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Sammanfattning  

Vårt syfte var att undersöka vad som händer när ett specifikt fenomen blir taget ur sitt sammanhang 

och används på ett sätt som det ursprungligen inte var tänkt för. Facebook är tänkt att användas i den 

privata sfären som ett sätt för individer att kommunicera och hålla kontakt med familj, vänner och 

bekanta. Dock har Facebook börjat användas allt mer i professionella sammanhang som rekrytering. 

Vi har genom kvalitativa intervjuer undersökt hur respondenterna i studien, professionella rekryterare 

och framtida arbetssökande, tänker kring användandet av Facebook som ett granskningsverktyg vid 

rekryteringar. Genom att applicera teorier som behandlar roller och livsstilar på det material vi fått 

fram har vi kunnat peka ut vår empiri. Resultatet visade att respondenterna var ense om att Facebook 

är till för privat bruk och därav är Facebook som granskningsverktyg vid rekryteringar missvisande 

och kan lätt skapa felaktiga uppfattningar om en individs lämplighet för en tjänst. Trots dessa 

tankegångar tycktes det finnas tendenser hos rekryterarna till att väga in information från Facebook i 

vissa fall. De framtida arbetssökande sade sig inte anpassa sin Facebookprofil för en eventuell 

granskning av rekryterare men vårt resultat visar att detta kan vara nödvändigt för att minimera risken 

för att bli exkluderad i en rekryteringsprocess.  

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, rekrytering, granskningsverktyg, profilutformning 

Abstract 

Our purpose was to investigate when a specific phenomenon is taken out of context and used in a 

manner not originally intended for. Facebook is meant to be used in the private sphere as a way for 

individuals to communicate and keep in touch with family, friends and acquaintances. However, 

Facebook has begun to be used increasingly in the professional context like recruitment. We have 

through qualitative interviews explored how the respondents, professional recruiters and future job 

applicants, think about the use of Facebook in a recruitment process. By applying theories dealing 

with roles and lifestyles we have been able to pinpoint our empirical data. The results showed that the 

respondents agreed that Facebook is for private use and hence is Facebook a misleading assessment 

tool and can easily create false perceptions about an individual's suitability for a job. Although the 

recruiters showed a tendency to weigh in information from Facebook in some cases. Future job 

applicants said they did not adjust their Facebook profile for a possible review of recruiters. Our 

results indicate that this may be necessary to minimize the risk of being excluded in a recruiting 

process. 

Keywords: Social Media, Facebook, recruitment, assessment tools, profile layout  

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Syftet med vår studie var att få en ökad förståelse kring Facebook som verktyg vid 

rekryteringsprocesser. Vi ville undersöka vad som händer när en kandidat blir granskad utifrån ett 

annat sammanhang än de CV/personliga brev som är utformat och anpassat för rekryteraren att ta del 

av. Vi var också intresserade av att se om individer tenderar att anpassa sina Facebookprofiler i 

vetskap om att kunna bli granskade av rekryterare. För att belysa dessa syften genomförde vi 

intervjuer med både rekryterare och framtida arbetssökande. Resultatet visade att de som intervjuats 

var ense om att Facebook är till för privat bruk och därav är Facebook som granskningsverktyg vid 

rekryteringar ett missvisande verktyg som lätt kan skapa felaktiga uppfattningar om en individs 

lämplighet för en tjänst. Trots dessa tankegångar tycktes det finnas tendenser till att väga in 

information från Facebook i vissa fall. De framtida arbetssökande visade ingen tendens till att anpassa 

sin profil efter vetskapen om att kunna bli granskad av eventuella rekryterare. Vårt resultat visar att 

detta dock kan vara nödvändigt för att minska risken för att mista en plats i en rekryteringsprocess.   

Nyckelord: Sociala medier, Facebook, rekrytering, granskningsverktyg, profilutformning  
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1. Inledning 

Internet är ett fenomen som bidragit till att samhället fått en ny skepnad med nya strukturer i 

fråga om både kommunikationskanaler och informationsflöde. Med hjälp av Internet har både 

nationella och internationella gränser blivit otydligare och vi kan numera utföra många 

ärenden genom den virtuella världen, arbetsmässiga som privatmässiga (Giddens, 2007). 

 

Facebook är ett socialt forum på Internet som startades år 2004 av Harvardstudenten Mark 

Zuckerberg. Forumet har växt rekordartat sedan starten och hade i oktober 2012 en miljard 

användare som loggar in minst en gång i månaden. Enligt Facebooks pressinformation 

används Facebook för att individer ska kunna hålla kontakten med vänner och familj, hålla sig 

uppdaterad om vad som händer i världen och uttrycka vad de tänker (Facebook Newsroom, 

2012). Av Sveriges totala befolkning är nära fem miljoner medlemmar i Facebook 

(Socialbakers, 2012). Enligt en rapport, skriven av Ström (2011) sker stor del av dagens 

kommunikation via Facebook och ett icke-medlemskap har näst intill börjat likna det som förr 

i tiden innebar att inte finnas med i telefonkatalogen. För att hårddra det menar Ström att 

situationen nästan börjat liknas med att ”Är du inte med på Facebook så finns du inte” (Ström, 

2011, s.45). 

 

Människor tenderar att dela med sig av en stor mängd personlig information på Facebook, en 

tendens som skaparen av Facebook förväntat sig och tror kommer fortsätta att öka för varje år 

som går (Ström, 2011 s.6). Att människor blir mer öppna och personliga i det som skrivs i 

sociala medier har skapat debatter om vem som har rätt att ta del av den information som 

finns tillgänglig. Detta kan belysas genom det lagförslag som uppkommit i Tyskland där 

Facebook som granskningsverktyg vid rekryteringar vill förbjudas för att skydda individens 

privata information från att bli allmänt tillgänglig (Chef.se 2010-09-08). Facebookinnehållet 

har med andra ord visat sig intressera beslutsfattare och enligt en artikel använder sig en av tre 

arbetsgivare av Facebook för att granska en kandidat före en intervju (Chef.se, 2011-02-28). 

En annan artikel menar att det är ”... mer regel än undantag... ” att en arbetsgivare idag 

använder Internet för att utöka den information som finns om en kandidat (Victorin, 2011). 

 

Cambridgeforskaren Michal Kosinski tror på en ökad användning av Facebook i framtidens 

rekrytering. Genom att använda sig av datorprogram för att undersöka hur människor beter sig 

på Internet, tror Kosinski att exempelvis de ”likes” en individ gör på sin Facebook, det vill 
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säga de sidor och inlägg en person gillar på sin profilsida, kan avslöja bland annat individens 

sexualitet, religion och politiska åsikt (Casserlöv, 2012 s.36). Då urvalet sker utifrån 

beräkningar av datorer menar Kosinski att de personliga fördomar som en rekryterare kan 

räkna med i en bedömning av en kandidat försvinner. Eftersom all information om en 

kandidat redan finns på Internet går det att få fram en mer okonstlad, ”… mer riktigt bild av 

oss…” (Casserlöv, 2012 s.36), än de personlighetstester som ofta används vid bedömningar 

av kandidater. 

 

Som nämnts ovan har människor olika uppfattningar om vilka som skall få ta del av den 

information som finns på en individs Facebookprofil. Vissa anser att Facebook är till för 

privat bruk och delar Tysklands motivering om att annan användning inkräktar på individens 

privatliv. Andra anser att Facebook är ett bra verktyg vid rekrytering för att kunna granska 

sina kandidater och som Kosinski menar, få fram en mer riktig och okonstlad bild av 

kandidaten.  Dessa skilda meningar som råder kring Facebook som granskningsverktyg, har 

skapat en nyfikenhet hos oss och en önskan om att få en ökad förståelse för vad eventuell 

information från Facebook kan säga om en individs lämplighet för ett arbete och vad detta kan 

skapa för reaktioner hos de som blir granskade. 

 

2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att undersöka vad som händer när ett specifikt fenomen blir taget ur sitt 

sammanhang och används för ett annat ändamål, det vill säga vad som händer när en 

rekryterare tolkar en kandidats Facebookprofil i ett professionellt sammanhang. Genom att 

applicera teorier om roller och livsstilar på intervjuer med rekryterare och framtida 

arbetssökande, vill vi nå en ökad förståelse kring användandet av Facebook som komplement 

och granskningsverktyg i en rekryteringsprocess samt om detta påverkar individens sätt att 

agera och framställa sig själv på Facebook. Därigenom har vi formulerat följande 

frågeställningar; 

 Hur uppfattar rekryterare samt framtida arbetssökande användandet av Facebook som 

kompletterande medel för insamlande av ytterligare information i 

rekryteringsprocesser? 
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 Hur relevant anser rekryterare och framtida arbetssökande att informationen från 

Facebook är och kan informationen påverka den arbetssökandes chans att få en 

eventuell anställning? 

 Påverkar den eventuella användningen av Facebook som granskningsverktyg 

individens sätt att framställa sig själv på Facebook? 

 

2.1 Avgränsning 

Eftersom sociala medier är ett viddsträckt, omtalat fenomen som rymmer många aspekter av 

människors liv, valde vi att i vår studie begränsa oss till att endast analysera Facebook som 

granskningsverktyg vid rekrytering. Detta på grund av den roll Facebook haft i ett flertal 

debatter, där det råder delade meningar kring informationens relevans vid 

rekryteringsprocesser. Om tiden inte hade varit så begränsad skulle en analys av andra forum 

såsom LinkedIn eller Twitter varit intressanta att komplettera vår studie med. Detta hade 

kunnat tillföra en annan dimension i arbetet. För att studera vårt fenomen valde vi att intervjua 

rekryterare och framtida arbetssökande, en grupp som representerades av studenter. Andra 

grupper som hade kunnat analyseras är bland annat arbetsgivare och arbetslösa. Arbetsgivare 

har likt rekryterare, en beslutsfattande roll och därav hade deras tankegångar också kunnat 

vara intressanta att studera. Att studera arbetslösas åsikter om fenomenet hade kunnat vara ett 

alternativ för att få en ökad förståelse då även denna grupp, likt studenter, är i en situation där 

de kan bli granskade av rekryterare.  

 

3. Teoretisk ram  

3.1 Mead 

3.1.1 ”jaget” 

Mead menar att en människa består av två delar, kroppen och Jaget. Kroppen är det fysiska, 

det vi kan ta på. Kroppen kan skiljas helt från jaget och han menar att vi kan förlora delar av 

vår kropp utan att jaget påverkas betydligt (Mead, 1976 s. 110). Jaget däremot är en 

synnerligen mer komplex del av människan, en ”social erfarenhets- och aktivitetsprocess” 

som utvecklas efter födseln i samspel med omgivningen och andra människor (Mead, 1976 

s.109). Detta gör att det klart och tydligt går att skilja jaget från kroppen, som det enligt vissa 

religiösa trosuppfattningar sägs att själen separeras från kroppen efter döden. Det unika med 
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jaget är att det kan vara ett objekt för sig själv och Mead illustrerar detta med ett exempel på 

en människa som får bilder från sitt liv blixtrande i sitt medvetande när denne är på väg att 

drunkna (Mead, 1976 s. 110). 

För att en människa ska kunna skapa sitt jag behövs det en generaliserande andre, som Mead 

definierar som ”det organiserade samhälle eller den sociala grupp som ger individen hans jags 

enhet” (Mead, 1976, s.120). Individen tar åt sig den generaliserade andres attityder gentemot 

denne själv, de andra i gruppen och de olika aspekterna av deras gemensamma sociala liv. 

Genom detta kan individen införliva dessa attityder i sig själv och det är först när individen 

gör detta som jaget blir komplett. Mead menar även att en individ har olika deljag som 

speglar de olika delar som det sociala livet har. De olika deljagen symboliserar olika delar av 

vårt medvetande. Dock måste det finnas ett gemensamt jag för att vi ska kunna vara 

medlemmar i ett samhälle (Mead, 1976 s.126). 

