsfaktorer i åtanke frågas samtliga rekryterare vad de tar i 

beaktning när de besöker en kandidats Facebooksida samt huruvida text och bilder 

skiljer sig åt i betydelse. Samtliga företag är snabba med att kommentera det faktum att 

det inte är så lätt att komma åt en kandidats profílsida i och med de 

sekretessinställningar som finns. A menar att sekretess inställningar är något som ger en 

positiv indikation ‖det är ett otroligt sunt tecken på att man har sin sida låst, jag 

värderar det högt. Jag tror inte att man hittar skit på låsta sidor, hoppas jag….hahaha‖ 

Vidare betonar samma rekryterare att texten ter sig viktigare än bilden på grund av att 

en bild enklare skapar en förutfattad mening. Dock skapar en kombinerad granskning av 

bilder och text en bra uppfattning, ”det säger ganska mycket om vad man väljer att dela 

med sig om sig själv tycker jag”. ”Det första jag gör är inte att kolla på bilder på grund 

av rädsla av att göra för snabba bedömningar om jag enbart kollar på bilderna utan att 

ha att belägg för det”. B och C är dock inte lika starka i sina ställningstaganden, de 

menar att bilderna är det första man ser. B menar dock på ‖Det kan vara bra att ha en 

seriös bild på sig själv och ansiktet, men samtidigt måste man få kunna visa roliga 

bilder också. Man är ju inte mer än människa. Och man kan inte alltid vara formell.” 

Utöver det fokuserar de på vilket språk som används, det vill säga språket i sig och inte 

så mycket vad det är som skrivs.  

 

Diskussionerna med samtliga företag kom någon gång att kretsa kring just bilder och 

det som individer väljer att visa på bild. Där de är eniga om att nakenbilder och 

provocerande bilder är något som självklart inte ska publiceras, det kan skapa en skev 

uppfattning om individen. Festbilder är dock något som samtliga uppger kan vara 

problematiskt. A menar att ”så där ser livet ut liksom och det är inget konstigt, livet 

måste man kunna leva och låta det se ut som det ska ändå”, dock betonas att dessa 

bilder kan bedömas annorlunda beroende på vilken åldersgrupp kandidaten tillhör. C 

menar att festbilder i sig inte är problemet utan snarare vilken typ av festbilder det är 

som man lägger upp. Vidare understryker C att det här med bilder överlag kan vara 

problematiskt och menar att individer ofta använder bilder både på Facebook och i 

vardagliga livet där de själv anses vara snygga. Det man inte tänker på är att dessa 

bilder oftast inte är representativa. B konstaterar att allmänt sunt förnuft bör användas, 

det finns många konstiga bilder som publiceras och att individer borde tänka på att inte 

sväva ut allt för mycket.   

 

Utöver statusuppdateringar och bilder kan mycket information hämtas genom att enbart 

titta på individens personliga vägg och de konversationer som förs där. A är det enda 

företaget som ger indikationer på att de tittar på den konversation som pågår mellan 

kandidaten och dess umgängeskrets. ”Hur denne för sig här kan avslöja en hel del om 

hur individen skulle bete sig i det vardagliga livet”. C menar att ”om en person får 
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ovårdat språk men visar ett städat språk tillbaka, då kanske personen visar på att den 

är mognare än vad dennes vänner är till exempel”.   

 

Användande av Facebook som ett hjälpmedel i rekryteringsprocessen, kan bidra till det 

första intryck som rekryteraren erhåller av kandidaten ifråga. Huruvida man är 

medveten om detta är något som diskuterats, där samtliga företag är överrens om att de 

försöker bortse från det första intryck som de får genom Facebook, men att kandidatens 

presentation av sig själv på detta nätverk kan väga in vid det slutliga avgörandet. ”Jag 

tror att trots hur professionella vi än vill vara och hur mycket vi än kämpar och sliter så 

gör vi de här misstagen ibland, att man fastnar i en föreställning och gör en snabb 

bedömning och det kan vara svårt att radera” (A). Vidare betonar samtliga företag 

problematiken av att avgöra i vilken utsträckning som personen är sann på Facebook 

eller ej. A menar att hur avgör man om det är ”Kalle eller Kalle som vill vara cool” 

som visar sig på Facebook? Vidare bekräftar B svårigheterna med att släppa det första 

intryck som man en gång fått, ”Ja absolut men då får man ta in personen på en 

intervju”.   

 

För att ha möjligheten att jämföra den inställning som rekryterarna har till användarnas 

agerande på Facebook ställdes frågor kring olika faktorer vid ett verkligt möte. Detta för 

att belysa skillnader i bedömning kring huruvida man särskiljer bilder och text från det 

som kan upplevas personligen. Företagen beskriver olika scenarion vilka reflekterar det 

bästa respektive sämsta en kandidat kan göra vid ett intervjutillfälle. Scenarier där 

individer pratar illa om sina tidigare eller nuvarande arbetsplatser och arbetsgivare är en 

situation som kommer upp i diskussion. Detta anses ge en negativ klang och har även 

lett till ett avslut på intervjun. En oengagerad inställning till arbetet och intervjun i stort 

tas även upp som ett misstag sökande bör undvika vid en intervju. B beskriver detta som 

ett problem ”Man kanske säger att man inte är så intresserad, man svarar inte på 

frågor… man är lite oengagerad”. Enligt C beskrivs brist på lyhördhet som ett 

problem, ‖ Det kan vara att dom inte lyssnar utan bara pratar. Att man försöker ställa 

en fråga men att de bara klipper av och fortsätter att prata. Det är inte representativt, 

det visar på att man inte är lyhörd” En kombination av bra och seriösa svar samtidigt 

som man visar lite personlighet menar samma företag ger ett positivt intryck.  

 

Således påvisas svårigheterna med bedömning av individer, att dessa kan ske i olika 

former med olika inställning kring respektive rekryteringsverktyg som Facebook, 

intervju eller personlighetstester. Samtliga företag betonar den garanti som de utlovar 

sina kunder, att de måste säkerställa att de håller en viss kvalitet på sina konsulter vilka 

ska förmedla en tjänst. A menar att ”Får det oss att säkerställa att det är rätt kvalitet 

och rätt person så är ju alla medel som gynnar, de ska ju användas”. Medan B och C 

håller en lägre profil vid inställningen till Facebook. ”Jag skulle vilja säga att Facebook 

endast är ett hjälpmedel” (B), ”Vi använder enbart Facebook i vår rekryteringsprocess 

om kunden efterfrågar det”(C).    

7.2.4 Konsekvenser 

 

Företagen menar likaväl som det finns möjligheter finns det även risker med de val man 

gör på Facebook i samband med en rekryteringsprocess. A belyser problematiken med 

att användare inte tänker på de konsekvenser ett ‖utsvävat‖ liv på Facebook kan ge, så 

väl i dagsläget som i framtiden. A diskuterar kring den publicerade informationen och 

dess betydande i rekryteringsprocessen och menar att denne ‖är nog ganska mycket här 
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och nu, för mig är två år nu” (A). Företagen är eniga om att en missvisande bild på en 

Facebooksida kan komma att påverka det slutliga beslutet i och med att allt vägs in.   

 

Vidare framkommer det att problematiken inte enbart ligger hos framtida kandidater 

som användare utan även hos rekryterarna i sig som användare av detta hjälpmedel. De 

menar att det saknas skrivna regler och riktlinjer för hur Facebook som verktyg bör 

anammas av rekryterare i processen. Något de menar kan skapa problem på grund av att 

olika individer bedöms på olika preferenser beroende på vilken rekryterare som 

behandlar ansökningen. Detta reflekteras i C tankar kring risker med Facebook, ”Risken 

är det jag spontant tänker. Hur bedömer man efter Facebook? De som inte har 

Facebook är de därför inga sociala personer eller hur tänker man? Vad grundar man 

sin bedömning på?”.  

 

Dock kan företagen se tendenser i att fler och fler individer har börjat förstå att en ‖bra‖ 

Facebooksida kan skapa positiv marknadsföring inför framtida karriärmöjligheter. I 

dagsläget kan detta användarperspektiv ses som något begränsat, men positivt och 

välkomnat från rekryterarens sida. ‖Tycker att det finns ett fåtal som har förstått 

möjligheterna med att marknadsföra sig. Men inte har det vuxit till sig något 

explosionsartat. Men jag hoppas att det kommer att göra det, för jag tycker däremot att 

folk har fattat ganska dåligt de konsekvenser man kan få beroende på hur man uttrycker 

sig‖ (A)  

 

Samtliga företag kan se en framtida expansion av att använda Facebook som en 

urvalsteknik vid rekrytering. Dock ställer de sig frågande till i vilken utsträckning detta 

kommer att ske och implementeras i deras egen rekryteringsprocess. A visar på en 

förståelse för förändringar över tiden ‖Jag inte sitta och säga att för tio år sedan när jag 

började med det här så gjorde vi såhär, det funkar inte så, det är inte vi som 

bestämmer. Det är något man måste försöka påminna sig om hela tiden och inte säga 

att vi alltid har gjort såhär för det går inte. Och samtidigt inte göra en bedömning helt 

och hållet utifrån Facebook, men jag tycker att det är ett bra verktyg, ett bra 

komplement‖.   

 

Under diskussionernas gång framkom att inget av företagen fört interna diskussioner 

kring problematiken med förståelse och missförstånd individer emellan. Att det skulle 

vara någon skillnad mellan generationers sätt att kommunicera är de alla överens om 

men de har inte funderat kring hur deras egna tolkningar och värderingar påverkar deras 

bedömningar. Dock betonar A vikten av att anpassa sig efter de förändringar som sker i 

och med att allt inte är som det var förr, ‖Det är alltid våra yngre som är vår framtid, 

det är aldrig vi som gör det utan det är dom som sätter normerna inför morgondagen‖.  
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8. ANALYS   

  

Detta kapitel har för avsikt att applicera den tidigare forskningen samt valda teoretiska 

utgångspunkter på den empiriska insamlingen. Genom en analys av dessa kommer 

studiens frågeställning och syfte att besvaras. Analysen kommer att följa samma 

upplägg som tidigare kapitel, det vill säga delas upp i två perspektiv men slutligen 

knytas samman i ett gemensamt avsnitt.  Vidare används analysen som ett underlag för 

att dra slutsatser och skapa rekommendationer för fortsatt forskning, vilka presenteras i 

studiens nästkommande och sista kapitel.  

8.1 Generation Y  

8.1.1 Det nya ”sociala” och dess normer  

 

Facebook startades som ett socialt nätverk och sågs till en början som ett forum för att 

snabbt delge information. Studien påvisar dock att detta nätverk har kommit att spela en 

allt större roll i Generation Y´s liv, något som reflekteras av respondenternas 

diskussioner kring användningen och deltagandet som ett slags beroende. Ett beroende 

som indikerar att Generation Y har utvecklat en livsstil där det virtuella samhället spelar 

en stor roll. Användandet understryker att de själv väljer vilka relationer som tas med in 

i detta samhälle. Något som reflekteras av studien om att föräldrar och släktingar ofta 

visade sig stå utanför användarens kontaktnät. Studien visar varför Generation Y ansåg 

nätverket vara så värdefullt och användbart var just relationer, relationer mellan vänner, 

vänners vänner, pojkvänner och familjer. Således behöver inte dessa relationer utgöras 

av samma grad och djup som en relation i det verkliga livet. Dessa relationer behövde 

inte byggas på ett synligt sätt utan Facebook användes även för att ‖hålla koll‖ på 

varandra och de relationer som vardera individ har i detta samhälle, dessa relationer är 

av både nära och ytliga kontakter.   

 

Vidare visar studien att Generation Y utövar sina relationer på ett annat sätt än i det 

vardagliga livet, att många beter sig annorlunda över Facebook. Exempelvis att många 

vardagliga konflikter konfronteras i den virtuella världen istället för det verkliga 

samhället. Studien bekräftar det faktum att detta virtuella samhälle är uppbyggt av olika 

regler och normer där det sociala beteendet skiljer sig åt från det verkliga samhället. 

Detta sociala beteende visar på en större acceptans för utsvävande personlighetsdrag 

och beteenden som i det vardagliga livet inte anses vara helt korrekt. Goffman (2007, s. 

35-38) diskuterar kring självpresentation och hur individer väljer att presentera sig själv 

utefter den situation de befinner sig i, ett begrepp han benämner som den dramaturgiska 

teorin. Denna teori kan kopplas till det nya virtuella samhälle samt det normer och 

regler som har formats där och huruvida dessa påverkar individers identitetsutformning. 

Goffman betonar att individer sätter på sig olika masker för att visa olika personligheter 

som anses passa för olika situationer. Eleverna som utgör Generation Y i denna studie 

påpekar alla den skillnad de kan se mellan beteenden och personlighet i det liv man 

lever på Facebook och det liv man lever i verkliga samhället. De diskuterar kring 

olikheter i sociala beteenden som att vara mer extrovert i sitt liv och personlighet på 

Facebook än vad som speglar deras beteenden i det verkliga livet.   
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Det finns tydliga indikationer på att samtliga elever såg förändringar hos sina vänner 

över Facebook men fastslog samtidigt att de själva inte var annorlunda i sitt eget 

beteende. Vidare menar dessa användare att individer i dess omgivning skulle instämma 

med den bild de visar av själv, att denna är sann. Detta kan tyda på att användare inte är 

helt medvetna om att de liv de väljer att leva i det virtuella samhället inte stämmer 

överens med verkligheten. Asplund (1992, s. 29-30) påvisar detta i sin teori kring en 

individs identitetsutformning och hur denna påverkas och formas utefter den 

mottaglighet och grupptycke samhället har som individen lever i. Asplund understryker 

att individen formar sin identitet genom att vara lyhörd om vad samhället efterfrågar 

och anser vara rätt. Dessa förväntningar kring hur en identitet bör vara formad för en 

specifik situation och samhälle påverkar utformningen av de identiteter som speglar och 

utgör den virtuella världen på Facebook. Detta nya virtuella samhälle skapar, i och med 

de nya kraven på hur individer bör vara och bete sig i livet över Facebook, nya krav på 

de uppföranden man bör eftersträva. Bauman (2002, s. 176, 179-180) betonar en rädsla 

som individer besitter, vilken representeras av att individen inte anses besitta en egen 

komplett identitet. Rädslan grundar sig i att varje individ vill skapa en identitet som 

accepteras av sin omgivning. Denna rädsla kan vara en bidragande faktor till att 

Generation Y´s identiteter tenderar att skilja sig åt, att identiteten upplevs annorlunda på 

Facebook till skillnad från det vardagliga livet.   

 

Rädslan att inte besitta en komplett identitet sätter press på individen att skapa en 

identitet vilken blir allmänt accepterad av sin omgivning. I detta fall handlar det om två 

olika omgivningar, den virtuella på Facebook och verkligheten, således kan 

identiteterna också te sig annorlunda. Generation Y lever efter värderingar som speglas 

av att individualismen är en del av en person. Bauman (2002, s. 176) diskuterar en 

utveckling av denna individualism, att den har kommit att få en social prägel och att 

individen därmed förväntas vara mer öppen med sin identitet. Ett dilemma kan uppstå 

när en individ står mellan att skapa en egen identitet och samtidigt vara socialt 

accepterad av dennes omgivning. Således kan detta resultera i att individen anpassar sitt 

skapande av identiteten efter de förväntningar som finns på denne, det vill säga 

acceptansen från dennes omgivning. I och med att identitetsskapandet nu mer sker efter 

två omgivningar, det vill säga den verkliga och den virtuella kan identiteten upplevas 

missvisande i och med att acceptansen i dessa omgivningar skiljer sig åt. Detta då 

publiceringar och beteenden som sker på Facebook kan tas del av och uppfattas i det 

verkliga samhället där skilda synsätt och regler bedömer beteendet.  

 

Vidare kan detta således vara en bidragande faktor till studiens resultat, det vill säga 

användarnas inställning till att de skiljer sig åt från sina vänner i deras agerande på 

Facebook genom att ‖jag är mig själv på Facebook, men mina vänner är inte det‖. För 

användaren kan det sociala nätverket och det verkliga livet betraktas som en och samma 

omgivning. Det vill säga att användaren ser sig själv agera i en enda värld och skiljer 

därför inte på livet på Facebook och det verkliga. Men när användaren exempelvis 

betraktar dennes vänner kan den särskilja två olika omgivningar, således utför 

användaren en omedveten jämförelse mellan en virtuell och en verklig värld. Denna 

jämförelse resulterar i att olika ageranden utefter de två omgivningarna kan särskiljas 

och en individ kan därmed uppfattas besitta olika identiteter, en verklig och en virtuell.  

  

Generation Y lever i ett samhälle på Facebook vilket reflekteras av deras värderingar 

och attityder som de representerar. Således innebär det att just detta samhälle är till för 

dem och ingen annan. Detta framkommer i studien där Generation Y anser att den värld 
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de lever i är begränsade till deras umgängeskrets och ingen annan, utomstående 

personer anses inte bör ha tillgång till materialet som publiceras av Generation Y. Även 

relationer med föräldrar anses inte tillhöra till detta samhälle och väljs därför att 

exkluderas från att tillhöra och ta del av Generation Y´s virtuella samhälle. Det bör dock 

tilläggas att medan Generation Y lever efter ett virtuellt samhälle på Facebook lever 

andra individer i dess omgivning i ett annat, och detta på samma plattform. Det vill säga 

att det finns flertalet samhällen på Facebook som är uppbyggda utifrån olika värderingar 

och regler. En gemensam närmare som de alla besitter är det faktum att de bedrivs på 

samma plattform, där individer kan hoppa mellan samhällen och ta del av publiceringar 

där.  

 

Studien bekräftar vad tidigare forskning betonat angående Internet och framväxten av 

nya gemenskaper (Dahlgren, 2002, s. 164). En individs kontaktnät representerar en viss 

typ av gemenskap, ett nät med gemensamma kontakter där individer länkas samman. 

Enbart för att någon inkluderas i en individs kontaktnät innebär det inte att en acceptans 

finns mot denna individ. Studien påvisar att personen inte behöver vara omtyckt för att 

vara inkluderad i det här nätet och personen behöver inte utgöra en nära relation utan 

kontakten kan likaväl vara ytlig. Studiens resultat påvisar som tidigare nämnts att det 

främsta motivet till användandet av Facebook är att hålla sig uppdaterad. Huruvida detta 

representerar en gemenskap eller en community kan ifrågasättas. Chi, Chan, Seow & 

Tam (2010, s. 214) förklarar community som en sammansättning av social tillit, 

goodwill, ömsesidig support, ett så kallat socialt kapital. Om relationer på Facebook 

bygger på att hålla sig uppdaterad kring individernas omgivning, hur mycket interaktion 

mellan individer inträffar det då över ett virtuellt samhälle. Därmed speglar dessa 

interaktioner svaga relationer vilka inte representerar den styrka och gemenskap som 

utgör ett socialt kapital.  

8.1.2 Regionsskiften  

 

Studie belyser att det har kommit att uppmärksammas allt mer att gränsen mellan vad 

som är privat, personligt och offentligt har suddats ut (Van Manen, 2010, s. 1030). 

Goffman (2007, s. 35-38, 103-104) är grundaren av en väl omtalad teori när individens 

självpresentation diskuteras. Ett område som tidigare hade tydliga gränser, det vill säga 

att det var enkelt att skilja mellan privat och offentlig information har blivit allt mer 

otydligt. I och med att Facebook har egna regler och normer som tillåter en öppnare 

kommunikation mellan individer, har gränsen mellan vad som anses vara offentligt och 

privat blivit allt tunnare. 

 

Tidigare forskning pekar på att sociala nätverk har kommit att efterlikna det verkliga 

samhället på många olika sätt, bland annat genom nätverkets konversation och relations 

möjligheter (Wellman & Gulia, 1999, s. 186; Sohlin, 2010, s. 6). Således kan Facebook 

representera individens scen, där denne själv reglerar hur den agerar. I detta nätverk 

menar vi att användarna även har möjligheten att reglera scenens storlek och 

utformning. Individens agerande på scenen och konstruktionen av denna scen kan delvis 

ses som ett resultat av de relationsförändringar som skett under åren. Facebook liksom 

Internet och många andra sociala nätverk har möjliggjort individens förmåga att knyta 

nya relationer. Den nya sociala gemenskapen påvisar att en relation idag inte tar form på 

samma vis som för 50 år sedan. Idag behöver inte en relation nödvändigtvis skapas 

utifrån en ansikte-mot-ansikte situation. Framväxten av nya kommunikationskanalen 

och en ökad globalisering har format om sätten individen bygger relationer. Tidigare 
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präglades relationsuppbyggnaden till stor del av människans fysiska närhet till varandra, 

vilket även resulterade i att ett mindre antal individer kunde mötas i samma krets. Dock 

påvisar användarna i denna studie att det finns en eftertanke till vilka som inkluderas i 

dennes kontaktnät. De väljer att inte bli vän med någon som de inte känner igen bara för 

att de har gemensamma vänner samtidigt som de använder sig av inställningar som 

tillåter att enbart vänner har tillgång till dennes sida. Det kan tolkas som att individens 

användarbeteende reflekterar en reglering av scenens utformning och kontroll av vem 

som har tillträde. Således utgör detta ramen för den mall där det personliga, privata och 

offentliga kommer att speglas inom.  