 

3.1.2 ”Me” och ”I” 

Mead delar, precis som vår kropp, upp vårt medvetande i två delar, ”I” och ”Me”. Dessa två 

begrepp är svåra att skilja åt, de är åtskiljda men samtidigt hör de ihop under jaget, det skulle 

inte finnas ett ”I” utan ett ”Me” (Mead, 1976 s.137). Richard Jenkins, en brittisk sociolog 

definierar “I” som “the ongoing moment of unique individuality” och “Me” som “the 

internalised attitudes of significant others” (Jenkins, 1996 s.20). Ritzer (2009) förklarar 

Meads begrepp som att “I” är det som svarar i respons till andra människor, det är den 

oberäkneliga och kreativa delen av vårt jag, ”Me” är de attityder som vår generaliserande 

andre ger oss och vi är också medvetna om vårt ”Me” (Ritzer, 2009 s.199). Mead nämner att 

”Me” är den sofistikerade sidan av jaget medan ”I” är en mer naiv sida, men att de samspelar 

för att bilda jaget (Mead, 1976 s 153).  

 

3.2 Goffman 

3.2.1 Jaget 

Likt Meads beskrivning ovan om Jaget, beskriver Ritzer (2009) Erving Goffmans tolkning av 

Jaget som något som konstrueras i anknytning till andra människor. Goffman använder sig av 

ett dramaturgiskt synsätt för att bland annat beskriva hur jaget formas vid interaktionen 

mellan aktör och publik (Goffman, 1974 i Ritzer, 2009 s.306). Detta kan likna ett 

scenframträdande där aktören får chans inför publik att presentera en version av jaget. Ritzer 
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nämner att Goffman i sitt verk ser en brist på överensstämmelse mellan våra mänskliga jag 

och våra socialiserade jag, något som speglar Meads uppdelning mellan ”I” och ”Me” (Ritzer, 

2009 s.306). 

 

3.2.2 Roller 

Vid ett möte med en individ är människor benägna att utläsa så mycket information som 

möjligt för att kunna bilda en uppfattning kring individens färdigheter, pålitlighet och 

attityder. Detta gör vi enligt Goffman (2009) för att kunna få en ökad förståelse kring 

situationen och få en uppfattning om vad vi kan räkna med av individen som vi interagerar 

med.  Baserat på våra intryck kan vi därmed anpassa vårt framträdande till den särskilda 

situationen (Goffman, 2009 s.11). Vid interaktionen finns det många sätt att inhämta 

information om sin motspelare. Goffman talar om två kommunikationskanaler, “give 

expression” och “give off expression”, där den förstnämnda innefattar verbala symboler och 

den andra kropps- och ansiktsuttryck som gör det möjligt för aktören att bilda sig en 

uppfattning om vad motparten vill framföra (Goffman, 2009 s.12). Han menar dock att det 

kan vara en skillnad mellan vad som sänds ut och vad som överförs. De signaler en individ 

har som mål att överföra till sin publik, kommer inte alltid tolkas på det sätt som individen 

önskat. Publikens bedömning av individen baserar sig inte endast på framträdandet, tidigare 

information om aktören har också en betydande inverkan för publikens syn på denne 

(Goffman, 2009 s.194). 

 

Goffman (2009) använder begreppet framträdande för att referera till den aktivitet som en 

individ visar upp då observatörer är närvarande. Scenen kan delas upp i en främre och bakre 

region. Den främre regionen syftar på scenen där aktören blir granskad och den bakre 

regionen skulle kunna liknas bakom kulisserna (Goffman, 2009 s. 97, 101). De olika 

regionerna ställer olika krav på individens framträdande och det är främst då aktören lämnar 

eller stiger ut i publiken som rollbytet blir som synligast (Goffman, 2009 s. 109). Enligt 

Goffman (2009) innehar alla människor en uppsättning masker och där olika roller framhävs 

beroende på situation. Vi uppträder med andra ord olika med hänsyn till den publik vi har 

framför oss. Vi visar inte upp samma roll för vår arbetsgivare eller i arbetssammanhang som 

vi möjligen gör för våra vänner eller inför vår närmaste bekantskapskrets (Goffman, 2009 s. 

49). Situationen kan bli problematisk om en utomstående råkar kliva in bakom kulisserna där 

han eller hon inte hör hemma. Den utomstående kan upptäcka att aktiviteten i den bakre 
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regionen är oförenlig med den som tidigare utspelats i främre regionen. Det kan också 

innebära att de som befinner sig bakom kulisserna uppfattar det oväntade besöket som ett 

olägligt intrång då aktörerna frånträtt de roller som tidigare utspelats inför publiken 

(Goffman, 2009 s.183). I Goffmans (2009) bok jämförs ordet person med dess ursprungliga 

betydelse, mask. Det råder ett erkännande om att vi mer eller mindre medvetet, alltid spelar 

roller. Dessa roller gör att vi känner igen varandra och att vi känner igen oss själva (Goffman, 

2009, s.26). 

 

3.2.3 Intrycksstyrning och idealisering 

Vid ett möte med en publik är det möjligt att aktören önskar att publiken skall bilda sig en 

särskild uppfattning om denne. Genom något som Goffman (2009) kallar intrycksstyrning kan 

aktören styra sitt handlande så att det skapar ett intryck som är av aktörens intresse att 

överföra. För att visa hur detta kan gå till, ger Goffman (2009) ett exempel på hur en kvinna 

kan be ett antal människor ringa samma kväll med syfte att skapa ett intryck hos personerna i 

sin omgivning om att hon är eftertraktad (Goffman, 2009, s.13).  

Som vi tidigare nämnt spelar individer olika roller vid olika sociala sammanhang. I samhället 

finns det normer som sätter ramar för vilka förväntningar vi kan ha på framträdandet i olika 

situationer och detta för oss in på begreppet idealisering. Idealiserade framträdanden bygger 

på att framhäva och anpassa sitt framträdande utifrån samhällets normer (Goffman, 2009 

s.39). Det kan ses som att individen näst intill förskönar sin roll och att denne döljer de 

omständigheter som avslöjar de mödosamma, slitsamma, halvillegala framträdanden som 

denne möjligtvis behövt genomgå för att leva upp till idealrollen (Goffman, 2009 s.46). För 

att leva upp till idealnormerna är det viktigt att rollen utstrålar en viss trovärdighet, 

exempelvis räcker det inte att gå ut på gatan och be om pengar för att bli sedd som en 

skamsen tiggare, du måste även vara klädd som en sådan för att ge intrycket och bekräfta den 

extrema stereotypbilden som observatören kan tänkas ha (Goffman, 2009 s.43). Idealbilden av 

en chef handlar inte heller bara om att agera på ett visst sätt och inneha rätt kompetens, 

utseendet är också en viktig faktor och som har visat sig vara avgörande i vissa fall. 

Arbetsgivare söker än mer, idealiska ”hollywoodtyper” och där chefsaspiranter kan bli nekade 

en arbetstjänst på grund av för breda tänder eller för utåtstående öron (Goffman, 2009 s.48). 
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3.2.4 Diskrepanta roller 

I stycket ovan, kan en viss diskrepans mellan rollerna urskiljas. Diskrepanta roller är då 

aktören innehar roller som strider mot varandra. En diskrepant roll kan uppstå av olika orsaker 

men blir en diskrepant roll så fort rollen är oförenlig med det som spelas upp för publiken. 

Några exempel på när rollen är diskrepant är då det explicita syftet med en handling inte är 

detsamma som aktörens egentliga mening med framträdandet eller då aktörer döljer och rättar 

till misstag innan ett framträdande ägt rum (Goffman, 2009 s.45). Försiktighet, disciplin, 

klokhet och uppriktighet måste iakttas för att undvika störningar i framträdandet. Att visa 

framsynthet och planeringsförmåga inför iscensättandet är fördelaktigt och det är först när 

risken är liten för att bli sedd som det finns möjlighet att spela ut sin bakom-kulisserna-roll 

(Goffman, 2009 s.190). I grupper, så kallade team, finns en teknik att välja ut medlemmar 

som uppfattas inneha ett stort mått av dessa ovannämnda egenskaper, detta med anledning för 

att skapa goda utsikter för gruppen och minska risken för olämpligt beteende. Den försiktige 

aktören har även en tendens att välja ut en publik som kommer skapa så lite bekymmer som 

möjligt under det framträdande som aktören vill framföra (Goffman, 2009 s.191). 

 

3.2.5 Ramanalys 

För att göra händelser begripliga behöver vi enligt Goffman analysera situationen utifrån 

särskilda referensramar. Goffman talar om strukturer som blir våra ramar och gör det möjligt 

för oss människor att uppfatta, lokalisera, identifiera och klassificera händelser som sker runt 

om kring oss (Goffman, 1974 i Ritzer, 2009 s.310). Ramarna bygger bland annat på medvetna 

och omedvetna regler som bestämmer samtalets form. Ramarna kan likna redan befintliga 

strukturer och individen måste utifrån detta tolka och bestämma vilken ram av många, som 

passar in i den givna situationen.  Det handlar om att orientera sig i sammanhanget och få en 

uppfattning om vad som är relevant och inte relevant för stunden, det vill säga vad som ligger 

utanför och innanför ramarna. Olika ramar som appliceras på samma situation kan få helt 

olika innebörd. Ett exempel kan vara hur en kvinnas besök hos gynekologen kan uppfattas 

olika beroende på vilken ram kvinnan tillskriver situationen. Att utgå från en medicinsk ram 

eller en ram som utgörs av sexuella trakasserier kommer med stor sannolikhet påverka 

utgången och hennes syn på gynekologens handling (Ritzer, 2009 s.311).      
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3.3 Giddens  

Giddens menar att det globala samhälle vi idag lever i har fört med sig svårigheter för 

individen då de ramar som förr kännetecknade människors vardag idag har ersatts med en 

uppsjö av val (Giddens, 1999 s. 101). Även små val som vilka kläder vi ska ha eller att lyssna 

på musik som är ”rätt” just nu påverkar hur individen framställs och också vem individen vill 

vara. Han menar att en individs självidentitet är en reflexiv process, där självet skapas i 

samspel med samhället, att självet och samhället för första gången är ömsesidigt förbundna 

med varandra på en global nivå (Giddens, 1999 s.44). Eftersom dagens samhälle 

karaktäriseras av abstrakta system och reflexivitet står individen ensam inför alla dessa val 

som påverkar dennes livsresa. Då det dessutom finns ”rätt” och ”fel” val är det särskilt 

angeläget att individen fattar beslut som gynnar dennes framtid på bästa sätt. 

 

En av grundstenarna i det nya samhället är enligt Giddens att individen tillhör en livsstil och 

hur livsstilen i sin tur påverkar individens sätt att röra sig i samhället. Han menar att individen 

inte har något val att inte välja, vilket tvingar individen till att följa olika livsstilar. ”En livsstil 

kan definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer” 

(Giddens, 1999 s. 101). Dessa olika livsstilar ger individen inte bara en tillhörighet utan också 

en ram för hur denne skall bete sig i ett specifikt sammanhang. Han menar även att ju längre 

ifrån det traditionella som livsstilen ligger, desto närmare ligger den också självets kärna och 

hur självet skapas och återskapas (Giddens, 1999 s. 102). Giddens menar dessutom att det 

skett en ”pluralisering av livsvärldarna”, där vår tids- och rumsuppfattning har spridit sig från 

att ha omfattat det lokala torget till hela den moderna världen som sträcker sig över lands- och 

kontinentgränser (Giddens, 1999 s.103). Då en livsstil kopplas till en specifik handlingsmiljö 

kan detta göra att individen, som nu måste röra sig genom olika miljöer och platser, får sin 

livsstil ifrågasatt vilket skapar motsättningar inom denne. Detta leder till att det skapas 

livsstilsektorer, då det som tillhör en handlingsmiljö är mer eller mindre starkt oförenligt med 

det som tillhör en annan. ”En livsstilssektor är ett tidrumsligt ”utsnitt” av en individs 

handlingsrepertoar, som kännetecknas av en relativt konsistent och strukturerad uppsättning 

praktiker” (Giddens, 1999 s. 104). Giddens ger exempel på att en livsstilssektor kan vara det 

som en individ gör på kvällar och helger som skiljer sig ifrån det som individ gör under resten 

av veckan. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Facebook och LinkedIn - användning 

Enligt en svensk undersökning gjord av Manpower Group (2011) har antalet medlemmar på 

Facebook ökat explosionsartat. Genom en enkätundersökning bland 6885 personer som ingår 

i Manpowers Work Life panel har respondenterna svarat på frågor som bland annat rör sociala 

nätverk och arbetslivet. Genom resultatet har det gått att utläsa att Facebook har kommit att 

bli ett överlägset socialt nätverk inom samtliga åldrar (Manpower Group, 2011 s.1). Innehållet 

i individers profiler varierar, men ofta blandas festbilder med seriös information som delas 

med både vänner, kunder och ibland chefer. En stor del av personerna i undersökningen 

svarade att de genom Facebook håller kontakt med vänner och bekanta (Manpower Group, 

2011 s.7).  

Ett annat av de sociala forum som finns tillgängliga på Internet är LinkedIn. Forumet kan ses 

tillhöra den professionella sfären, där det finns utrymme att presentera sig själv, sina 

erfarenheter och färdigheter och där individen får tillgång till yrkesvärlden genom ett 

kontaktnät som individen själv skapar (Caers & Castelyns, 2011 s.438). Författarna utförde en 

enkätundersökning bland cirka 750 personer med rekryteringsansvar i Belgien för att 

undersöka hur och hur ofta LinkedIn respektive Facebook används vid rekryteringar. De 

menar att Facebook och LinkedIn används i olika syften och i olika kontexter. Vad dessa 

forum dock har gemensamt är dess generering av individuell information, kontakter och fokus 

på kommunikationsöverföring som är öppen eller till en viss del öppen för allmänheten att 

skåda. Manpower Groups undersökning avslöjar att gränsen mellan privatliv och arbetsliv 

blivit otydligare (Manpower Group, 2011 s.2). Statistik från rapporten visar att flera 

människor spenderar en del av sin arbetstid inloggad på Facebook och inte minst har det skett 

en ökad användning av information från Facebook för att utvärdera kandidater i en 

rekryteringsprocess. 

 

4.2 Facebooks påverkan på dagens rekrytering 

Det finns många studier som behandlat selektering och urvalsprocesser vid rekrytering. För att 

välja rätt i en urvalsprocess talar teorier för att endast information som är relaterad till den 

framtida tjänsten skall ligga till grund för bedömningen av en individs lämplighet. Trots det 

har empiriska resultat visat att många beslutsfattare är influerade av andra faktorer, såsom 

ålder, kön, etnicitet, kroppsbyggnad och utseende (Caers & Castelyns, 2011 s.437). I och med 

sociala forum som Facebook och LinkedIn, har människor möjlighet att dela med sig av 
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information om sig själva och sitt liv i högre grad. Mycket av denna information kan även 

företag och organisationer ta del av och därmed finns risken att beslutsfattare bildar sig en 

uppfattning grundad på fördomar. 

 

31 procent av cheferna i Manpower Groups (2011) undersökning medgav att de sökt 

information utifrån kandidaters sociala nätverk i samband vid rekrytering. Vanliga 

anledningar till detta var för att se om den arbetssökandes personlighet passade ihop med 

arbetsplatsens organisationskultur eller för att se om den arbetssökandes livssituation var 

lämplig för arbetet. Det svar som upprepades flest gånger hos cheferna var dock att en 

granskning av sociala nätsajter ägde rum för att kunna basera sitt beslut på så många 

informationskällor som möjligt (Manpower Group, 2011 s.5). Hur relevant den kompletterade 

informationen är från Facebook och LinkedIn, råder det dock skilda meningar om. I studien 

av Caers och Castelyns (2011) framkom det att många tyckte att LinkedIn kunde vara ett bra 

redskap i rekrytering medan majoriteten ansåg att Facebook var ett mindre bra redskap i 

professionella sammanhang. Trots att Facebook tycks användas i en mindre skala, visar 

resultaten att båda forumen används vid insamlandet av information. 70 procent av de aktiva 

LinkedInanvändarna i Caers och Castelyns (2011) studie sade att de använde sina 

LinkedInkonton för att finna mer information. 43 procent av dessa erkände också att de söker 

information via Facebook. 

 

26,1 procent respektive 13,2 procent av aktiva LinkedIn- och Facebookanvändare sade sig 

även använda sitt konto för att avgöra vilka som skall och vilka som inte skall bli inkallade på 

intervju (Caers & Castelyns, 2011 s.442). Dessa siffror stämmer även överens med de som 

redovisas i Manpower Groups studie där 14 procent av de medverkande cheferna sållat bort 

en kandidat med orsak till den information som funnits på nätet (Manpower Group, 2011 s.5). 

Problematiken med detta är att fördomar påverkar rekryteringsprocessen och exkluderandet 

av kandidater innan intervjuer ens har ägt rum (Caers & Castelyns, 2011 s.438). 

Arbetssökande blir med andra ord stereotypiserade, med en tro hos arbetsgivare om att de 

besitter samma egenskaper som resterande människor inom samma grupp. Detta kan dock bli 

en fallgrop i selektionsfasen om vederbörande blir kategoriserad i en grupp som är tillskriven 

en negativ stereotyp bild.  
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Aktiva Facebookmedlemmar blev i Caers och Castelyns (2011) studie tillfrågade vad de 

skulle titta på för information vid en granskning av en kandidat som har sin profilsida öppen 

för allmänheten. Majoriteten medgav att de skulle granska all tillgänglig information och tre 

av fyra skulle minst granska profilbilden. Även då många Facebookprofiler är stängda för 

allmänheten är själva profilbilderna fortfarande synliga. Dessa bilder kan ibland vara mer 

uttrycksfulla än den bild som finns att granska på ett CV och kan därmed sända fler signaler 

till beslutfattaren om kandidatens personlighet. Majoriteten av respondenterna i studien trodde 

inte att en profilbild kunde avslöja en kandidats emotionella stabilitet, tillförlitlighet eller 

välbefinnande. Uppseendeväckande nog trodde dock många av studiens respondenter att det 

utifrån profilbilden går att avläsa om kandidaten är extrovert eller introvert samt kandidatens 

grad av mognad. Cirka hälften av studiens respondenter menade också att seriösa kandidater 

nödvändigtvis inte behöver ha en seriös profilbild. 

 

4.3 Identitetsskapande 

Genom att studera individers profilbilder på Facebook ville Hum, Chamberlin, Hambright, 

Portwood, Schat och Bevan (2011) undersöka hur identitetskapande och könsroller skapas. 

Genom 180 collegestudenters deltagande kunde de komma fram till att den profilbild som en 

individ väljer att visa upp på sin Facebookprofil är den kanske viktigaste delen för en individs 

identitetsskapande online (Hum m. fl. 2011 s. 1828). Individen har idag genom sociala medier 

som Facebook en möjlighet att stärka redan befintliga kontakter och skapa sig nya genom att 

bli medlemmar i olika Facebookgrupper där människor med liknande åsikter befinner sig. 

Författarna menar att detta leder till att en individs Facebookprofil inte enbart är skapad av 

denne själv, utan också i samspel med de människor som finns i de grupper som individen är 

medlem i. Även Zhao, Grasmuck och Martin (2008) menar att identitet skapas i interaktion 

mellan individer. Genom att studera 63 studenters Facebookkonton kunde författarna 

konstatera att en individs identitetsskapande ser olika ut beroende på om den sker ”offline” i 

en face-to-face interaktion, eller ”online”, genom en mer anonymiserad interaktion. Kroppen 

spelar en central roll i face-to-face interaktionen och det blir därmed svårt att manipulera det 

som personen mitt emot ser med egna ögon, som till exempel kön, etnicitet eller utseende. I 

det fysiska mötet är det med andra ord lättare att påverka miljön eller ändra sin klädstil eller 

dialekt för att verka vara någon annan. Detta har dock ändrats i den andra typen av 

interaktion. Genom att tekniken idag erbjuder en möjlighet att vara helt anonym har individen 

en chans att skapa något nytt, att agera som en helt annan person; ”… in the online world, a 

man can pretend to be a woman, a nerd to be a star athlete, and an introvert to be an 
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extrovert.” (Zhao m. fl. 2008 s. 1818). Författarna menar dock att internetvärlden inte är så 

anonym som den först kan verka vara, att den snarare är ”oanonym”. Vissa personer som vi 

känner ”offline” kan även befinna sig ”online”, vilket kan göra att individen på olika sätt blir 

igenkänd som sig själv. Dessa relationer benämner författarna som ”anchored relationships” 

och de kan exempelvis vara familjemedlemmar, grannar, arbetskollegor eller potentiella 

arbetsgivare. Genom att studera Facebook ville författarna undersöka om collegestudenterna i 

studien skapade sin identitet med förståelsen om dessa ”anchored relationships” eller om de 

skapade en identitet efter vilka de ville vara. Författarna fann att de identiteter som 

individerna skapade på Facebook inte stämde överrens med de identiteter som de hade i 

”offline” relationer (Zhao m. fl. 2008 s. 1830). De menar att individerna tog chansen att tänja 

på sanningen om vilka de var genom att skapa en identitet som var bättre än den som de 

”egentligen” hade. Med detta konstaterade författarna bland annat att en individ väljer att 

framhäva det som ses eftersträvansvärt i en specifik situation för att hjälpa dem att passa in 

bättre. Författarna poängterar här att det som brukar kallas för ”de sanna jagen” är produkter 

av olika situationer, inte olika sidor hos individen som person. 

 

4.4 Medvetenhet och Profilutformning 

Att den information en individ lägger upp på sociala medier som Facebook kan få 

konsekvenser för personen senare i livet är något som Hull, Lipford och Latulipe (2011) 

konstaterar i deras studie Contextual gaps: privacy issues in Facebook. Författarna 

undersöker i studien hur individers integritet påverkas av två nya Facebookdelar, 

applikationer och ”news feed”. De menar att ett stort problem med Facebook är att individer 

inte vet vem det är som ser den information som de lägger ut och därför menar de att de som 

har ett Facebookkonto måste bli medvetna om vad som kan hända med den information som 

läggs ut på Facebook. Den sortens vänskap som finns mellan individer ”offline” är inte 

densamma som den som finns mellan individer ”online” där det inte går att värna om sin egen 

integritet på samma sätt. Författarna skriver att college studenter i USA blir informerade om 

att vara försiktiga med att lägga upp bilder på Facebook. Att ha ”fyllebilder” på sig själv på 

sin Facebooksida kan påverka individen negativt i framtida jobbsituationer. Risken finns att 

bilder på individen blir tolkade utanför sitt ursprungliga sammanhang då arbetsgivare idag i 

större utsträckning än förr kollar upp individen noggrannare innan en intervju (Hull m. fl. 

2011 s.293-294). 
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I Hums m.fl. (2011) studie fann de att majoriteten av collegestudenterna i deras urvalsgrupp 

hade städade och ordentliga profilbilder, ett resultat som skiljer sig från den bild media 

tidigare visat upp om fenomenet (2011 s.1832). Författarna förklarar detta med att studenterna 

kanske var medvetna om att potentiella arbetsgivare granskar deras Facebooksida innan en 

eventuell intervju och att studenterna på grund av detta skapade en professionell identitet 

online. 

 

5. Metod 

För att få en ökad förståelse över hur Facebook fungerar som kompletterande 

informationskälla vid rekryteringar, har vi samlat in data genom kvalitativa intervjuer. Genom 

att arbeta med en kvalitativ metod vill vi öka förståelsen för vårt fenomen. Lantz menar att om 

det saknas kunskap om något i forskningsprocessen så behöver det ställas frågor om vilka 

kvaliteter fenomenet har, inte frågor om ”hur mycket” (Lantz, 2007 s.34). För att förstå hur 

Facebook som verktyg påverkar både rekryterare och granskade kandidater, har vi valt att 

utföra intervjuer med parter som representerar båda sidor, det vill säga rekryterare och 

framtida arbetssökande. Vårt mål med intervjuerna var att få en större inblick i hur parterna 

ställer sig inför användandet av Facebook vid denna specifika situation. 

 

Intervjuerna i studien har följt den typ av intervjuer som Lantz (2007) benämner som riktade 

öppna. Denna metod tillåter respondenten att beskriva sin bild av ett fenomen, den visar 

respondentens ”… inifrån bestämda definition och karaktäristik av fenomenet.” (Lantz, 2007 

s.30). Intervjuaren kan då ställa vida frågor och sedan fånga in en intressant aspekt genom att 

ställa följdfrågor. Dessa sidospår kan synliggöra relevanta faktorer som till en början inte 

förväntats bli upptäckta (Ekholm & Fransson, 2002 s.13). Lantz (2007) menar att det är 

respondenten som definierar och avgränsar fenomenet vilket gör att svaren ur olika intervjuer 

kommer att skilja sig ifrån varandra, något som möjliggör en kvalitativ analys av fenomenet 

(Lantz, 2007 s.33).  