 

I den dramaturgiska teorin av Goffman (2007, s. 35-38) diskuteras en bakre och en 

främre region vilken skiljs åt av en dörr som stänger ute det individen inte vill visa, det 

vill säga det som inte är passande för offentligheten. Dock menar vi att Goffmans teori 

endast belyser två sorters masker, den offentliga och den privata. Att individen tenderar 

att sudda ut gränsen mellan vad som är privat, personligt och offentligt bör ses som en 

indikation på att det har skett ett skifte i regionerna. Det vill säga att gränsen mellan den 

bakre och främre regionen kanske inte är lika tydlig i och med att individens tidigare 

privata scen har blivit allt större och med hjälp av Internet utspelas i miljöer som blir 

allt mer offentliga. Således kan inget ses som svart eller vitt, dvs. att man måste se 

utanför Goffmans två regioner.  

 

Generation Y påvisar dock en distinktion mellan personligt och privat, genom att skicka 

privata meddelanden, använda sig av chatt eller maila över bilder som inte allmänheten 

bör se och så vidare. Detta påvisar en form av censur, vilket Goffman (2007, s.103-104) 

menar med de dörrar som används av individen för att hålla hemligheter gömda från 

allmänheten. Något som till stor del beror på att användarna försöker dölja delar av sitt 

privatliv som de anser kan ge konsekvenser. Detta resulterar i att Generation Y måste 

anpassa sitt beteende utifrån vilka som cirkulerar i deras nätverk på Facebook. Således 

menar vi att det uppstår en slags konflikt mellan regionerna i och med att individen 

anpassar maskerna efter situationen. I detta forum ter sig situationen olika för varje 

sekund i och med att det är så många relationer inblandade. Individen kan då inte 

hantera maskerna på samma vis som i det verkiga livet. Detta på grund av att det finns 

en viss distinktion mellan privat och personligt. Resultatet är att det privata nu mer 

tillhör det offentliga medan det personliga är det som individen verkligen värderar och 

vill hålla borta från allmänheten.  

 

Eleverna tillfrågades huruvida de använder sig av andra sociala nätverk och bloggar för 

att skapa en förståelse för deras vana i att publicera saker på nätet samt hur man skiljer 

Facebook från andra Internetkanaler. Resultatet visar att samtliga elever endast 

använder sig av Facebook som social medie medan tre av dessa även skriver bloggar.  

De elever som använder sig av bloggar kan ses som en ytterligare indikation för hur det 

privata, personliga och offentliga förhåller sig. Användarna understryker att bloggarna 

är en plats där egna tankar och observationer publiceras, det vill säga saker som är 

personliga. Således understödjer även detta en form av censur och att användarna 

påvisar ett särskiljande av privat och personligt. Det vill säga att Facebook kan ses som 

en plats där det är mer acceptabelt att vara privat och offentlig medan det personliga 

censureras från allmänheten.  
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8.1.3 Jag vs dom  

 

‖Jag tror inte att jag skulle bli missbedömd men jag tror att andra kan bli det‖ (3) 

 

Ovanstående uttryck reflekterar en generell inställning som råder över Generation Y i 

dess agerande på Facebook.  Det empiriska materialet ger flertalet indikationer på att 

Generation Y anser sig visa en mer sanningsenlig bild av sig själva på Facebook än vad 

människor i deras omgivning gör. Eleverna som utgör denna studie visar en inställning 

om att deras liv på Facebook överensstämmer med deras verkliga liv, något som de 

anser att andra i deras omgivning inte gör. Vidare tyder det på att individer saknar 

medvetenheten i den skillnad som uppstår mellan livet på Facebook och livet i det 

verkliga samhället, något som kan skapa en omedveten felbedömning.      

 

Att en individ gör en felbedömning innebär dock inte att denne ej har förmågan att göra 

en omvärdering i sin bedömning och därmed bedöma på nytt. Studien visar att det finns 

tillfällen då eleverna omvärderat personer i sin omgivning. Dock framkommer det att 

omvärderingarna oftast genomförs efter ett personligt möte med individen, där denne 

uppfattas annorlunda än vad den gör på Facebook. Dessa omvärderingar menar 

användarna oftast är till det positiva i och med att det är enklare att känna av individen 

och dennes personlighet i verkligheten. Således kan felbedömningar ske på grund av att 

individens liv speglas av en mer utsvävande karaktär på Facebook som inte 

framkommer i vardagen. Detta då ett liv på Facebook möjliggör ett öppnare klimat som 

påverkar beteenden, kommunikationen och identiteter av individer. Ett öppet klimat 

inbjuder även till att skillnader i åsikter och värderingar bland medlemmar letar sig in i 

detta nätverk, något som har visat sig kan vara en bidragande faktor i omvärderingar av 

individer.  

 

Med hänsyn tagen till användarnas främsta motiv till användandet av Facebook kan 

detta sociala nätverk ses som en effektiv plattform för informationsspridning. 

Användarna menar att det bästa sättet att vara medveten om vad som händer i dess 

omgivning är främst genom statusuppdateringar, således exemplifierar detta en del av 

informationsspridningen. Samtidigt medger de att de själva inte är frekventa i sitt eget 

uppdaterande av status och anser många gånger att människor tenderar att uppdatera allt 

för mycket. Vid ifrågasättande vad som betraktas vara ‖allt för mycket‖ understryker de 

att det är mycket onödiga saker som skrivs, exempelvis att man precis har varit i 

tvättstugan eller lagat köttfärssås. Den ‖onödiga‖ informationen som utgör dessa 

statusuppdateringar representerar individens vardagliga agerande och kan relateras till 

dennes bekräftelsebehov (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008, s, 1816, 1831). Ett behov 

som präglas utifrån en rädsla att bli bortglömd av sin omgivning, något som kan 

påverka uppfattningen av individen och därmed skapa en missvisande identitet. Vidare 

reflekterar den rädsla som Bauman (2002, s. 176, 179-180) beskriver, rädslan att 

individen ska känna sig bortglömd. Således motarbetar individen denna rädsla genom 

frekventa statusuppdateringar vilka kan uppfattas onödiga av dess omgivning, men som 

fungerar som en påminnelse om individens närvaro.  
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8.2 Rekryterare  

8.2.1 Det nya kapitalet  

 

Samtliga företag understryker att det i dagsläget inte enbart är meriter som är avgörande 

för individens möjlighet till anställning. Personligheten och andra sociala egenskaper 

tenderar att bli allt viktigare. Något som reflekteras av den vikt och engagemang som 

rekryterare lägger vid personlighetstester och bedömningar av individens kvaliteter. 

Detta kan tolkas som att det skett en utveckling, att det inte enbart handlar om 

personlighet eller meriter som två olika ansatser utan snarare en tillskrivning av behovet 

av social kompetens. Det vill säga att en det skett en tillskrivning av Bolanders (2002, s. 

14-16, 18) psykometriska och sociala ansats som behandlar just personlighet och 

meriter som två olika grunder för rekrytering.  

 

Forskning visar att socialt kapital är något som har vuxit fram och kommit att spela en 

allt högre roll. Det vill säga att där ny gemenskap finns måste även kraft och 

engagemang ägnas för att utnyttja resursen på bästa möjliga sätt. (Chi, Chan, Seow & 

Tam 2010 s. 214) Det råder idag problematik kring rekryterarnas bedömningsförmåga, 

det vill säga att de inte vet vilken information de ska ta hänsyn till (Cunningham, 2010, 

s. 1-2; Smith & Kidder, 2010, s. 498-499). Denna problematik förhindrar ett utnyttjande 

av det sociala kapitalet i och med att rekryteraren är omedveten om hur informationen 

från Facebook som informationskälla ska hanteras för att göra en korrekt bedömning.  

 

En konsekvens av att det saknas gemensamma regler och policys för rekryterare på en 

och samma arbetsplats kan resultera i olika förhållningssätt till Facebook. Vissa 

rekryterare använder Facebook som verktyg medan andra anser att detta inte är ett bra 

hjälpmedel eller komplement till processen. Olika förhållningssätt bidrar således till en 

allt mer komplicerad situation för rekryteraren i och med att informationen på Facebook 

inte behandlas på samma vis av samtliga inom företaget. Bemanningsföretagen betonar 

en viss garanti som de erbjuder sina kunder, det vill säga garanti om kvalitet och att 

hitta rätt person till rätt tjänst. En felrekrytering kostar inte bara en stor summa pengar 

mot företaget i sig, bemanningsföretaget får inte betalt för sina tjänster om kandidaten 

inte överrensstämmer med företagets krav och önskemål.     

8.2.2 Verklighet vs Facebook 

 

Fellinger (2002, s, 21-23) betonar i sin teori kring bedömning och dess påverkan att alla 

människor bedömer situationer utifrån de erfarenheter och värderingar de besitter. Detta 

är något som kan ha inverkan vid en rekryteringssituation i och med att det är en 

situation vilken syftar till att skapa en bild och uppfattning om någon annan. I vilken 

utsträckning Facebook har en inverkan är svårt att avgöra i och med att rekryterarna 

beskriver att allt väger in i det slutgiltiga bedömandet. Dock understryker de att 

Facebook som källa för information endast används som ett komplement och 

hjälpmedel. Detta kan ses som en indikation på att rekryterarna är omedvetna om i 

vilken utsträckning Facebook påverkar det slutgiltiga beslutet. Det vill säga i vilken 

grad detta hjälpmedel har en inverkan vid en bedömning och dennes beslutsfattande.   

 

Fellinger betonar även en viss problematik med bedömning, att denna kan ske förtidigt 

baserat på en omedveten påverkan hos rekryteraren. Något som resulterar i att 

rekryterarens egna preferenser är inkluderade i bedömningen och bidrar till en 
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missvisande bild av individen. (Fellinger, 2002, s. 21) I studien framkommer att 

rekryterarna inte bara saknar standarder och policys inom företagen för användandet av 

Facebook. Det framkommer även att det är oklart i vilket steg i själva 

rekryteringsprocessen som verktyget används. Ett av företagen är dock tydlig med att 

påpeka att detta hjälpmedel kan användas i ett tidigt stadie och inte enbart som 

bakgrundskontroll. Att använda Facebook som komplement i ett tidigt stadium med 

annat syfte än bakgrundskontroll kan således bidra till en förtidig bedömning. Oavsett 

om rekryterarna vill medge att de gallrar bort individer baserat på den information som 

finns på Facebook eller inte måste hänsyn tas till att denna informationskanal kan vara 

en underliggande faktor till förtidig bedömning. Detta på grund av att individer i teorin 

påverkas utifrån en interaktion oavsett om denna sker i verkligheten eller virtuellt. 

Således skapar Facebook en möjlighet för rekryterarna att i ett tidigt stadie bilda sig en 

uppfattning om kandidaten. Dock kan dessa bedömningar i olika utsträckning grundas 

sig på samma premisser som i det verkliga livet.  