 

5.1 Urval 

I urvalet ingår fyra rekryterare och tre studenter. Anledningen till detta antal är att vi efter 

intervjuerna ansåg oss ha fått tillräckligt med information för att kunna bygga vår studie. 

Förvisso hade ett större antal intervjuer berikat materialet ytterligare men på grund av denna 

relativt knappa tid vi haft till vårt förfogande, beslöt vi oss för att ett urval på sju individer var 
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nog för att kunna utveckla vår studie. Genom en kvalitativ studie kan vårt arbete fungera som 

en pusselbit i ett större sammanhang, där kunskapen kan vara användbar och förklara en liten 

del av liknande situationer. 

 

Vi använde vårt kontaktnät för att hitta våra respondenter. Vi valde att analysera rekryterares 

syn på fenomenet då det är de som står för den första bedömningen av kandidaten. Det är för 

dem som kandidaten skall presentera sig vilket gör att rekryterarna enligt oss blir första ledets 

beslutsfattare. Kriterier som skulle uppfyllas för att kunna delta i vår studie var bland 

rekryterare att de skulle ha en tjänst i Stockholmsområdet som innefattade 

rekryteringsprocesser. Anledningen till att tjänsten skulle vara placerad i Stockholmsområdet 

var av praktiska skäl. Att använda Facebook som verktyg var dock inget krav, då vi ansåg att 

åsikter kring ämnet generellt var nog för att belysa vår problemställning. Vi valde studenter då 

vi upplever att de flesta studenter idag har Facebook och då dessa under de närmsta åren 

kommer att utsättas för rekryterares granskande ögon. Kriterier för studenter som medverkade 

i vår studie var att de skulle studera i Stockholmsområdet men de fick inte läsa på 

personalvetarprogrammet. Även här var platsen ett val grundat på praktiska skäl medan 

exkluderingen av personalvetare skedde på grund av att vi var intresserade av studenters 

åsikter och inte som eventuellt framtida rekryterare. Personalvetarprogrammet är en 

utbildning som möjliggör ett framtida yrke som rekryterare och därav anser vi att det finns en 

risk för att de ger oss svar utifrån en framtida rekryterarroll och inte rollen som blivande 

arbetssökande som vi är intresserade av. Ett kriterium för både rekryterare och studenter var 

att ingen nära anknytning fick råda mellan intervjuare och den intervjuade.  

 

5.2 Genomförande 

5.2.1 Rekryterare 

Innan intervjuerna genomfördes, skickades bakgrundsinformation ut till respektive rekryterare 

(se bilaga 1). Syftet med bakgrundsinformationen var att påbörja en tankeprocess hos 

rekryterarna samt att förbereda dem för kommande intervju. I intervjun ställdes frågor 

angående deras synpunkter och användning av Facebook som verktyg vid rekryteringar (se 

bilaga 2). Frågorna var även till för att belysa vad Facebook som verktyg kan ha för eventuell 

påverkan vid val av kandidat. För att fånga så mycket som möjligt av samtalen i intervjun 

bandade vi samtliga samtal. Ekholm och Fransson (2002) menar att detta gör att chansen att 

informationen feltolkas minskar betydligt då intervjuaren i efterhand kan lyssna igenom det 
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som sades under intervjun (2002 s. 58). Konsekvenserna med denna metod återkommer vi till 

under avsnittet etik. Vår tanke var att genomföra intervjuerna med rekryterarna på tu man 

hand, då vi ville undvika en påverkan mellan rekryterarna. Vid ett tillfälle fick vi oväntat 

intervjua två deltagare på samma gång, något som kan ha påverkat deras svar och utfallet i vår 

studie. Detta återkommer vi till under avsnittet empirisk kvalité. Tid och plats för intervjun 

lämnade vi utrymme för rekryteraren att bestämma. Intervjuerna varade mellan 30 till 45 

minuter som beräknat. 

 

5.2.2 Studenter 

Innan intervjuerna utfördes med studenterna, skickades även här en kortfattad 

bakgrundsinformation ut för att introducera intervjuområdet och för att väcka tankar om 

fenomenet (se bilaga1). Även här ställdes frågor kring deras uppfattningar om Facebook som 

granskningsverktyg och hur detta påverkar deras profilutformning (se bilaga 3). Samtliga 

intervjuer skedde på Södertörns Högskola då detta passade studenterna bäst. En av 

intervjuerna utfördes med endast en av oss närvarande. Intervjuerna pågick i ungefär 30 

minuter. 

 

5.3 Bearbetning 

Vår studie utgår ifrån en teoridriven metod. Detta innebär att en teoretisk utgångspunkt har 

existerat och fungerat som riktlinje/vägvisare i vår undersökning. Dannefjord (1999) talar om 

vikten av att ha en teori i sin studie. Detta för att med hjälp av teorin kunna peka ut empirin i 

materialet och ur en andra aspekt, spara tid då det redan finns en klar tanke kring vad 

forskaren letar efter (Dannefjord, 1999 s.14, 28). 

 

Efter att våra intervjuer ägt rum gjordes en transkribering av det inspelade materialet. 

Transkriberingen gav oss ca 60 sidor material och för att underlätta bearbetningen använde vi 

oss av en tematisk analys. En tematisk analys är ett tillvägagångssätt som kan användas vid 

hantering av kvalitativ data, ett sätt för forskaren att upptäcka saker i materialet som inte är 

uppenbara för andra (Boyatzis, 1998 s.1). Det är en process som med hjälp av koder och 

teman ger forskaren möjlighet att begripa, strukturera, hitta mönster och tolka sin empiri i ett 

till synes oordnat material (Boyatzis, 1998 s.4). De koder och teman som utvecklas inom en 

teoridriven metod skall vara förankrade i studiens teoretiska utgångspunkt (Boyatzis, 1998 

s.35). I vårt fall har vi använt oss av koder och teman som genom en abstraktion går att 
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koppla till teorier om livsstilar och roller. Följande teman som skapades i studenternas 

material var; Facebooks syfte- privat eller offentligt, Facebook som verktyg vid rekrytering, 

Facebooksinnehållets eventuella påverkan, Roller och övrigt. Följande teman skapades i 

rekryterarnas material; Facebooks syfte- privat eller offentligt, Facebooksinnehållets 

eventuella påverkan och övrigt. Exempelvis är temat Facebooks syfte- privat eller offentligt 

uppbyggd utifrån Goffmans begreppspar främre och bakre region.  För att komma fram till 

våra teman skapade vi koder, det vill säga meningar eller ord som knöt an till det som senare 

kom att bli teman. I exemplet ovan blev ”offentligt” och ”privat” koder, likt indikationer som 

visade respondenternas syn på Facebook. Vardera kod blev tilldelade en särskild färg och 

därefter färgade vi alla uttalanden som kunde kopplas till någon av våra koder. 

 

När allt material var kodat gjordes en sammanställning av vardera tema. Detta för att 

synliggöra mönster och underlätta en jämförelse mellan studenternas och rekryterarnas 

uttalande. Enligt Dannefjord (1999) brukar begreppen data och empiri ofta förväxlas med 

varandra, något han menar bör undvikas. Teorin är det redskap som gör det möjligt att peka ut 

vad av all data som är empiri, med andra ord menar han att det behövs en teori för att kunna 

sortera och hitta det som är relevant i materialet (Dannefjord, 1999 s.14). Det material som 

ligger utanför den teoretiska ramen förlorar sin relevans och blir obegriplig och svår att tolka 

(Dannefjord, 1999 s.15). Utifrån denna tankegång har vi valt att utesluta temat övrigt då den 

saknar en klar koppling till våra teorier och därmed blev svårtolkad. För den sakens skull 

menas det inte att temat övrigt nödvändigtvis saknar betydelse, snarare att det råder en brist i 

våra teorier på faktorer som talar för att den är viktig i sammanhanget (Dannefjord, 1999 s. 

17).  

 

5.4 Empirisk kvalité 

Då vi utgick ifrån den riktade öppna intervjuformen kunde vi börja intervjuerna med redan 

formulerade frågor (se bilaga 2 & 3). Dessa frågor var formulerade efter det vi ansåg 

intressant hos det aktuella fenomenet. Problematiken med i förväg formulerade frågor är att 

det kan leda till att intressanta aspekter av fenomenet inte kommer att undersökas. Dock gav 

intervjuformen oss en chans att fördjupa oss i intressanta sidospår och ställa följdfrågor. Även 

aspekten att ingen av oss är van intervjuare gjorde att vi upplevde en trygghet i att ha en 

uppsättning grundfrågor att luta oss tillbaka mot. Vi arbetade grundligt med frågorna innan 

intervjuerna för att försäkra oss om att de inte på något sätt skulle kunna ses som ledande och 

ge oss en skev bild av fenomenet. Ekholm och Fransson (2002) menar att ledande frågor allt 
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för ofta speglar ”… intervjuarens egna förhandsinställningar” (Ekholm & Fransson, 2002 

s.71).  Då en av rekryterarintervjuerna oväntat blev en gruppintervju kan respondenterna 

omedvetet påverkat varandra.  

 

Ekholm och Fransson (2002) nämner även att intervjuer bör ske i en miljö som är lugn och 

störningsfri. Något vi tror kan ha påverkat vårt resultat är att vi inför rekryterarintervjuerna, 

valde att låta respondenterna välja plats för intervjun. Detta ledde till att vissa intervjuer 

skedde i något högljudda och allmänna miljöer som gjorde det svårare att uppfatta och fånga 

små detaljer i samtalen. Den höga ljudnivån gjorde det även svårare att uppfatta bitar ur det 

bandade materialet. Faktorer som detta, kan ha haft en påverkan på det slutgiltiga resultatet. 

Studentintervjuerna i sin tur genomfördes efter rekryterarintervjuerna, vilket gav oss 

möjlighet att lära oss av våra misstag beträffande omgivningen. Vi valde då platserna med 

större omsorg och hänsyn till faktorer som ljudnivå och avskildhet. 

Maktaspekten i intervjuerna går att problematisera. Då alla intervjuer förutom en skedde när 

vi båda var närvarande kan detta gjort att respondenterna kände sig obekväma. Vid 

rekryterarintervjuerna tror vi inte detta orsakade problem, då de i sin yrkesroll som rekryterare 

ständigt befinner sig i liknande intervjusituationer. Vid studentintervjuerna frågade vi 

respondenterna innan intervjuerna om de kände att det var okej att vi båda närvarade under 

själva intervjun.  Detta kan skapa en känsla av ojämn maktfördelning men i vårt fall tycktes 

ingen sådan obalans finnas.  

 

Som tidigare nämnt ställde vi inget krav på att rekryterarna i vår studie skulle ha någon 

erfarenhet av att använda sig av Facebook i sin granskning av kandidater. För att kompensera 

detta har vi valt att komplettera vår studie med tidigare forskning som tar upp liknande 

sammanhang där personer med rekryterarroller, eller motsvarande, använt sig av Facebook 

vid rekryteringar. Detta för att förstå hur vanligt förekommande det är att Facebook används 

som kompletterande verktyg vid rekryteringar och för att få en inblick i vilka faktorer som 

tycks ligga till grund för användningen. Vi har även valt att inkludera undersökningen gjord 

av Manpower Group (2011) i vår tidigare forskning. Rapporten har ingen vetenskaplig grund 

vilket gör att vi inte med säkerhet kan säga hur korrekt eller ovinklad den är. Dock består 

rapporten av en stor mängd personer som ingår i Manpowers Work Life panel. Manpower 

Group hävdar att de individer som medverkar i panelen representerar ett urval av personer i 

arbetsför ålder i Sverige med avseende på kön, ålder och boendeort. Vi valde därmed att 
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använda denna rapport då den beskriver hur Facebook används vid rekrytering i Sverige och 

på det sättet kompletterar den även den tidigare forskning som gjorts utanför Sverige på 

liknande område. 

I slutet av samtliga intervjuer presenterade vi en artikel från tidningen personal och ledarskap 

som behandlar Michal Kosinskis idé om att framtidens rekrytering i högre utsträckning än 

idag kommer att ta hjälp av sociala medier som Facebook för att hitta ”rätt” kandidat 

(Casserlöv, 2012). Vi frågade samtliga respondenter vad de tyckte och trodde om Kosinskis 

idé och vi ville genom detta stimulera fram och öppna upp för en diskussion om Facebooks 

framtid inom rekrytering. Då artikeln endast visar en sida av hur Facebooks framtid inom 

rekrytering skulle kunna se ut har det möjligtvis påverkat respondenternas tankar, men då 

artikeln presenterades i slutet av intervjuerna menar vi att den inte har haft en stor påverkan 

på det övergripande resultatet. Respondenternas svar på artikeln förstärkte i många fall deras 

synpunkter om Facebook som granskningsverktyg vid rekrytering och gav oss många 

intressanta synvinklar. 

Lantz menar att det är välkänt att det finns en diskrepans mellan det människor säger och hur 

de faktisk handlar (Lantz, 2007 s.13). Hon menar därför att om det finns en skillnad i det en 

respondent säger och gör kan det betraktas som en brist i materialets tillförlitlighet. Detta är 

något vi har funderat på i vår studie då vi i vårt empiriska material tycktes upptäcka en brist 

på överensstämmelse i rekryterarnas uttalanden om Facebook som granskningsverktyg vid 

rekrytering. Vi vill dock mena att diskrepansen i svaren speglar det som gör vårt fenomen 

forskningsrelevant, att det som en rekryterare ser på Facebook omedvetet påverkar deras 

omdöme om en kandidat.  Därför anser vi att diskrepansen inte påverkar vårt resultat negativt, 

utan ger oss en chans att förstå fenomenet på en djupare nivå. 

 

5.5 Etik 

Vi har i studien valt att anonymisera intervjupersonerna, detta för att endast vi som författare 

ska kunna identifiera dem. Då vi bandade samtliga intervjuer och att det genom olika 

uttalanden går att identifiera respondenternas identitet är det endast vi som har lyssnat på 

intervjuerna i efterhand. Det var viktigt för oss att kunna säkerställa för de intervjuade att 

eventuella uttalanden de gjorde, inte på något sätt skulle kunna skada dem i efterhand. Detta 

var särskilt viktigt vid rekryterarintervjuerna, då de under intervjuerna befann sig i sin 

arbetsroll. Då syftet med intervjuerna var att analysera individuella tankegångar spelade 
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arbetsplatsen en mindre roll, men en konfidentialitet var av vikt för att skydda deras 

arbetsplats. Inte heller kön, etnicitet eller ålder var av någon betydelse för analysen i vår 

studie och därav har vi i resultatavsnittet valt att benämna rekryterarna som A, B, C och D. 

Samma sak gällde för studenterna, men de är istället benämnda för 1, 2 och 3. 

 

6. Resultat 

6.1 Studenter 

6.1.1 Facebooks syfte - privat eller offentligt? 

För att få en förståelse för respondenternas användning av Facebook ställde vi frågor om 

deras vanor och informationsdelning. Vi kunde se att en skillnad rådde mellan studenternas 

sekretessinställningar på Facebook. En sade sig ha en relativt öppen profilsida där personen 

ifråga medvetet valde att exkludera vissa personers tillgång till dennes information (3). 

Student nummer två var osäker på hur mycket information denne delade med sig av till 

allmänheten, dock betvivlade personen att profilsidan var öppen för alla (2). Den tredje 

studenten hade endast sin profilbild synlig för utomstående, resterande information kunde 

endast vännerna komma åt. Detta kan exemplifieras med citatet ”… jag är ju så att säga 

ganska ocensurerad så jag vill ju helst inte att vem som helst ska se saker…” (1). 

Respondenterna var relativt restriktiva med den kontaktinformation som lades ut på respektive 

profilsida. Den information som däremot gick att få tag på var förnamn, efternamn, 

födelsedatum och bostadsort. Övrig information som mailadress och telefonnummer var de 

mer återhållsamma med att lämna ut. 

 

Vid frågan om vad som avgör vilken typ av information som skall finnas tillgänglig på 

Facebook nämnde en respondent att det inte går att ha full kontroll på vad som läggs ut på ens 

profilsida, då även vänner kan ”tagga” bilder och statusar utan ett medgivande från personen. 

Att ”tagga” någon innebär att ange de personer som finns med i en bild, status eller på en 

plats. ”Man kan ju stå dyngrak på ett bord någon gång liksom och sådär, det kanske inte är de 

roligaste bilderna att lägga ut, men va fan, jag skäms ju inte för det heller liksom…” (3). 

Respondenten förtydligar sitt ställningstagande genom att säga ”… har man gjort något så får 

man ju stå för det…”. Denna åsikt delade respondent två, samtidigt som personen säger att 

denne har ”un-taggat” bilder på sig själv då personen varit påtagligt berusad. Respondenten 

menade att det då finns en risk att bilderna sänder ut fel signaler (2).  
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Samtliga studenter tycktes vara överens om att Facebook är ett forum som är till för att hålla 

kontakt med människor, värna om sitt kontaktnät och dela med sig av bilder och information 

till sina vänner. Detta går bland annat att konstatera genom kommentaren ”… jag vill kunna 

lägga upp saker som bara är till för mina vänner å inte för allmänheten å titta på liksom…” 

(2). Två av de intervjuade tyckte även att Facebook är ett forum där det finns utrymme att 

driva och skämta med polarna. 

 

6.1.2 Facebook som verktyg vid rekrytering 

Då studenterna var eniga om att Facebook är ett privat forum uppstod många intressanta 

reflektioner kring användningen av Facebook som granskningsverktyg vid rekrytering. 

Student ett menade att Facebook inte är ett relevant forum att inhämta information ifrån, då 

det som spelar roll är hur den arbetssökande agerar på arbetsplatsen och inte på fritiden. 

Personen menade dock att så länge ”… folk förstår sarkasm då är det en sak, då är det bra…” 

men därefter fastslog denne fort ”… bort me de...” (1). Trots det förnekade inte respondenten 

att denne själv skulle granska kandidater om personen hade en chefsposition. Den andra 

studenten var inne på samma spår och tyckte inte att privatlivet hade något att göra med 

arbetslivet, dessa bör hållas separerade. Personen tyckte inte att ”… en rekryterare ska gå in 

och snoka…” (2) och lade vikten vid ”face-to-face” bemötandet och menade att vilka 

kompisar och bilder den arbetssökande har inte bör påverka kandidatens arbetsmöjligheter. 

Trots detta ansåg respondenten att Facebook som granskningsverktyg kan ha sina fördelar, då 

detta kan innebära att personer blir mer restriktiva med den information som delas på 

Facebook. Respondent tre höll med om att det kan finnas en fördel med att granska kandidater 

på Facebook, då det kan avslöja extrema åsikter som kanske inte är önskvärda inom vissa 

företag. Å andra sidan är nackdelen att en rekryterare kan bilda sig en felaktig uppfattning om 

den arbetssökande.  

 

Under intervjuerna presenterade vi artikeln om Kosinskis idé som behandlar, enligt honom, 

framtidens rekrytering (Casserlöv, 2012). Han menar att rekrytering i framtiden kommer ske 

genom Facebook, där datorer sorterar och väljer ut lämpliga kandidater utifrån den 

information som finns tillgänglig. Vi frågade respondenterna om deras åsikter kring Kosinskis 

idé, ett ämne som framkallade starka reaktioner. Samtliga studenter stod fast vid sin 

ursprungliga åsikt, om att Facebook är ett privat forum där rekryterare inte bör inhämta sin 

information. Respondenterna hävdade att den information som finns på Facebook om en 
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individ, inte kan avgöra om en person passar för ett jobb eller ej. En tredje person förtydligar 

detta genom ”… om jag har en arbetsuppgift, då tar man ju den seriöst, man går ju inte och 

festar och håller på så hära.” (3). Personen menar här att bilder från fritiden, tagna ur sitt 

sammanhang kan skapa felaktiga uppfattningar om personens arbetskapacitet. Respondent ett 

har likt respondent tre ett kritiskt förhållningssätt till Kosinskis idé och menar att ”… det är 

svårt via en maskin att säga hur man beter sig bland folk…” (1). Resonemanget avslutades 

med konstaterandet att om denna metod slår igenom i Sverige så ”… raderar jag min 

Facebook.”(1). 

6.1.3 Påverkan 

Vi frågade studenterna om vad de tror att rekryterare blir påverkade av att se på Facebook och 

hur de tror att detta kan påverka deras chanser till en eventuell anställning. Samtliga 

respondenter menade att rekryterare till en viss del kan bli påverkade av det de hittar på 

Facebook, både utifrån ett positivt och utifrån ett negativt perspektiv. Något som två studenter 

var eniga om var betydelsen av att ha en välutformad tidslinje och utförlig information om sig 

själva och sina tidigare erfarenheter (1 & 2). Detta kan exemplifieras med ett uttalande från 

student ett som menar att ”… ett eget litet CV kanske på Facebook…” kan uppfattas som 

attraktivt i en arbetsgivares ögon. Samtliga respondenter nämnde även bilder och trodde att 

”städade” fotoalbum kan ge ett positivt intryck. Student ett menade att genom att ha en 

profilsida så ”… oprivat…” (1) som möjligt kunde detta ge rekryteraren en möjlighet att följa 

kandidatens aktiviteter på Facebook, vilket denne uppfattade som positivt. Vidare menar 

respondenten att ett gott helhetsintryck, ”… rent mjöl i påsen helt enkelt…” (1), är en fördel 

för en granskad kandidat. Att ”gilla” statusar och sidor som är ”bra” samt att ha bloggar som 

behandlar ämnen som är relevanta för en arbetsgivare kan ge en bild av kandidaten som en 

engagerad person (1). Student tre menade att kandidatens kontaktnät kunde ha en stor 

relevans om kandidaten söker en högre position, då ”... det kanske inte går att umgås med 

dom som ser jätteslummiga ut” (3) för att bli tilldelad tjänsten. 

 

Att ha en oseriös profil med skämtsamma och extrema inlägg kan få negativa effekter, påstod 

student ett och menade dessutom att dennes egen profil som är uppbyggd på sådant vis, skulle 

kunna stjälpa snarare än hjälpa om denne skulle bli granskad inför en tjänst. Bilder där en 

person är märkbart berusad var en återkommande beskrivning på något som en rekryterare 

möjligen skulle kunna uppleva negativt enligt respondenterna. Dock menade respondent tre 

att sådana bilder kan skapa en skev bild av personen ifråga. Detta kan demonstreras genom 
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följande citat; ”… om någon ser mig stå på ett bord med en ölflaska i handen eller nått sånt, 

då kanske han får fel uppfattning om mig…” (3). En person som skyltar med rasistiska åsikter 

eller illegala budskap på Facebook troddes få det svårt i jobbsituationer då två studenter 

menar att företag möjligen sorterar bort de människor som inte delar samma värderingar (1 & 

2). Slutligen uttalade sig student tre om sociala mediers fallgrop, ”det är ju nackdelen med 

sociala medier, att man får en fel bild och så, i vissa fall” (3). 

 

6.1.4 Roller 

För att undersöka huruvida informationen som en rekryterare kan finna på Facebook är 

relevant eller ej, frågade vi respondenterna om de tyckte att sin profil på Facebook kunde 

beskriva deras rätta jag. Student ett sade sig vara privat på sin Facebook, vilket inkluderade 

intern humor mellan vänner med barnsliga inslag. Personen själv ville uppfattas som rolig 

men trodde att det fanns en risk för utomstående att uppfatta personen som elak eller oseriös. 

Detta trodde respondenten kunde leda till en mindre förmånlig bedömning från en rekryterare. 

En gemensam nämnare hos studenterna var deras synpunkt om att en Facebookprofil inte kan 

spegla en individs fulla personlighet. Facebook ger utrymme för individen själv att framhäva 

eller undanhålla fakta och en av studenterna hävdade att detta gör att ”… man kan bygga upp 

en hel bild av sig själv som inte stämmer liksom…” (2). Dels kan vi försköna vår vardag men 

också skylta med att ha ett berikat socialt liv. Det framgår att studenterna aktivt väljer vilka 

sidor de vill visa upp för omgivningen, exempelvis valde en av studenterna att utelämna 

”blödig” information då denne inte ville visa upp den sidan på Facebook. 