 

Haloeffekten och djävulseffekten, refererar båda till bedömningar vilka uppstår baserade 

på yttre attribut hos individen, exempelvis fel sorts klädsel, störande utseende eller 

uttryck. Det som skiljer effekterna åt är huruvida dessa generar en positiv eller en 

negativ bedömning. (Fellinger, 2002, s. 22-23) Förutfattade meningar kan ske utifrån de 

uttryckssätt som individen använder på det sociala nätverket. Språk och textpublicering 

är faktorer vilka påverkar den uppfattade bilden som ges av en individ, missvisande 

eller rättvis men de kan ha en undermedveten inverkan på en slutgiltig bedömning. 

Rekryterarna betonar att de vid en granskning av en kandidats Facebooksida lägger 

större fokus på språket i sig snarare än det som skrivs. I studien framkommer även att 

Generation Y vill framställa sig som ‖coolare‖ än sina vänner på Facebook, något som 

kan resultera i en fel bild av individen och att rekryterare anser dem sämre. Detta i och 

med att dessa framtida arbetstagares värderingar kring vad som är acceptabelt och bra 

inte överensstämmer med rekryterarens uppfattning och värderingar kring detta. Studien 

visade även på att fenomenet med ‖face-rapes‖ är förekommande för Generation Y, det 

vill säga att andra individer än användaren själv tar sig in på dennes sida för att 

publicera material. Material som kan, för rekryteraren utgöras av oacceptabelt innehåll 

och att det inte framkommer att användaren själv inte är källan till denna publikation 

och kan ge en missvisande bild av individen.    

 

Vidare är en viktig faktor att ta hänsyn till språket på grund av att det är något som 

utvecklas konstant och reflekterar den nuvarande generationen och nästkommande 

generationer. Därmed kan det vara av stor vikt att rekryteraren blir mer uppmärksam på 

den förändring av vad som anses vara acceptabelt. Något som även Smith & Kidder 

(2010, s, 497-499) & Westlake (2008, s, 23-27) påvisar i sina studier genom att 

understryka att svårigheter i att förstå och identifiera sig med andra generationer ofta 

beror på att rekryteraren är från än äldre generation än kandidaten. En bedömning kring 

en individs klädval kan även spela roll, i studien framkommer det att en oseriös 

profilbild där till exempel klädvalet inte anses vara acceptabelt kan påverka 

bedömningen. Således kan dessa effekter mätas i samma utsträckning i det verkiga livet 

som i det virtuella. Dock kan det vara enklare att vid ett verkligt möte kompensera en 

brist med något annat attribut. Exempelvis om kandidaten är konstigt klädd kan den 

istället kompensera med ett välvårdat utseende och bra uttryck. Denna kompensation ter 

sig inte lika enkel på Facebook i och med att samma faktorer till stor del bedöms utifrån 

bilder.  
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På Facebook kan bilder ses som en bidragande faktor för så kallade förenklade 

bedömningsregler (Fellinger, 2002. s. 23), vilka refererar till de situationer där man 

baserat på ett fåtal intryck av en kandidat drar slutsatser om denne. Studien understryker 

bilders betydelse, att de inte ska vara för utsvävade samtidigt som det inte är konstigt att 

kandidaterna också har ett socialt liv. I och med att rekryterarna inte fokuserar något 

nämnvärt på umgängeskretsar och hur kandidaten interagerar med personer i dennes 

kontaktnät blir de främsta bedömningsfaktorerna språket och bilder. Dessa förenklade 

bedömningsregler är en fälla som rekryterare lättare kan gå ner i vid användandet av 

information funnen på Facebook, detta i och med att informationen kan vara bristfällig 

och enbart bestå av ett fåtal intryck. Något som även Bauman (2002, s. 185) & Sarup 

(1998, s. 14) belyser i sina studier där författarna beskriver problematiken kring att 

skapa en rätt bedömning utifrån enbart ett fåtal intryck av information publicerad på 

sociala medier.  

 

Att en användare har valt sekretessinställningar för dennes Facebooksida garanterar inte 

att all information finns skyddad. Individen bestämmer själv över olika sorters 

information och vilka som har till gång till denna. Det sker kontinuerligt uppdateringar 

för dessa sekretessinställningar, detta parallellt med att nätverket utvecklas. Således 

råder en viss problematik i att individer tror sig vara helt privata i och med att de har 

gjort en privatinställning och tänker inte på att viss typ av information fortfarande kan 

vara tillgänglig. Det vill säga att det råder brist på kunskap kring sekretessinställningar. 

Oavsett mängden information som finns tillgänglig för utomstående kan en bedömning 

göras, baserat på information eller profilbild. Om användarna exempelvis delger 

information tillgänglig angående en individs religiösa och politiska åsikter kan detta 

undermedvetet eller medvetet påverka rekryterarens bedömning av denne. En 

bedömning som genomförs utifrån en liten mängd information som denna kan 

klassificeras som en förenklad bedömningsregel. Eleverna i studien medger att de 

endast publicerar information som representerar dem för allmänheten, exempelvis ålder, 

utbildning och favorit citat. Således kan denna typ av censur visa på att det finns 

skillnader i den förenklade bedömningsregeln, att den med stor sannolikhet är knuten 

till profilbilden på Facebook men i det verkliga livet baseras på flertalet faktorer. 

 

Den sista bedömningseffekten, sinnestillstånd (Fellinger, 2002, s. 23), refererar till hur 

rekryteraren känner sig vid bedömningstillfället. Denna reflekteras av studien som den 

enda effekt vilken kan påverka bedömningen på samma vis oavsett om det är en virtuell 

bedömning eller en som sker i verkliga livet. Detta en effekt vilken är svår att påvisa i 

och med att det är stor del av det vardagliga livet och något som rekryteraren inte alltid 

är medveten om i sin bedömning. En indikation för detta är att endast en av rekryterarna 

i studien understryker att detta är något som tas i beaktning överhuvudtaget.  

 

Således påvisar ovanstående att Fellingers så kallade effekter inte är mätbara i samma 

utsträckning över Facebook som i det verkliga livet. Det vill säga att vissa effekter kan 

anses vara mer påtagliga än andra. Att rekryterarna benämner både språk och bilder som 

de viktigaste faktorerna när de utreder en individ på Facebook understödjer Walther et 

al., (2008, s. 33) forskning om att det är publiceringar på individens personliga vägg 

som är viktigast vid en bedömning.  
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8.3 När två perspektiv möts  

 
  S. Alsén, S. Enmark, 2011 

  Figur 4. När två perspektiv möts 

8.3.1 En ny gemenskap, en ny offentlighet   

 

Studiens resultat indikerar att det finns ytterligare påverkansfaktorer utöver de masker 

Goffman (2007, s. 35-37) beskriver som det personliga och offentliga, det vill säga den 

personliga kategorin. Dock kan det vara enklare för individen att kategorisera 

informationen som denne delar med sig av i det verkliga livet till skillnad från 

Facebook. I och med att individen lättare kan ‖ta på relationen‖ i det verkliga livet 

samtidigt som denne inte står inför en lika stor publik och kan därmed enklare anpassa 

masken efter situationen. På Facebook är scenen större och flera olika situationer 

tenderar att ta plats samtidigt. I och med att flera situationer pågår parallellt är det inte 

lika påtagligt att rikta en mask mot en specifik individ/grupp och kategoriseringen av 

informationen blir därmed mer komplicerad. Olika situationer pågår samtidigt på 

samma plattform, något som försvårar förhållningssättet gentemot läsaren av 

publikationen och individen som publicerar. En utomstående i detta fall rekryteraren, 

kan ha svårt att relatera till dessa olikheter, det vill säga identifikation av vilken mask 

som tillhör vilken situation. Maskerna baseras utifrån vilken publik denna är anammad 

för, det vill säga vilken typ av information som publiceras. Således kan kategoriseringen 

av en identitet och individ i en rekryteringsprocess försvåras, på grund av att 

informationen kan vara offentlig, privat och personlig.  

 

Användarna påvisar genom sitt beteende att de är öppna för vänskapsrelationer så länge 

de vet vem personen ifråga är, vilket kan tyda på att det är öppna för fler ytliga 

relationer samtidigt som de är selektiva i vilka de tillåter se scenen. En selektivitet i vem 

som har möjlighet att se scenen reflekteras av användarens möjlighet till 

sekretessinställningar på användarkontot. Detta kan resultera i att individen inte i lika 

stor grad använder sig av dörren för att skärma av det som denne inte vill dela med sig 

av i och med att publiken är dennes vänner. Dock visar Generation Y en omedvetenhet 

kring vilka inställningar som de har, därmed kan denna information vara tillgänglig för 

rekryterare utan att de vet om det. Vidare kan definitionen av en vän skilja sig avsevärt 

åt från hur individen klassificerar en vänrelation i det verkliga livet. Användarna blir 

inte vän hur som helst men visar tydliga tendenser för att det inte finns något ‖djup‖ i de 

relationer som finns på Facebook. Detta tyder på en förändrig i individens sociala liv, på 

Facebook har denne möjligheten till en allt större umgängeskrets än i vardagen 

samtidigt som den kan nyttjas på ett annat sätt. Användarnas beteendemönster påvisar 

att de till viss del använder sig av dörren genom att censurera allt för personlig 
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information. Således ges indikationer för att användarna särskiljer på privat och 

personligt, dock finns inga uttalanden vilka tyder på att de skiljer på privat och offentlig 

information. Detta kan ses som en indikation för att användarna applicerar en strategi i 

sitt användande, något som Young & Quan (2009, s, 272) och Lampinen, Tamminen & 

Oulasvirta (2009, s, 288) i sina studier påvisat sker bland annat baserat på en viss form 

av censur 

 

Vidare understödjer studien Dahlgrens (2002, s. 164) utlåtanden om Internet och 

framväxten av nya gemenskaper. Dock har innebörden av en gemenskap utvecklats. En 

gemenskap syftade förr till en grupp individer vilka exempelvis delar samma intressen 

och värderingar samtidigt som de levde i samma geografiska områden. Den nya 

gemenskapen på Facebook reflekteras av relationer, relationer vilka nödvändigtvis inte 

behöver dela samma intressen och så vidare. Den empiriska insamlingen påvisar att 

relationer har ändrat form i och med att vänner relationer bildas baserat på kriteriet att 

‖man känner igen personen‖. Således går både ytliga och mer djupa kontakter hand i 

hand och kan ta del av samma information om individen. Huruvida individen skiljer på 

de verkliga relationerna från de virtuella påverkar hur denne delger information. Således 

kan den nya sociala gemenskapen reflektera en grund för en ny offentlighet.  