 

Ett annat exempel på ett uttalande som berör en individs olika roller kommer från student 

nummer tre; ”… när jag är i skolan är jag inte alls likadan som när jag är med när jag träffar 

mina kompisar liksom, det blir ju nästan två personskildringar…” (3). Samma student nämnde 

att exempelvis en individs klädsel ibland kan bli ifrågasatt men utan att förstå kontexten blir 

det svårt att göra en rättvis bedömning och menar att”… det kan vara en maskerad…” (3). I 

och med att vi kan spegla olika roller på Facebook menar en student att rollen som visas 

online ”… blir bara fejk…” (2) och rekryterare bör därmed enligt denne inte bedöma 

personens Facebook för att avgöra kandidatens lämplighet. Samtliga studenter ställde sig 

undrandes till just detta, vad den privata personens roll har för relevans i ett 

arbetssammanhang. 
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6.2 Rekryterare 

6.2.1 Facebooks syfte - Privat och offentligt 

För att kunna jämföra studenternas syn på Facebook som ett privat eller offentligt forum har 

vi valt att fråga rekryterarna liknande frågor. Rekryterare C hade en klar och tydlig mening 

om att Facebook tillhör den privata sfären. Respondenten beskriver sitt egna liv på Facebook 

som privat där denne karriärsmässigt inte hade gjort reklam för sig själv. Detta exemplifieras 

genom följande uttalande; ”… Facebook är ju ändå privat från början, det var inte därför man 

skaffade Facebook för att man skulle göra något karriärsmässigt utav det…” (C). 

Majoriteten av rekryterarna hade dock en vidare uppfattning om Facebook som forum. De 

ansåg Facebook som ett privat forum där människor delar med sig av sina liv till vänner men 

samtidigt bör Facebookmedlemmar vara medvetna om att de kan bli sedda av allmänheten 

och inte bara av sina bekanta. En rekryterare menade att om en individ blir medlem på 

Facebook bör personen fundera över ”… hur pass dold profil man vill ha…” (A). Samma 

rekryterare fortsätter sitt resonemang med att nämna den betydelse våra aktiviteter online kan 

komma att ha för vårt egna personliga varumärke. Dessa tankegångar delade även rekryterare 

D som menade att; ”… någonstans i det privata så presenterar man och representerar sig 

själv.”(D). I och med att inlägg och bilder finns ute på nätet, går det inte att kontrollera eller 

radera, därför menade respondent D att människor bör vara försiktiga för att inte skada sitt 

eget varumärke. 

Precis som i studenternas fall, ville vi ta reda på hur rekryterarna ställde sig inför Kosinskis 

idé i artikeln Han ser dig på nätet (Casserlöv, 2012). Artikeln behandlade framtidens 

rekrytering, där Kosinski menar att en granskning av vardagslivet blir ett värdefullare verktyg 

vid rekrytering och som skulle kunna utesluta de traditionella arbetsintervjuerna. Samtliga 

respondenter var överens om att en analys av en kandidats vardagsliv inte är tillräcklig för en 

bedömning om kandidatens eventuella arbetsprestation. Detta kan belysas med att rekryterare 

A menade, att det som cirkulerar på en individs Facebook, det en individ ”gillar” inte kan 

beskriva en individ till fullo och kan därmed inte likställas med en face-to-face intervju. 

Rekryteraren ställer sig även undrande till hur detta kan påverka den mängd medlemmar som 

inte är så aktiva på Facebook. Respondent B instämmer men tror ändå att Kosinski har en 

poäng med sin hypotes, då många människor är ”… väldigt aktiva på internet och skriver 

otroligt mycket…” (B). kommentarer om Kosinskis hypotes var att det är en långsökt metod 

och att det skulle vara tråkigt att mista de personliga intervjuerna (A, D).  Respondent C 

trodde att Facebook som granskningsverktyg kommer att användas i större utsträckning i 
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framtiden. En specifik tanke om hur framtidens Facebookprofil skulle kunna utformas fick vi 

av respondent D som tror att Facebook kommer delas upp i två delar, ett med professionellt 

syfte och ett med privat syfte. I den professionella profilen skulle i så fall en presentation ske 

av individens kunskaper och erfarenheter men i den privata delen skulle bland annat fest- och 

semesterbilder inkluderas. 

 

6.2.2 Facebookinnehållets eventuella påverkan 

Vid sammanställningen av resultatet fann vi en viss diskrepans i respondenternas svar. 

Samtliga menade att de inte lät förutfattade meningar och fördomar påverka dem i valet av 

kandidater, trots det kunde vi se en tendens till påverkan. För att belysa detta har vi valt att 

göra en uppdelning av åsikter och uttalanden som tyder på en påverkan och icke-påverkan. 

Därefter tydliggör vi vad för typ av påverkan som ett Facebookinnehåll eventuellt kan ha, 

positivt respektive negativt. Vi är medvetna om att detta varken är svart eller vitt, men för att 

underlätta en analys anser vi att denna uppdelning är nödvändig. 

 

6.2.2.1 Påverkas inte av Facebookinnehåll 

Samtliga respondenter var överrens om att rekryteringar bör ske objektivt, där ingen 

inblandning av privatlivet skall ske. Respondent A menade att bilder som exempelvis 

innehåller en kvinna/man med en drink i handen inte skulle ha någon större betydelse i 

bedömningen, inte heller vilka grupper kandidaten är medlem i. Rekryterare C har en liknande 

åsikt och lade ingen vikt vid privatlivet, ”… här får du vara professionell, du får göra det du 

ska, vad du gör hemma struntar jag i... ” (C). Även respondent D vad enig och förklarade sin 

position, rekryteringskonsult, som en mellanhand. Som mellanhand får ingen subjektivitet 

råda, rekryterare får inte bli färgade eller tillskriva egenskaper utan belägg. Samma person 

fortsatte med att poängtera att det inte ligger i dennes roll att göra en personlig bedömning 

utan endast att undersöka vilka kandidater som har rätt kompetens och rätt egenskaper utifrån 

kravprofilen. Att göra en bedömning baserad på fördomar skulle vara helt fel ”… det skulle ju 

vara diskriminering om du utesluter någon som har rätt kompetens…” (D).   

 

6.2.2.2 Påverkas av Facebookinnehåll 

Trots att alla rekryterare hävdade att valet av en kandidat måste ske utifrån en objektiv 

bedömning, kunde vi se tendenser till att de ibland frångick sina ursprungliga 

ståndpunkter.  Detta kunde exempelvis ses då både respondent A och D återigen tog upp det 
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personliga varumärkets betydelse. Att värna om de intryck som sänds ut genom Facebook och 

internet över lag, var enligt respondenterna något värt att tänka på. En annan tankegång som 

visar den diskrepans som fanns i rekryterarnas svar var att två av rekryterarna menade att det i 

vissa fall är viktigare att undersöka hur en individ interagerar på internet och Facebook. En av 

respondenterna menade att vid en granskning av kandidater som sökt en högre tjänst kunde en 

grundligare kontroll av individers aktiviteter på Facebook vara mer nödvändig (B). Den extra 

kontrollen kunde vara viktig vid företag som värnar om sin och personalens integritet. 

Slutligen menade respondent C att ingen rekryterare bör bli färgad av den information som 

återfinns på Facebook men trodde att det finns risk att rekryterare blir det ändå, om än på ett 

omedvetet plan (C). 

 

6.2.2.3 Positiv och negativ påverkan 

Som vi konstaterade innan fanns det en del i rekryterarnas resonemang som visade tendenser 

till att Facebook kan ha en påverkan vid bedömningen av kandidater, då särskilda bilder, 

inlägg och stilar tycktes vara mer fördelaktiga än andra. Innan intervjuerna ägde rum 

formulerade vi ett antal ”case” med anledning av att se om olika profilutformningar kan 

påverka hur en individ uppfattas av rekryterare (bilaga, 2). Samtliga tyckte att piercingar och 

tatueringar inte talar för att en person utför ett sämre jobb, som respondent C uttalar sig om 

här; ”… piercingar i ansiktet, tatueringar som sticker upp under skjortan å så vidare, men hur 

skarpa som helst, de är ju inte luffare för de, utan dom är, dom kör sin grej…” (C). Dock var 

de ense om att alternativa stilar inte passar i alla sammanhang och branscher. Ett exempel kan 

vara tjänster som innebär direktkontakt med kunder där den anställde är företagets ansikte 

utåt. Denna stil kan däremot mycket väl passa in i en ”… kreativ PR-miljö…” (B). 

Respondent D tydliggör att det trots allt inte är rekryterarens jobb att väga in aspekter som har 

med kandidatens utseende att göra, i deras uppgift ingår däremot att informera arbetsgivaren 

om exempelvis den arbetssökande skulle ha flera tatueringar eller piercingar. Om något 

nämnvärt skulle upptäckas på Facebook, kan det vara på sin plats att fråga kandidaten om det, 

exempelvis ” det vi har sett när vi tittat på din Facebookprofil är att det är så mycket så här, 

hur ser det ut?” och därefter ge kandidaten en chans att förklara (D). Vidare poängterade 

respondenten att kandidaten för all del inte behöver vara sämre bara för att den exempelvis 

har festbilder. I en liknande diskussion om utseendets relevans menade respondent C att 

människor över lag har en tendens att tillskriva olika egenskaper till attraktiva män och 

kvinnor;”… är du en snygg kille associerar folk redan att du har humor, att du är smart, att du 
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är framgångsrik och det ena med det femte…” (C). 

 

Ett tema som återkom i rekryterarnas resonemang var det negativa intryck som ”fyllebilder” 

kan sända ut. Respondent D ansåg att vissa lägger ut bilder som inte är så fördelaktiga i en 

rekryteringsprocess och att”… sådana saker som är väldigt privata blir visade för 

arbetsgivare.” (D). Respondent A ställde sig frågandes till hur medlemmar tänker som har 

öppen profil och lägger ut olämpliga bilder ” Är man liksom påtagligt berusad och står och 

kräks, då känns det liksom väldigt aa, nä… ” (A). Samma person menade att varje rekryterare 

har en personlig gräns för vad som anses vara olämpligt beteende. Något som alla var rörande 

överens om var att kandidater med rasistiska åsikter eller budskap troligen skulle falla ur 

rekryteringsprocessen snabbt. Även information på internet som tyder på att en kandidat 

begått en brottslig handling i ungdomen kan begränsa en individs arbetsmöjligheter senare i 

livet. Några exempel på information som inte var negativ enligt rekryterarna, var resebilder 

eller länkar till personliga bloggar som behandlar oskyldiga ämnen. 

 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Granskning genom Facebook, ett intrång i det privata livet?  

För att kunna få en förståelse och kunna besvara vår frågeställning om vilka uppfattningar 

som rådde kring användandet av Facebook vid rekryteringar, använde vi bland annat 

Goffmans (2009) begreppspar främre och bakre region. Dessa begreppspar skulle hjälpa oss 

begripa vilken region rekryterare och studenter anser att Facebook tillhör. Enligt Goffman 

(2009) kan främre regionen beskrivas som de framträdanden och de aktiviteter som 

allmänheten kan beskåda. Den bakre regionen är å andra sidan den del av framträdandet som 

sker bakom kulissen, likt ett vardagsrum där individen slipper bli observerad. Vår tolkning av 

främre och bakre regionen sedd utifrån ett rekryteringssammanhang är att Facebook antingen 

uppfattas som en scen, där allmänheten kan observera individen, eller en bakre region, en 

plats där individer kan dra sig tillbaka, slippa vara i rampljuset och inte bli observerade av 

rekryterare. Goffmans begrepp främre och bakre region tolkade vi med andra ord som en 

uppdelning mellan offentligt och privat. Respondenterna i vår studie nämnde att människor är 

nyfikna och att de genom Facebook har möjlighet att snoka och hålla koll på vänner och 

bekanta. Denna påstådda nyfikenhet tycks enligt tidigare studier spridit sig till andra 
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sammanhang, exempelvis vid rekryteringar där granskning av kandidater på Facebook 

kommit att bli ett vanligare verktyg (Manpower Group, 2011; Caers & Castelyns, 2011 m.fl.). 