8.3.2 Det sanna jaget 

 

Zhao, Grasmuck & Martin (2008, s. 1816, 1831) betonar att frekvensen och kvantiteten 

information som publiceras om och av en individ speglar dennes popularitet. Samtidigt 

understryker Bauman (2002, s. 176, 179-180) en rädsla individen har av att inte vara 

omtyckt av sin omgivning och hur denne anpassar identiteten för att bli accepterad av 

dess omgivning. Facebook ger individen en chans att presentera en image eller identitet 

som bygger på beteenden som accepteras av omgivningen. Beteenden som inte behöver 

stämma överens med de ageranden en individ skulle ha i verkligheten. De Swaan (2003, 

s. 28-29) menar att individen alltid har haft ett beroendeförhållande till andra individer i 

sin omgivning, att dessa relationer varierar i styrka genom livet men kan sägas vara 

starkast i början av individens identitetsutformning. Generation Y befinner sig i den tid i 

livet där den sociala ställningen och acceptansen spelar en stor roll för individer. 

Därmed blir det mer påtagligt för dessa att anpassa sin identitet för att anpassa sig efter 

den omgivning som kommit att spela en stor roll av dess vardag. Det vill säga efter det 

virtuella samhället Facebook, ett anpassande som kan komma att ge framtida 

konsekvenser.   

 

Individens liv på Facebook levs i parallell med dennes verkliga liv, således lämnar 

dessa två världar avtryck i varandra. En individ kan ha sin virtuella mask på sig med 

tillhörande identitet när denne väljer att publicera text eller bilder på Facebook. I dennes 

ögon kan detta beteende vara helt accepterat i den värld denne befinner sig i just för 

tillfället. Däremot kan läsaren av det publicerade materialet befinna sig i det verkliga 

samhället när denne tar del av det. Således befinner sig läsaren i sinnet inte i Facebook 

samhället med tillhörande normer och regler, utan bedömer publikationen utefter det 

verkliga livets regler. I det verkliga livet kan det publicerade materialet anses som 

stötande eller till och med oacceptabelt och därmed orsaka konsekvenser i form av 

konflikter eller felbedömningar. Att detta blir resultatet av det material som publiceras 

visar sig påtagligt i studien. Generation Y påvisar generella tendenser till missförstånd 

och konflikter baserade på olika intryck av publicerat material som även orsakat 

konflikter mellan individer. 



Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30 hp 

70 

 

Användarnas beteende reflekterar som tidigare nämnt ett ‖jag vs dom‖ tänkande, något 

som kan bero på att man tänker på sitt eget agerande utifrån en omgivning men ser 

andras ageranden utifrån två separata omgivningar, en virtuell och en verklig. Detta 

representerar en omedvetenhet som Generation Y besitter, att de inte ser skillnader 

mellan sina liv på och utanför Facebook samtidigt som de befinner sig i ett stadie där 

konsekvenser av olika handlingar inte är genomtänkta.  

 

När individen är ny på det sociala nätverket kan det vara enklare att skilja sitt virtuella 

agerande från det verkliga i och med att denne fortfarande är ny i en omgivning, en 

omgivning som denne vill accepteras inom. När användandet fortskrider anpassar 

individen dess agerande för att passa in i omgivningen samtidigt som denne blir färgad 

av de värderingar och normer som sker inom samhället. Således kommer det att bli allt 

svårare för individen att hålla de två samhällena separerade. Facebook har kommit att 

spela en allt större roll i elevernas liv och tar upp mer av dess tid. Eleverna beskriver i 

studien användandet som ett slags beroende vilket utgör stora delar av deras dagliga liv. 

Därmed kan Facebook anses ha blivit en allt större betydande del av individens 

identitetsutformande och självpresentation.   

 

Facebook tenderar att ta upp allt mer tid i användarens vardag, något som borde 

försvåra för individen att skilja den virtuella identiteten från den verkliga. Normer och 

värderingar skiljer sig åt på Facebook från de som råder i vardagen, något som kan 

exemplifieras av användarnas tolerans av konflikter via Internet och Facebook. Om 

individen påverkas allt mer av det sociala nätverket kan det ifrågasättas huruvida den 

verkliga identiteten kommer präglas av den virtuella identiteten.  Således skapar detta 

ett dilemma, vad ser individen som det sanna jaget?  

8.3.3 Två separata samhällen  

 

Även om det är påtagligt att Facebook bland annat genom dess funktioner och 

interaktionsmöjligheter representera ett verkligt samhälle är det fortfarande många delar 

som måste förstås och tas i beaktning för att individens ageranden skall kunna bedömas 

utefter samma premisser som i det verkliga livet.  

 

Elevernas uttalade syfte för användandet är att ‖hålla koll‖, dock kan ett underuttalat 

syfte särskiljas i den empiriska insamlingen. Användarnas ageranden speglar ett 

beteende vars syfte är att synas. Vidare kan en rädsla av att inte accepteras samt en vilja 

att synas påverka den valda presentationen av eleven. Samtidigt som den kan resultera i 

att individen presenterar en missvisande bild av sig själv och att utomstående ändrar 

uppfattning eller gör en felbedömning. Elevernas motiv till användandet av Facebook är 

något som rekryterare bör ha i åtanke i och med att det speglar individens 

beteendemönster. Därmed kan det ifrågasättas huruvida det är korrekt att bedöma 

individer baserat på ageranden vilka syftar till att synas och ‖hålla koll‖. I vilken 

utsträckning skapar detta ett bedömningsunderlag för professionella sammanhang.    

 

Asplund (1992, s. 29-30) menar att individer formar sin identitet genom att vara lyhörd 

för vad samhället och dennes omgivning efterfrågar och accepterar. I det verkliga livet 

är rekryterare en del av samhället och kan påverka Generation Y´s beteende. På 

Facebook lever denna generation i sitt egna samhälle efter sina egna normer och regler 

där rekryterare inte är inkluderade och därför inte tas hänsyn till i användarnas 
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handlingar. Således är det av vikt att rekryterarna förstår och rättar sig efter de regler 

och normer som råder i Generation Y´s samhälle på Facebook, detta för att erhålla ett 

fungerande hjälpmedel i rekryteringsprocessen. Således måste rekryterarna vara 

medvetna om att de befinner sig i ett separat samhälle för Generation Y på Facebook, ett 

samhälle med egna värderingar och situationer där de inte kan influera denna generation 

på samma sätt som i det verkliga livet.  

 

Facebook speglar plattformen för en ny social gemenskap, ett nytt kapital. (Chi et al., 

2010, s. 214, 234-236) menar att där ny gemenskap finns måste kraft och engagemang 

ägnas för att på bäst sätt nyttja källan. Något som även Chi, Chan, Seow & Tam (2010, 

s, 214) understryker genom att betona att socialt kapital offline inte skiljer sig nämntvärt 

från socialt kapital online då individen bär med sig sociala normer och tillit som gör ett 

community framgångsrikt. Samtidigt menar Fürth et al., (2002, s. 11) att det är dagens 

unga som är morgondagens vuxna. Således är det de framtida arbetstagarna som präglar 

de värderingar och normer som kommer att gälla i framtiden, därmed är det samma 

individer som utvecklar den acceptans som råder. Därav är det av vikt att skapa en 

förståelse för de framtida arbetstagarnas värderingar för att kunna bättre förstå och 

analysera dem vid rekryteringsprocesser.  

 

Då Facebook tenderar att bli en allt större del av individens vardag är det värdefullt att 

fokusera på de framtida arbetstagarnas beteenden. Dessa individer har varit med från 

början och lägger därmed grunden för de värderingar och normer som speglar det 

virtuella samhället. Värderingar och normer vilka så småningom bör återspeglas i det 

verkliga samhället. (Chi et al., 2010, s. 214, 234-236) betonar att det är av vikt att lära 

sig av föregångare för att bäst förstå det nya samhället. Detta understryker vikten av att 

skapa en ökad förståelse för de framtida arbetstagarna, om det nya sociala kapitalet inte 

kan förstås kan det heller inte nyttjas. En förbättrad förståelse för de framtida 

arbetstagarna och deras sociala kapital kan således motverka risken för missförstånd och 

felbedömningar och därmed minska risken för felrekrytering. Den empiriska 

insamlingen understödjer att den problematik som råder kring rättvisa bedömningar 

baserat på informationen som hämtas på Facebook grundar sig i att rekryterare saknar 

riktlinjer för hur det ska förhålla sig till den publicerade informationen.   

 

En bedömning som sker i verkliga livet kan även inträffa på Facebook, dock är denna 

bedömning mer känslig på det virtuella nätverket. I och med att individen som blir 

bedömd inte kan dementera en förutfattad mening på grund av att denne inte befinner 

sig i rummet när bedömningen sker. Således ökar risken för felbedömning när den 

genomförs via Facebook, en missvisande bild som teoretiskt sätt kan vara svår att 

släppa när denna är gjord. Förtidiga bedömningar baserad på Facebook är även relaterad 

till rekryterarens egna uppfattningar och värderingar. Om regler och policys inte 

upprättas kan rekryterarens bedömning av den publicerade informationen komma att 

främst ske baserat på dennes egna värderingar och preferenser. Därmed innebär det för 

rekryteringsprocessen att bedömning av kandidater sker utefter olika mallar och 

förutsättningar i och med att processen saknar policys för vilken information från 

Facebook som skall inkluderas i bedömning. I och med att Facebook som hjälpmedel 

ter sig mer eller mindre viktig för varje enskild rekryterare, används den i olika 

utsträckning och på olika sätt.  
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8.3.4 Dåtid, nutid, framtid 

 

Under diskussionerna har användarna fått frågan hur de ställer sig till det faktum att 

deras agerande och handlingar på Facebook faktiskt är något som kan få konsekvenser i 

framtiden, detta med referens till vad som har uppmärksammats i media under det 

senaste året. Generation Y beskriver inte sitt agerande på Facebook idag som ett 

framtida problem och något som de i dagsläget behöver reflektera över. De menar att de 

just nu är unga och lever ett liv som inte nödvändigtvis behöver ge konsekvenser inför 

framtiden när det är dags att ta steget att söka jobb och komma i bekantskap med 

rekrytering. Vidare betonar användarna att när det är dags att kliva in i denna världen 

kommer rekryterare att lägga fokus kring de handlingar och liv de väljer att leva i 

dagsläget, och att det förflutna stannar där. Något som dementeras av rekryterarna i 

studien, där de menar att information kring individens nuvarande livsstil även går 

tillbaka två år i tiden.    

 

Att Generation Y främst tänker på de konsekvenser som kan ske i dagsläget reflekteras 

även av den selektivitet de använder i sina kontaktnät. Detta genom att flera användare 

väljer att exkludera familj och släktingar i sitt kontaktnät, med avsikten om att skydda 

sig från eventuella konsekvenser som den publicerade information kan ge. 

Selektiviteten i kontaktnäten kan ses som en indikation på strategier för ett bibehållet 

privatliv, likt de strategier Brandtzaeg, Lüders & Skjetne (2010, s. 1006) beskriver i sin 

forskning. Dessa individer befinner sig i en känslig ålder och de relaterar till mer 

personliga konsekvenser, således ligger konsekvenser som påverkar framtida 

anställningsmöjligheter utanför deras referensram i dagsläget. Något som kan komma 

att ge konsekvenser inför framtiden då rekryterare kan komma att beakta beteenden som 

sker i dagsläget för eleverna. 

  

Vid diskussioner framkommer det att användarna är bekanta med det ökade 

användandet av Facebook i rekryteringsprocesser och att detta är något som man måste 

acceptera även om alla inte ställer sig positiva till det. Vidare betonar Generation Y att 

statusuppdateringar och bilder är något som rekryterare fokuserar på. Samtidigt som 

festbilder och umgängeskrets kan ses som avslöjande. Därför har användarna börjat 

tänka till mer innan de publicerar bilder med en medvetenhet om att det faktiskt är 

någon annan som äger bilderna när de väl har blivit publicerade. Generation Y´s 

utlåtanden om statusuppdateringar och bilder bekräftas till viss del av rekryterarna. 

Rekryterarna menar att det är framförallt språket och bilder som de fokuserar på. Vidare 

menar de att en missvisande bild på en Facebooksida kan påverka det slutgiltiga 

bedömandet.  
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9. SLUTSATSER  

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, det vill säga att studiens syfte och 

frågeställningar besvaras och därmed påvisas kunskapsbidraget. Vidare generar detta 

kapitel utgångspunkter för fortsatt forskning vilken presenteras i kommande kapitel.  

 

 
S. Alsén, S. Enmark, 2011 

Figur 5, Konsekvenser 

9.1 Slutsatser   

 

Studien syftar till att undersöka rekryteraren och användarens förhållningssätt till 

publicering av privat och offentlig information på Facebook. Detta för att skapa en ökad 

förståelse för vilka konsekvenser det ger för rekrytering och dess process.    

 

Studiens indikerar att användarna (Generation Y) särskiljer vad som är för personlig 

information att dela med sig av genom att bedriva en form av censur. Dock ges inga 

direkta uttalanden som påvisar att de gör någon skillnad på privat och offentlig 

information i sitt publicerande. Således kan konstateras att Generation Y har skapat en 

ny kategori att ta hänsyn till, den personliga. Vidare visar studien att det råder skillnader 

i de relationskriterier som Generation Y har på Facebook jämfört med det verkliga livet. 

Kriteriet som måste uppfyllas är att användaren vet vem ‖vännen‖ är. Således går både 

ytliga och djupa kontakter hand i hand och kan ta del av samma information. Därmed 

kan individens scen anses vara av privat natur även fast publiken, det vill säga 

användarens vänner är av ett stort antal. Den nya gemenskapen har således skapat en ny 

offentlighet. En offentlighet vilken av utomstående, i detta fall rekryterare kan uppfattas 
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som alltför personlig eller privat. Ett resultat av att de två användarperspektiven har 

delade inställningar till den publicerade informationen.  

 

Generation Y påvisar en undermedveten omedvetenhet i att inte kunna särskilja mellan 

sitt liv på Facebook och det verkliga livet. Detta genom att betrakta sig själv utifrån en 

enda omgivning med i utlåtanden om dess vänner särskiljer de ageranden på Facebook 

från ageranden i verkligheten. Således kommer det att bli allt svårare för individerna att 

hålla de två samhällena separerade i och med att de ser sig själva från en gemensam 

plattform, det vill säga det egna agerandet på Facebook och agerande i verkligheten som 

en enda sanning. Om individen utsätts för en ökad inverkan av det sociala nätverket kan 

det resultera i att den verkliga identiteten till fullo representeras av den virtuella eller 

tvärtom. Således kan det bli svårt att avgöra individens verkliga jag och därmed utföra 

en korrekt bedömning.  

 

I det verkliga livet är rekryterare en del av samhället och kan påverka Generation Y´s 

beteende. På Facebook lever denna generation i sitt egna samhälle efter sina egna 

normer och regler där rekryterare inte är inkluderade och därför inte tas hänsyn till i 

användarnas handlingar. Således måste rekryterarna vara medvetna om att de befinner 

sig i ett separat samhälle för Generation Y på Facebook, ett samhälle med egna 

värderingar och situationer där de inte kan influera denna generation på samma sätt som 

i det verkliga livet 

 

Studien visar även på att det råder en brist på etablerade policys och regler kring för 

användandet av Facebook i rekryteringsprocessen för rekryterare på en och samma 

arbetsplats. Således innebär det att rekryteraren inte heller kan göra en korrekt 

bedömning baserat på den publicerade informationen på detta sociala nätverk. Därmed 

innebär det att en bedömning kan ske baserat på rekryterarens egna värderingar och 

preferenser kring Facebook. Bedömningen av kandidater sker därmed utefter olika 

mallar och förutsättningar  

 

Studien visar att det finns en skillnad i vad rekryterarna och Generation Y anser vara 

aktuell information att ta i beaktning vid en rekrytering. Rekryteraren betonar att aktuell 

information på Facebook kan variera från dagens datum och minst två år bakåt i tiden. 

Denna reflektion delas inte med Generation Y då de anser att aktuell information 

baseras sig från ett dag till dag perspektiv. Samtidigt som de visar på en uppfattning att 

rekryterare enbart kommer att titta på information som publicerats under samma 

tidsperiod som de ansökt om tjänsten.  Således kan det komma att skapa problem och 

missförstånd mellan parter och därmed för Generation Y´s framtid. I och med att 

Generation Y anser att om två år kommer deras liv på Facebook som sker idag anses 

vara icke väsentlig information i en rekryteringsprocess, medan rekryteraren anser att 

publiceringar som är gjorda för ett antal år sedan även det spelar roll.   

9.2 Egna reflektioner 

 

I en värld där personlighet spelar allt större roll kan det diskuteras hur denna bedöms på 

bästa sätt. Rekryterarna använder sig i stor utsträckning av personlighetstester för att 

skapa sig en uppfattning om kandidaten i verkligheten. Därmed kan det ifrågasättas 

huruvida insamling av information på Facebook kan bidra till en ökad uppfattning om 

personligheten hos en kandidat. Vilket är det främsta syftet i och med att företagen 

redan har kandidatens meriter i dess ansökan 
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Vidare gör sig omedvetenheten kring detta sociala nätverk påtaglig på så vis att man 

inte vet vilka effekter informationen ger, om den är positiv eller negativ samtidigt som 

det saknas en förståelse för användarnas beteende i nätverket, i detta fall Generation Y. 

Denna omedvetenhet bidrar således till att det råder komplikationer kring hur man 

förhåller sig till och uppfattar den publicerade informationen på Facebook. Det vill säga 

att det påverkar hur kandidatens personlighet och egenskaper bedöms.  

 

Generation Y har utvecklat ett beroendeförhållande till Facebook, där det uttalade syftet 

är att hålla koll. Individen har kommit att präglas av en kommunikativ karaktär i och 

med dess uppväxt med Internet och datormedierad kommunikation. Vilket har genererat 

en öppenhet att kommunicera och interagera mer fritt med individer över flera olika 

kanaler. Således har detta sätt att kommunicera med omvärlden möjliggjort en ny typ av 

nätverk och gemenskap. Inte nödvändigtvis en gemenskap som representeras i det 

verkliga livet, men ett nätverk som kan ge individen den bekräftelse som denne är i 

behov av. Därmed menar vi att den bekräftelse och uppmärksamhet som individen kan 

få genom Facebook i och med att den når en stor mängd individer är en bidragande 

orsak till att denne utvecklar ett beroende till det. Individen utvecklar som tidigare 

nämnts beroende till människor redan från födseln, genom den ökade möjlighet till 

interaktion och bekräftelse menar vi är anledningar till att Facebook som samhälle och 

de relationer samt interaktioner som bedrivs där ökar i betydelse för individen. 

 

Generation Y visar indikationer på underliggande motiv till användandet av Facebook, 

att vilja synas. Således menar vi att denna generation visar tendenser att vara mer 

benägna att exponera sig för sin publik, det vill säga dess nätverk. Därmed är de mer 

villig att visa deras personlighet, ett sätt att visa sin omgivning att de fortfarande 

existerar. Detta nya förhållningssätt påverkar således den inställning individen har till 

att delge information om sig själv samt hur de ser på andra. Om individer blir allt mer 

villiga att dela med sig av information, både av offentlig och privat karaktär betonar det 

vikten av att hur denna information skall behandlas i professionella sammanhang, 

exempelvis vid rekrytering.  

 

Generation Y ser på Facebook och den verkliga världen som två separata samhällen 

med egna regler, normer och värderingar att leva efter. Dessa två samhällen är 

uppbyggda utifrån olika bakgrund och influenser, således kan beteenden och livsstilar i 

varje samhälle variera. I och med att rekryterarna säger att Facebook endast är ett 

komplement i rekryteringsprocessen, kan det diskuteras huruvida denna källa skall tas i 

beaktning. På grund av att studien visar att de regler och normer som Generation Y 

lever efter på Facebook reflekterar beteenden vilka kanske inte är accepterade i det 

verkliga livet. Således kan det ifrågasättas om Facebook i slutändan kan generera 

information om hur en individ agerar i det verkliga livet. Och därmed om en 

bedömningen baserad på en individs identitet och personlighet på Facebook är korrekt.   

9.3 Slutord  

 

En ökad förståelse för framtidens arbetstagare är nödvändig för att bemöta det 

generationsskifte som arbetsmarknaden står inför. En medvetenhet kring användarnas 

beteende på det största sociala nätverket i världen, Facebook, och en implementering av 

standarder och policys vilka styr rekryterares förhållningssätt till hjälpmedlet är av stor 
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betydelse. Om detta uppnås kommer det sociala kapitalets potential att kunna nyttjas på 

ett fördelaktigt sätt.  

 

Således kan detta bidra till att risken för felrekryteringar minskar, något som idag utgör 

en stor kostnad för företag. En kostnad som i sin tur påverkar bemanningsföretagen i 

och med att de inte erhåller betalning från företagen när rätt slutprodukt inte levereras. 

Därmed är det av vikt för rekryterare att vara medveten om problematiken kring 

användandet av Facebook som hjälpmedel i rekryteringen, för att möjliggöra att 

kvaliteten bibehålls och därmed uppfyller den garanti som utlovas till dess kunder. 
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10. FORTSATT FORSKNING    

 

Studiens analys och slutsatser har genererat flertalet obesvarade punkter, dessa 

reflekteras nedan och representerar utgångspunkter för fortsatt forskning inom 

området.  

 

o En studie vilken syftar till att undersöka i vilket steg i rekryteringsprocessen som 

en implementering av Facebook som hjälpmedel vore optimal  

 

o En kvalitativ eller kvantitativ studie vilken ämnar studera de effekter en 

implementering av Facebook i en rekryteringsprocess har hos ett företag. Detta i 

syfte om att fastställa i vilken utsträckning verktyget bör användas i en 

rekryteringsprocess.  