För att avgöra om respondenterna i vår studie ansåg att Facebook var ett forum till för alla att 

ta del av, främre region, eller till för endast privata angelägenheter, bakre region, formulerade 

vi en fråga om de upplevde Facebook som offentligt eller privat forum. 

 

Som tidigare redovisats var studenterna eniga om att Facebook var ett privat forum, där 

kontakt med vänner och bekanta var det huvudsakliga syftet. Detta är även något som går att 

utläsa ur Manpower Groups (2011) undersökning där majoriteten av deras respondenter 

använde sina webbaserade sociala nätverk för att kommunicera och hålla kontakt med sina 

vänner. Även rekryterarna i vår studie delade denna mening men menade att människor bör 

vara medvetna om att den information som delas på nätet även i vissa fall kan bli sedd av 

allmänheten och individer som kanske inte är avsedda att ta del av informationen. Utifrån 

resultatet i vår studie tillsammans med den tidigare forskning som samlats in kan vi därmed 

säga att Facebook uppfattas, utifrån Goffmans begrepp, som den bakre regionen. Studenterna 

och rekryterarna menade att Facebook är till för privat bruk och därför kan en användning av 

Facebook som granskningsverktyg tolkas som en integritetshotande handling, något som kan 

likna det Goffman kallar ett olägligt intrång. Goffman (2009) menar att det uppstår en viss 

problematik om en utomstående oväntat träder in i någon annans bakre region. Anledningen 

till detta är att aktören som då befinner sig bakom kulissen, frånträtt den roll som tidigare 

spelats upp för publiken. Vid en granskning av en utomstående som oväntat fått tillgång till 

båda regioner, kan aktörens båda roller synliggöras och uppfattas som motstridiga. För att dra 

en koppling till vår studie skulle en rekryterare med hjälp av Facebook kunna komma åt en 

del av människans privata roll. Risken finns då att en jämförelse mellan ett privat forum som 

Facebook och individens CV/personliga brev, som är förankrat i arbetslivet, kan leda till en 

motstridig bild av en kandidat. Den privata rollen kan med andra ord upplevas oförenlig med 

den som visas upp i ett professionellt sammanhang och detta kan skapa tvivel hos rekryteraren 

om kandidatens trovärdighet. Känslan av ett olägligt intrång kan för den arbetssökande bli 

befogat om denne blir medveten om att en rekryterare bedömer denne utifrån en annan roll än 

sin professionella. Trots att denna granskning via Facebook kan leda till förvirring hos 

beslutsfattaren, tycks den arbetssökandes privata sfär vara av intresse hos ett antal rekryterare 

(Caers & Castelyns, 2011). Vi frågar oss varför så är fallet? 
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7.2 Facebookinnehållets relevans och betydelse 

Anledningen till att en del rekryterare tagit del av information som finns på nätet och på 

Facebook har bland annat varit för att hitta indikationer som kan tala för eller emot den 

arbetssökandes lämplighet eller för att få en överblick kring individens livssituation 

(Manpower, 2011). Hull m.fl. (2011) menar att granskningen av kandidaters Facebook idag 

förekommer i större utsträckning. Caers & Castelyns (2011) studie bekräftar detta påstående 

och menar att 13,2 % av respondenterna någon gång till och med exkluderat eller inkluderat 

en kandidat i en rekrytering på grund av något de funnit på Facebook. Rekryterarna i vår 

studie menade att kandidatens privata angelägenheter, det som finns på Facebook, inte får 

färga utgången i en rekryteringsprocess. Vidare menade en annan rekryterare att bedömningen 

av en kandidats lämplighet endast skall grundas på en individs kompetens och egenskaper 

utifrån den framställda kravprofilen. Att låta andra faktorer spela in som är baserade på 

fördomar var enligt denne fel och skulle till och med kunna jämföras med diskriminering.  

Ett antal uttalanden som dök upp under våra intervjuer fick oss att undra om informationen på 

Facebook verkligen var så obetydlig som samtliga rekryterare i vår studie hävdade. Ett 

särskilt resonemang som vi ansåg visade på motsatsen var då en rekryterare påpekade vikten 

av att informera arbetsgivaren om avvikande beteenden eller utseenden som upptäckts på 

Facebook. Vi ställer oss undrande till om den information som måste lämnas till arbetsgivare, 

verkligen kan tolkas som irrelevant? Vidare menade rekryteraren att om något 

anmärkningsvärt hittats om en kandidat på Facebook, bör rekryteraren fråga kandidaten och 

ge denne en chans till att förklara sig. Om en individ måste stå till svars för sina handlingar 

eller bilder på Facebook, vill vi hävda att kandidatens profilutformning på Facebook har en 

betydande roll för hur denne blir betraktad av en rekryterare. Caers och Castelyns (2011) 

forskning har visat att många beslutsfattare blivit influerade av faktorer som ålder, kön 

etnicitet, kroppsbyggnad och utseende vid bedömningen av en kandidat. Facebook ger 

rekryteraren möjlighet till att ta del av ökad information om kandidater och i viss mån har den 

ökade informationen gjort att kandidater sållats bort redan innan intervjuer ägt rum (Caers & 

Castelyns, 2011). Om Facebookinnehållet kan påverka en eventuell exkludering av en individ 

i en rekryteringsprocess vågar vi dock i den här meningen inte uttala oss om då individen trots 

allt i vår studie tycks få en chans till ett möte och en chans till att förklara den informationen 

som rekryteraren finner tvivelaktig. Ett annat resonemang som framkom i våra intervjuer 

kunde å andra sidan belysa att profilutformningen hade haft en så pass stor betydelse att en 

kandidat blivit bortsållad i processen. Att granska en individ på nätet tycktes vara som mest 
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relevant då kandidaten sökte en högre tjänst. Kunde kandidaten inte leverera de intryck på 

nätet som var önskvärt hos företaget i fråga, fanns det risk att denne föll ur processen. 

7.3 Vad kan en bild säga om dig? 

Att säregna utseenden tycks vara mer eller mindre tillåtande i vissa miljöer var något vi kunde 

utläsa i vårt resultat. Avvikande ting som piercingar och tatueringar var enligt rekryterarna i 

vår studie inget som skulle stå i vägen för en individs möjligheter till en tjänst, däremot 

nämnde ett par rekryterare att en sådan stil kunde vara mer eller mindre passande inom vissa 

tjänster. Exempelvis ansågs kreativa PR-miljöer vara mer tillåtande till alternativa stilar än till 

exempel bankjobb eller tjänster där anställa är företagets ansikte utåt. Där kan det ofta krävas 

en mer strikt klädkod. Goffman (2009) talar om att det finns en idealbild för hur exempelvis 

en chef skall vara och se ut. Det är med andra ord inte nog med att inneha rätt kompetens, att 

utstråla det är minst lika viktigt. Utifrån Goffmans tankesätt och rekryterarnas uttalanden, 

tolkar vi det som att var tjänst har sin idealbild för hur den anställde bör se ut. Facebook kan 

därmed förstås som ett verktyg, där rekryteraren har möjlighet att kolla upp kandidatens stil 

och se om den överensstämmer med den specifika företagsmiljön. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi anta att de bilder som tycktes vara mindre fördelaktiga att hitta på 

en profilsida var ”fyllebilder”, bilder där individen var påtagligt berusad. Hull m.fl. (2011) tog 

i deras studie upp att collegestudenter i USA blivit varnade om de negativa konsekvenser som 

”fyllebilder” kan ge i framtida jobbsituationer då risken finns att bilderna feltolkas och 

påverkar utgången i en rekryteringsprocess. I flera fall har individer sina profiler stängda för 

allmänheten och där individens information och aktiviteter på Facebook endast delas med 

vänner och bekanta. Den del som dock inte går att utestänga för allmänheten är individens 

profilbild, en bild som till en viss del enligt Cares och Castelyns (2011) studie tycktes vara 

nog för att kunna avslöja särskilda personlighetsdrag hos en individ. Ett flertal av deras 

respondenter hävdade att individens grad av mognad och om individen är utåtriktad eller ej, 

var personlighetsdrag som går att tyda utifrån kandidatens profilbild. Hälften av deras 

respondenter hävdade dock att en seriös kandidat inte nödvändigtvis innehar en seriös 

profilbild, ett resonemang som återkom i studentintervjuerna. En student i vår studie syftade 

på den problematik som uppstår om en beslutsfattare skulle ifrågasätta en kandidats klädsel på 

en profilbild, förklaringen kan vara att kandidaten är klädd för maskerad men utan den 

vetskapen kan dennes utstyrsel verka lustig. 
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Det sägs att en bild säger mer än tusen ord men vi frågar oss om dessa outsagda ord som 

bygger på en rekryterares magkänsla verkligen går att förlita sig på? Om en bild säger mer än 

tusen ord borde detta innebära att en bild också kan tolkas på tusen olika sätt. Goffman (2009) 

visar genom sina begrepp give expression och give off expression på hur det kan råda en 

skillnad mellan det som sänds ut och det som överförs i en face-to-face kommunikation 

mellan två parter. I ett sådant fall har individen två kommunikationskanaler att tolka 

situationen utifrån, det verbala och de kropps- och ansiktsuttryck som motspelaren överför. 

Vid en analys av en profilbild saknas den verbala kommunikationskanalen och analysen 

bygger därmed endast på de uttryck som individen sänder ut genom bilden. Utifrån Goffmans 

tankesätt borde detta innebära att situationen blir än mer svår att tolka. 

 

7.4 En kandidats olika roller                                                                                  

Det som studenterna tycktes vara rörande överens om var att den information som finns på 

Facebook inte kan beskriva en individs personlighet till fullo. En av studenterna hävdade att 

människor har möjlighet att försköna och dölja sidor av sig själv och att Facebook därmed 

inte är någon trovärdig källa att inhämta information utifrån. Goffman (2009) talar om 

intrycksstyrning, där individen skapar ett intryck hos omgivningen som är av dennes intresse 

att överföra. Respondenterna i vår studie tycktes vara eniga om att ”fyllebilder” kan sända ut 

negativa signaler till utomstående. En av studenterna hade ”un-taggat” sig från ”fyllebilder" 

på Facebook som inte visat de sidor som personen ville visa upp för omgivningen. 

Respondenten ifråga ville varken att någon bekant eller utomstående skulle bilda sig en 

felaktig uppfattning om denne. Detta var ett exempel på hur en individ kan använda sig av 

intrycksstyrning för att kontrollera andras uppfattningar om denne själv. Caers och Castelyns 

(2011) tog upp tendensen att som arbetssökande bli stereotypiserad, det vill säga tillsatt 

särskilda egenskaper utifrån den bild som kandidaten sänt ut. Vi tolkar det som att det finns en 

rädsla för att bli kategoriserad i ett oönskat fack och att detta är en anledning till ”un-

taggningar”. Då alla respondenter var ense om att ”fyllebilder” var något negativt tolkar vi det 

som att det finns en gemensam bild om vad som är okej att lägga ut och vad som inte är det. 

Goffman (2009) nämner att det finns normer som skapar idealiserade bilder för olika 

sammanhang. Att leva upp till en idealiserad roll kräver i vissa fall att dölja delar av sig själv 

som strider mot den roll som framträdandet kräver. Kopplat till Facebook, kan detta innebära 

att individen framhäver en del av sig själv som passar in i dennes umgänges- och 
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bekantskapskrets. 

Meads (1976) begrepp generaliserande andre, beskriver den grupp som skapar individens jag. 

Individen tar till sig den generaliserande andres attityder för att kunna bli en del av gruppen. 