 

o En kvalitativ studie vars syfte är att forska kring samma område som denna 

studie, där urvalet av rekryterare inte enbart tillfaller bemanningsföretag. Detta 

för att studera huruvida liknande resultat kan uppstå när andra populationer tas i 

beaktning.  

 

o Lika som ovan vore det av intresse för fortsatt forskning att genomföra en 

liknande studie där andra generationer än Generation Y tas i beaktning, 

förslagsvis den generation som efterträder Generation Y.   

 

o I och med att personlighet och kompetens har blivit allt mer viktig i en 

rekryteringsprocess vore det av intresse för fortsatt forskning att genomföra en 

studie om vad personlig kompetens är på Facebook och hur denna i så fall kan 

mätas.  

 

o Om Facebook växer i användning vid rekryteringsprocesser vore det av intresse 

att forska kring betydelsen av verktyget vid en bedömning samt hur detta 

påverkar individer som har Facebook och de som inte är medlemmar.    
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11. SANNINGSKRITERIER  

11.1 Sanningskriterier   

 

För den kvalitativa forskningen diskuteras kriterier för att påvisa trovärdighet och äkthet 

i studien. Trovärdigheten förklaras utifrån fyra kategorier som nämns i litteraturen som 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307-308; Svensson & Starrin, 2010, s. 211) Vidare beskrivs 

äktheten som kriterier vilka berör mer generella frågor och konsekvenser (Bryman & 

Bell, 2005, s. 308-309).  

11.1.1 Trovärdighet 

 

Studiens frågeställning och syfte motiverar en hermeneutisk kunskapssyn, det vill säga 

att det är tolkning och förståelse som står i fokus. Således utgörs studien av en kvalitativ 

forskningsinriktning, representerad av semi-strukturerade intervjuer i dess 

empiriinsamling. Då studien är konstruktivistisk och använder sig av ett deduktiv 

angreppssätt är syftet således att erhålla en ökad förståelse och inte generera nya teorier. 

Därmed har intervjumallarna byggts upp utifrån studiens valda teoretiska 

utgångspunkter, detta för att ge stöd och argument till frågorna. Semi-strukturerade 

intervjuer syftar således till att ha en viss öppenhet i intervjun men ändå styra den så att 

vissa fastställda frågor besvaras (Bryman & Bell, 2005, s. 363-365). Dessa fastställda 

frågor representerar studiens frågeställning och syfte. Vidare ger denna valda 

intervjumetod studien trovärdighet i och med att frågorna är skapade med stöd i 

väletablerade teorier samtidigt som det ger en flexibilitet i intervjuerna att erhålla 

kunskap och förståelse genom de intervjuades erfarenheter. Intervjumallarna användes 

därmed som hjälpmedel vid varje intervju för att leda samtalen men även för att 

säkerställa att alla tänkta områden har belysts under intervjuns gång. En rad följdfrågor 

har använts, dels för att erhålla ytterligare förklaringar kring området som diskuteras, 

dels för att erhålla mer information samt ge mer tillförlitliga svar. Samtidigt spelades 

samtliga intervjuer in, för att sedan transkriberas något som varje kandidat fick 

godkänna innan intervjuernas början. Detta gjorde det även möjligt för oss att återlyssna 

vid behov och att analyserna kunde hålla god kvalitet. Således har empiriinsamlingens 

metoder möjliggjort att relevant och tillförlitlig data kunnat samlas in.  

 

Tillförlitligheten av rekryterarnas data hade stärkts ytterligare om vi hade haft 

möjligheten att intervjua fler än studiens tre deltagande företag. Dock menar vi att 

denna studie är mycket koncentrerad kring ett specifikt område och att vi genom 

studiens valda metoder har haft möjligheten att uppnå önskvärt resultat genom de tre 

deltagande företagen. Bryman & Bell (2005, s. 307) beskriver tillförlitlighet som att 

forskaren framställer verkligheten på ett rätt sätt, detta bland annat att genom att påvisa 

att det införskaffade materialet genomförts på ett seriöst sätt med betydelse till studiens 

problemställning.  

 

Överförbarhet representerar trovärdighetens andra kriterium och syftar till huruvida 

studien kan överföras till en annan miljö och vad detta skulle generera för resultat.  

(Bryman & Bell, 2005, s. 307) Facebook är ett snabbt förändrande virtuellt samhälle där 

nya generationer träder in varje år, med sig bär de egna värderingar och attityder. Denna 
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studie ämnar bland annat att tolka huruvida missuppfattningar kan ske mellan 

rekryterares användning av Facebook i rekryteringssammanhang och Generation Y´s 

uppfattning kring användning av detta sociala nätverk. Resultatet reflekterar således hur 

det i dagsläget ser ut mellan dessa två grupper. Denna studie reflekterar Generation Y´s 

värderingar och attityder gentemot deras användande och beteende på Facebook, ett 

resultat som inte kan generaliseras till andra generationer. Kanske till en viss del, men i 

och med att olika generationer besitter olika värderingar kan en slutsats dras att deras 

attityder gentemot användandet av Facebook även skiljer sig åt från Generation Y. Dock 

menar vi att studien kan vara överförbar till andra sociala medier och inte enbart 

begränsad till Facebook, således är studien överförbar till en annan miljö. Studien om 

rekryterarens användning av Facebook som ett verktyg i rekryteringsprocessen har en 

viss överförbarhet, dels på grund av att bemanningsföretagen inte är knytna till en 

specifik bransch i sig. Således möjliggör det att genomföra denna studie på andra typer 

av företag, om kriteriet om användandet av Facebook uppfylls. Dock vore studien inte 

överförbar om den avsåg att mäta ett annat rekryteringsverktyg i och med att studien 

bygger på frågor vilka är baserade på virtuella nätverk, specifikt Facebook.  

 

Vidare betonar Bryman & Bell (2005, s. 307) att forskaren bör anamma ett granskande 

synsätt under studieprocessen i och med att det påvisar pålitligheten av det färdigställda 

materialet.  Således har vi under forskningsprocessen bearbetat litteraturen flertalet 

gånger och säkerställt att så många källor som möjligt har använts för att styrka teorier 

och argument. Den empiriska insamlingen har bearbetats under strukturerade 

omständigheter för att försäkra oss om att erhålla god kvalitet och att etiska principer 

följs. Vidare har vi själva granskat och bett utomstående att kontinuerligt läsa arbetet. 

Utomstående med så väl akademisk som icke-akademisk bakgrund, på så vis har vi haft 

möjligheten att säkerställa att vi nått fram med det budskap som vi velat framföra. Detta 

har även bidragit till värdefulla kommentarer och anmärkningar för att förhindra att 

förutfattade meningar har applicerats i studien.  

 

Studien försöker kontinuerligt återkoppla forskningens frågeställning och syfte, vi har 

genom detta försökt nå det sista och fjärde kriteriet för trovärdighet i en kvalitativ 

studie. Möjlighet att styrka och bekräfta syftar till att påvisa huruvida forskaren har 

undvikit att egna värderingar har påverkat resultatet och slutsatserna i studien. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 307-308) 

 

Genom att kunna visa en återkoppling mellan valda argument och teorier med 

problemformulering och syfte har det skapat styrka för studien. Denna styrka och 

återkoppling visar att våra egna värderingar inte påverkat studien. Dock är det omöjligt 

att garantera att studien genomförts utan någon som helst påverkan över huvudtaget. I 

och med att både medvetna och omedvetna värderingar kan ha påverkat uppbyggnaden 

av denna studie. Detta gäller främst Generation Y perspektivet i och med att vi båda 

som författare av denna studie är användare av det studerade sociala nätverket Facebook 

och tillhör även Generation Y. Dock menar vi att valda metoder vid bland annat 

intervjuförfarandet har resulterat i att vi haft möjligheten att återlyssna och gå tillbaka 

genom transkriberingens texter och på så vis minimera risken att bli influerade av egna 

värderingar.  
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11.1.2 Äkthet 

 

Bryman & Bell (2005, s. 308-3011) understryker vikten av att forskarna lyfter fram 

samtliga perspektiv och åsikter som är av vikt och kan påverkar studien och dess 

resultat, det vill säga att en rättvis bild skapas. Hur denna bild skapas baseras således på 

forskarnas tolkningar av respondenternas svar.  För att skapa ett rättvisande bild av 

studien har vi valt att använda oss av citeringar, dels gör detta att empiripresentationen 

blir mer levande och respondenternas röster blir hörda. Samtidigt möjliggör det att 

lättare kunna påvisa de olika teman som använts i empirin och analysen, teman vilka är 

baserade på teorier. Det vill säga att ge en tyngd för studiens argument och reflektera 

studiens deduktiva ansats. Det kan upplevas som att vissa respondenter lyfts fram mer 

än andra, detta med hänsyn till att vissa medverkande har gjort utlåtanden vilka har en 

styrka gentemot de valda teorierna. Vi har dock bearbetat det empiriska materialet och 

dubbelkollat med varandra flertalet gånger, detta för att säkerhetsställa att vi är så 

objektiva som möjligt och därmed avgör ett korrekt beslut för vilka tolkningar och 

information som är korrekt.  

 

Vidare menar Bryman & Bell (2005, s. 309) att ett ytterligare äkthetskriterium i en 

studie är att den påvisar en ontologisk autenticitet då studien bidrar till en ökad 

förståelse av den sociala situation och miljö som respondenterna befinner sig i. Något vi 

menar att studien uppfyller i och med att dess syfte är att undersöka rekryteraren och 

användarens förhållningssätt till publicering av privat och offentlig information på 

Facebook. Detta för att skapa en ökad förståelse för vilka konsekvenser det ger för 

rekrytering och dess process.    

 

Med stöd av studiens resultat och i linje med dess syfte generar den en ökad förståelse 

för Facebook som fenomen, samtidigt som den lyfter fram två användarperspektiv. 

Facebook representerar en relativt ny social miljö, en miljö som delas av många 

populationer och som inte är brett utforskad, det vill säga att det råder forsknings gap. 

Gap som vi menar att denna studie fyller och därmed bidrar till ökad förståelse om 

individers sociala situationer och miljöer, det vill säga Facebook. Således indikerar detta 

även att den pedagogiska samt katalytiska autenticiteten uppnås då studien bidar till att 

deltagarna erhåller en ökad förståelse för hur andra i miljön och deras tolkningar samt 

att studien bidragit till en möjlighet att förändra kandidaternas situation (Bryman & 

Bell, 2005, s. 309). I och med att studien utgår från två perspektiv vilka syftar till 

användandet inom en och samma miljö bidrar således studien till att både Generation Y 

och rekryterare ökar sin medvetenhet. Slutligen påverkar det även de båda perspektivens 

möjligheter till att förändra sina ageranden och situationer.  

 

Vidare har vi i syfte om att uppnå en äkthet varit nog med våra urval, det vill säga att 

samtliga deltagare för Generation Y har bestått av elever på gymnasienivå och är 

således under samma tidsperiod i sina liv. Urvalet av rekryterare valde vi för 

bemanningsföretag, detta i syfte om att rekryterare dagligen arbetar med just rekrytering 

och därmed är insatt och är väl erfaren av denna process. Således har dessa urval syftat 

till att säkerställa en god kvalitet och äkthet för studiens resultat. Samtidigt har vi varit 

uppmärksamma på tidsåtgången för vardera intervju och sett till att de hållit sig inom 

samma ram, det vill säga 60 minuter för rekryterare och 30 minuter för Generation Y. 

Tidsramar som vi fastställt efter den första intervju för den enskilda populationen.  
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Appendix 1.  Grundläggande antaganden för rekryteringsansatserna  

 
 

 
Den sociala ansatsens            Den psykometriska ansatsens 

 

Underlying assumptions about people Underlying assumptions about people 

People are changing constantly. People do not change very much. 

How they view themselves is crucially important, They possess attributes that can be measured objectively, 

independent1y of the others. 

These self-perceptions are subjective and interdependent, Individual attributes predict work performance. 

Work behavior is part of a process that involves social 

interactions and perceptions of their consequences. 

Individual differences are the biggest single source of 

variability in performance. 

Underlying assumptions about jobs Underlying assumptions about jobs 

A job is a changing set of role expectations and 

relationships. 
Jobs do not change very much. 

These can often be negotiated by the job-holder. Jobs consist of a specific set of tasks. 

- Job performance can be measured in terms of output and 

value 

- Job tasks require specific attributes. 

Underlying assumptions about the selection process Underlying assumptions about the selection process 

Selection is by both parties of each other. Selection is by the organization of the applicant. 

The selection procedure is a social process in which a 

relationship is formed and developed. 

The main purpose of selection is to predict job 

performance. 

It involves information exchange and negotiation. The best performers are the most suitable employees. 

Its purpose is to establish a psychological contract or to 

discover that this is not feasible. 

The better the selection, the better the performance. 

Bolander (2002, s. 27-28)  
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Appendix 2.  Brev till bemanningsföretag.  

 
 

Hej, 

 

Vi är Sanna Alsén och Sofie Enmark, två sista års studenter vid master programmet med 

management inriktning vid Umeå Universitet. För tillfället skriver vi vårt 

examensarbete som ämnar undersöka rekryterares inställning till den information som 

publiceras på Facebook i jämförelse med framtida arbetstagares beteende på denna 

sociala medie. Därmed vill vi skapa en ökad förståelse för huruvida publicering av 

information på sociala medier kan få konsekvenser för framtida anställningar samt hur 

det påverkar rekryteringsprocessen.  

 

Därför vill vi gärna få kontakt med Er. Använder Ni er på något sätt av Facebook för 

bakgrundskontroller av arbetssökande eller som ett annat steg i rekryteringsprocessen?   

 

Vi planerar att genomföra ett antal intervjuer i syfte om att undersöka detta område och 

skulle bli oerhört glada om någon representant från Ert företag har möjlighet att ställa 

upp på en av dessa.  

 

Denna intervju kommer att genomföras under april månad, självklart anpassar vi oss 

efter ett datum som passar Er bäst. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter med fokus 

kring Er rekryteringsstrategi och förhållningssätt gentemot sociala nätverk som 

rekryteringsverktyg.  
Resultat av vår studie kan bidra med en fördjupad förståelse för de framtida arbetstagares 

attityder och ageranden på sociala medier, något som kan vi hoppas på kan underlätta vi 

rekrytering för Er.  Därmed hoppas vi att Ni känner intresse inför studien samt dess resultat 

och vill delta.  

 

Självklart kommer all information från intervjun att behandlas konfidentiellt och Ni 

kommer att förbli anonym, om inget annat önskas. Har Ni ytterligare frågor eller 

funderingar kring vår studie, tveka inte att kontakta oss.  

   

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sanna Alsén & Sofie Enmark 
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Appendix 3.  Intervjumall Generation Y. 
 

Nedan presenteras den mall som legat till grund vid genomförandet av Generation Y´s 

intervjuer, där frågorna är belysta i teman kopplade till de vetenskapliga 

utgångspunkterna.  

 

Användande 

 

1. Varför är du medlem på Facebook?  

2. Vad gör du på Facebook? 

3. Funderar du vad som händer med informationen som publiceras på Facebook? 

4. Vad tycker du om att rekryterare kanske kollar din Facebooksida för att skapa en 

bedömning om dig som person?  

 

Självpresentation 

 

5. Vad tittar du på när ni besöker andras profiler?    

6. Vart går gränsen för hur mycket man ska exponera och vad är det som avgör 

detta?  

7. Har du någon gång valt att ta bort material från din profil sida som ni eller någon 

annan skapat? Exempelvis information, bilder, kommentarer, inlägg etc. Om så 

varför?  

8. Hur avgör du vilken typ av bilder som ska publiceras? Det vill säga hur avgör du 

om de är för privata? Brukar du även publicera text tillsammans med bilden?  

9. Bloggar du?  

10. Gör du några aktiva val för att vara privat? Ex sekretessinställningar etc.  

11. Råder det enligt dig några regler/normer/oskrivna lagar på Facebook? 

 

Identitetsskapande  

 

12. Kommenterar du på andras publiceringar? Om ja, i vilka sammanhang och 

varför? 

13. Vilken information har du om dig själva på din profil sida?  

14. Är du medlem i någon grupp/ aktivitet/ fan av något på Facebook? Om så vilken 

och varför? 

15. Vad har du för kriterier för att bli ‖vän‖ med en person på Facebook? Gör du 

medvetna val kring denna lista?  

16. Har det någon gång hänt att du ‖omvärderat‖ din bedömning av någon annan på 

grund av bilder eller text du sett publicerade på dennes profil? Om ja, vad 

berodde detta på?  

17. I vilken utsträckning tycker du att individens handlingar på Facebook 

representerar sitt riktiga jag?  

18. Tycker Ni att er profil sida på Facebook visar en sann bild av vem du är?  
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Appendix 4.  Intervjumall rekryterare.  

 

Nedan presenteras den mall som legat till grund vid genomförandet av intervjuer för 

rekryteraren där frågorna är belysta i teman kopplade till de vetenskapliga 

utgångspunkterna.  

 

Rekryteringsprocessen 

 

1. Tjänst/sysselsättning, din roll 

2. Kan du berätta om Er rekryteringsprocess 

3. Vilka viktiga moment ser du finns vid en rekryteringsprocess? 

 

Psykometriska och sociala ansaten 

 

4. Finns det någon uttalad eller outtalad policy på din arbetsplats när det gäller 

sociala medier? Hur ser den ut i så fall? Vilket syfte är det tänkt att den skall 

fylla? 

5. Hur avgörande är information från Facebook för det slutgiltigt beslut? 

6. Vilka svårigheter och möjligheter, risker och fördelar ser du i användandet av 

sociala Medier i rekryteringsprocessen? 

7. Tror du att företagets sätt att rekrytera kommer att förändras i framtiden?  

8. Hur viktigt är det för individen att ‖vårda sitt varumärke‖ inför framtida 

rekrytering? 

 

Bedömningsförmåga 

 

9. Vad är viktigt för dig när du bedömer kandidater?  

10. Vilka/vilken skillnad kan du se med att bedöma en individ över sociala medier 

och i det verkliga livet?  

11. Hur bedömer du personligheter?  

12. Anser du att profilsidor på Facebook visar en sann bild av vem individen faktiskt 

är?  

13. Vad anser du att gränsen går mellan privat och offentlig publicering av 

information? 

14. Vad anser du är bra respektive mindre bra publicerad information på sociala 

medier? 
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Appendix 5. Övergripande modeller för respektive företags rekryteringsprocess. 
 

A. 

 
 
1. Uppdragsanalys 

- Möte med uppdragsgivaren 

- Kravspecifikation  

- Rekryteringsavtal  

- Uppdragsprofil 

- Tidplan 

 

2. Identifiera kandidater 

- Annonsering 

- Kandidatsökning 

- Svarsbrev och kontakt med 

kandidater  

 

3. Intervjuer  

Urval genom: 

- Personlighetsformulär 

- Kompetensbaserade intervjuer 

- Löpande återkoppling till kund 

 

4. Kandidatpresentation 

- Presentation av kandidater med 

personprofiler 

- 1:a intervju hos kund 

- Uppföljning 

 

5. Val av slutkandidat 

- Referenstagning 

- 2:a intervjun hos kund 

- Ev. kompletterande tester 

- Anställning 

- Svar hos sökande 

 

6. Avslut/Uppföljning 

- Kvalitetsuppföljning 

- både med uppdragsgivare och kandidat efter 3 månader 
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B. 

 
 

1. Behovsanalys 

- Möte med kunden  

- Upprättande av kravprofil  

- Tidsplan  

- Kravspecifikation  

 

2. Matchning 

- Annonsering främst via 

annonsering och lämpliga 

medier  

- Sökning via egna upparbetade 

nätverk samt databaser  

- Matchning av kandidater mot 

kravprofiler.  

 

3. Intervju och referenstagning  

- Strukturerade intervjuer av 

intressanta kandidater  

- Uppföljning av samtliga med 

minst två referenser  

- Löpande återkoppling till 

kunden  

 

4. Presentation hos kund  

- Presentation av lämpliga 

kandidater till kund, både 

muntligt och skriftligt.  

- Första intervju av intressanta 

kandidater 

- Komplettering av 

personlighetstest, intelligenstest 

samt praktiska tester 

 

5. Val av slutkandidat 

- Ytterligare möte med kund  

- Anställningsavtal och 

introduktionsperiod  

 

6. Uppföljning 

- Sker 6 månader efter 

tillträdelse  

- Enskilt med kandidaten och 

kunden.  
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C. 

 
 

1. Förstudie 

- Skapa förståelse för kunden och 

dess verksamhet 

- Inkluderar besök ute hos kund för 

att förstå dess företagskultur 

- Erhålla kunskap om medarbetare 

och nyckelpersoner  

 

2. Kravprofil  

- Baserat på förstudien skapas en 

kravprofil  

- Utförlig beskrivning av tjänsten, 

ansvarsområden och dess 

arbetsuppgifter.  

- Detaljerad beskrivning av 

önskvärda kvalifikationer, 

erfarenheter och personliga 

egenskaper 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Söka kandidater 

- Godkännande av kravprofil från 

kund 

- Annonsering av tjänst, dels genom 

egna nätverk  

 

4. Intervju och urval  

- Första urvalet intervjua över 

telefon 

- Andra urvalet kallas till personlig 

intervju, referenstagning och olika 

typer av tester som eventuellt är 

tillvalda av kund.  

 

5. Slutpresentation 

- Presentation av en eller flera 

slutkandidater för kund  

- Kunden erhåller en kandidatprofil 

för varje kandidat innehållande 

CV, betygskopior, utdrag på 

referenser och testresultat 
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