Den generaliserande andre motsvarar en individs omgivning vilket innebär att individen 

bygger sin personlighet på de intryck gruppen förmedlar. Som tidigare nämnts tolkar vi 

Facebook som ett privat forum och därmed sker interaktionen mellan individen och dess 

online-vänner. I olika omgivningar interagerar vi med olika typer av generaliserande andre, 

det vill säga olika grupper (Mead, 1976). Giddens (1999) benämner samma fenomen, grupper 

i en specifik kontext, för livsstilsektorer. När individen färdas mellan olika interaktionskretsar 

som exempelvis vänner, arbete, skola eller familj förändras dennes sätt att agera. Kopplat till 

vår studie skulle två sådana sektorer kunna vara Facebook och rekryteringssammanhang då 

dessa sektorer inte har en gemensam uppsättning normer. Detta kan tydliggöras med en 

kommentar som uppkom i en av studentintervjuerna ”… när jag är i skolan är jag inte alls 

likadan som när jag är med när jag träffar mina kompisar liksom, det blir ju nästan två 

personskildringar…”. Likt Goffmans (2009) förklaring har vi olika masker som tas fram i 

olika kontexter och därmed kan en jämförelse mellan dessa sektorer ge en oförenlig bild av 

individen. Det kan med andra ord råda en diskrepans mellan de framträdanden individen 

utspelar inför olika åskådare och för att förstå varför, är det viktigt att se till kontexten.  

 

7.5 Kontextens betydelse 

Goffman (2009) talar om att se till kontexten för att göra en lämplig bedömning av 

situationen, få en förståelse för varför motspelaren agerar eller presenterar sig som den gör 

och utifrån detta kunna anpassa sin egen roll. Även rekryterare bör fundera över kontexten 

och hur de förhåller sig till ett forum som Facebook i en rekryteringssituation. Rekryteraren 

bör vara medveten om att kandidaten på Facebook befinner sig i en annan kontext än den som 

råder i en rekryteringssituation. Hull m.fl. (2011) pekar på den problematik som uppstår om 

en individs Facebookprofil blir granskad utanför sitt ursprungliga sammanhang, exempelvis 

då en rekryterare granskar en kandidats privata Facebookprofil med syfte att försöka skapa sig 

en uppfattning om dennes lämplighet för ett arbete. Zhao m.fl. (2008) har konstaterat att 

individen framhäver de delar av sig själv som ses som eftersträvansvärda i det specifika 

sammanhanget. En av studenterna i vår studie menade att dennes strävan på Facebook var att 

uppfattas som rolig och skämtsam av sina vänner. Vidare trodde studenten att det dock fanns 

en risk för att dennes profil skulle uppfattas som barnslig och omogen vid en granskning av en 
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rekryterare. Här synliggörs problematiken då något som kan uppfattas som positivt i en 

kontext kan uppfattas som negativt i en annan kontext. Vi ställer oss därmed frågande till 

varför en analys av en annan kontext än den ”professionella” är relevant då innehållet på 

Facebook, enligt våra intervjuade rekryterare, varken får färga eller spela in. Vad är då syftet 

med granskningen? 

 

7.6 Rekrytering i framtiden 

I vår studie undrade vi vad respondenterna trodde om Michael Kosinskis idé om framtiden. 

Hans idé är att använda datorer som skall välja ut passande kandidater utifrån Facebook och 

där tanken är att val baserade på fördomar skall uteslutas ur valprocessen genom att den 

mänskliga faktorn exkluderas (Casserlöv, 2012). I vår studie har vi funnit att 

studentrespondenterna återkommande hävdat att en person innehar olika roller i olika 

kontexter. En respondent menade att exempelvis en festbild där personen står med en öl i 

handen på ett bord, inte betyder att denne skulle agera likadant i en arbetssituation. Vi ställer 

oss frågande till om datorer skulle kunna utesluta de fördomar som kan uppkomma i en 

rekryteringsprocess och undrar om inte denna metod snarare bygger på fördomar. En individ 

kan försköna eller dölja delar av sig själv och detta kan i sin tur ge en skev bild av personen. 

En rekryterare ställde sig frågande till vad som händer med de individer som inte är aktiva på 

forumet och vad det då kan säga om dem. Författaren till rapporten Storebror på Facebook – 

integritet och risker på sociala medier hävdar att Facebook kommit att bli så stort att ”Är du 

inte med på Facebook så finns du inte” (Ström, 2011). Om individen inte innehar ett 

Facebookkonto vad skulle en rekryterare då kunna granska? 

 

LinkedIn är ett forum som är kopplat till arbetslivet, där individer kan lämna ut information 

om sina färdigheter, erfarenheter och meriter (Caers & Castelyns, 2011). Det är ett forum som 

ger individen möjlighet att marknadsföra sig själv och en chans att genom sitt kontaktnät, hitta 

jobbmöjligheter. Vid diskussionen om Kosinskis idé trodde en av rekryterarna att Facebook 

alltid kommer att uppfattas som privat men att den kanske kommer att delas upp, en för privat 

syfte och den andra för professionellt bruk. Vi tolkade detta resonemang som att den del av 

Facebook som i så fall skall fungera i professionella sammanhang, blir en kopia av LinkedIn. 

Vi ställer oss undrande till om det verkligen är information av det slag som återfinns på 

LinkedIn som rekryterarna vill åt vid en granskning av Facebook. Vi tror att det finns en orsak 

till att rekryterare väljer att granska Facebook, att det finns en nyfikenhet och önskan om att få 

reda på kandidatens personliga sida, den sida som kanske inte visas i ett CV/personligt brev. 
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Manpower Groups (2011) undersökning bekräftar att nätet och Facebook används för att 

kunna basera sina beslut utifrån en större mängd informationskällor och om en uppdelning av 

det slag som rekryteraren ovan förutspådde kommer att ske, tror vi därmed inte att den privata 

delen kommer att lämnas ifred. 

 

7.7 Individens personliga varumärke 

Ett av de mest intressanta resonemangen som rekryterarna uppgav var att individen bör tänka 

på vilka signaler som sänds ut till allmänheten genom ett socialt forum som Facebook. Detta 

tydliggjordes genom att två respondenter pekade på vikten av att vårda sitt personliga 

varumärke. För att upprätthålla sin roll och utstråla den trovärdighet som krävs i 

sammanhanget talar Goffman (2009) om vikten av att agera klokt och med försiktighet för att 

inga störningar skall uppstå i framträdandet. Det är först när ingen ser på, som individen i 

fråga kan slappna av och vara sig själv. Meads (1976) uppdelning av jaget, det vill säga “I” 

and “Me”, har vi i vårt fall valt att tolka som att individens spontana jag, “I”, är den del som i 

många fall genomsyrar individens Facebook medan individens “Me” snarare är den roll som 

upptas i ett professionellt sammanhang. I och med den ökade användningen av Facebook som 

granskningsverktyg uppmanar tidigare studier, individer att vara försiktiga med information 

som utelämnas på internet (Hull m.fl. 2011). Detta är tankegångar som återfinns i våra 

intervjuer då exempelvis en rekryterare poängterade vikten av att tänka sig för då individen 

inte har möjlighet att radera uttalanden och bilder som finns på nätet. Vi ställer oss frågande 

till om Facebook numera endast kan bli sedd som en bakre region då forumet kommit att 

användas för andra skäl än för endast privata angelägenheter. Utifrån dessa resonemang kan 

vi tyda att den ökade användningen av Facebook som granskningsverktyg ställer högre krav 

på individers profilutformningar, och kanske kan det vara till individens fördel att inte låta sitt 

impulsiva jag, styra sin profil för mycket utan istället låta sitt “Me” träda fram, det vill säga 

anpassa sin profil utifrån de attityder som genomsyrar både privat och offentlig sfär. Denna 

åtgärd bör bland annat vidtas för att minska risken för att visa upp det Goffman (2009) kallar 

för diskrepanta roller. I Hums m.fl. (2011) studie fann författarna att majoriteten av 

collegestudenterna hade vårdade bilder på Facebook, något som kan bero på en ökad 

medvetenhet hos studenterna om den granskning som kan ske av potentiella arbetsgivare och 

dess konsekvenser. Studenterna i vår studie tycktes vara medvetna om den ökade 

granskningen på Facebook vid rekryteringar men verkade trots det inte göra några större 

anpassningar till detta.  
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8. Slutord och fortsatt forskning 

Det första syftet med denna studie var att undersöka Facebook som ett granskningsverktyg vid 

rekryteringar för att få en förståelse för vad som händer när en rekryterare använder en 

individs privata Facebookprofil i ett professionellt rekryteringssammanhang. Utifrån vår 

studie kan vi konstatera att individer har en uppsättning olika roller och studenterna tycktes 

vara ense om att den roll som utspelas på deras Facebook inte är densamma som den de visar 

upp i ett professionellt sammanhang. Att som rekryterare granska individens Facebook kan 

därmed lätt skapa feltolkningar, specifikt om ingen hänsyn tas till kontexten. Då individen har 

möjlighet att försköna och dölja viss information konstaterade en student i vår studie att den 

roll en individ har online kan vara ”fejk” och därmed skapa en missvisande bild av kandidaten 

vid en granskning av en rekryterare. Vi tolkar detta som att Facebook snarare borde bli sedd 

som en ”Fakebook” i ett rekryteringssammanhang, det vill säga ett forum som kan bidra till 

felaktiga uppfattningar om en kandidat och därmed kan anses sakna relevans i sammanhanget.  

Studiens andra syfte var att se om den ökade användningen av Facebook som 

granskningsverktyg vid rekryteringar, påverkar individens sätt att agera och framställa sig 

själv på Facebook. Utifrån studenternas uttalanden har vi inte kunnat hitta några spår som 

tyder på att någon anpassning skett på grund av rekryterares ökade granskning på Facebook. 

Vad vi snarare har funnit är att det finns en tendens till att anpassa sitt framträdande utifrån 

den kontext Facebook befinner sig i, att profilen anpassas till hur individen vill bli uppfattad 

av sina vänner och bekanta. Då ett flertal rekryterare nämnde vikten av att vara medveten om 

att vi någonstans i det privata trots allt representerar oss själva, funderar vi på om en 

anpassning till en vidare kontext är mer nödvändig idag än vad många människor tycks tro.  

I vår studie valde vi att inte ställa några krav på att rekryterarna skulle använda Facebook som 

granskningsverktyg. Att studera rekryterare som aktivt använder sig av detta hade kunnat ge 

en annan bild av vårt fenomen och detta är något som vi skulle råda andra forskare att 

inkludera i sina studier. Vid en fortsatt forskning kan även den ökade användningen av 

Facebook i yngre åldrar vara intressant att studera och problematisera, då rekryteraren får 

möjlighet att ta del av större delar av en individs liv. Vi undrar hur en sådan stor mängd 

information kommer att tolkas?  
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Bilaga 1 – Bakgrund till studien skickad till respondenterna innan 

intervjun 

Sociala medier vid rekrytering - Bakgrund 

Under de senaste åren har sociala medier slagit igenom stort. Många människor innehar ett 

Facebook-konto, en linkedIn adress, ett Twitterkonto och vissa är dessutom bloggare. För att 

ta ett exempel, har Facebook miljard användare som loggar in någon gång i månaden och 584 

miljoner användare som loggar in varje dag. Den virtuella världen har med andra ord blivit 

väldigt stor och genom endast några sökningar efter en specifik individ, kan vi i många fall få 

fram massor av information, bilder och eventuella inlägg skrivna av den vi sökt efter.  

Internet har över lag inte bara fått en större betydelse i privatlivet utan även arbetslivet där 

arbetsgivare i många fall använder internet som ett verktyg för att få fram mer information om 

de anställda eller eventuella kandidater i en rekryteringsprocess. I flera artiklar har denna 

tillgång av information i sociala medier ifrågasatts. Kritiken handlar bland annat om den stora 

risken att rekryterare baserar sina val på subjektiva uppfattningar, att arbetstagare spenderar 

allt för mycket tid surfandes på arbetstid, samt en ökad kontroll över individers privatliv. Att 

internet har bidragit till flera problematiska situationer finns det med andra ord många belägg 

för. Exempelvis har flera tvister uppstått då arbetstagare skrivit ett inlägg om sitt företag på 

Facebook. Kommentarer som försatt företaget i dålig dager har visat sig ge otaliga 

konsekvenser som exempelvis avskedande.   

Att Facebook används vid rekryteringar finns det undersökningar som bekräftar. I USA kräver 

i vissa fall arbetsgivare till och med tillgång till den arbetssökandes konto på Facebook. De 

ombeds med andra ord utelämna sitt lösenord för att bli granskade. Ett forum som till en 

början var tänkt att fungera som en privat sida att dela med sina vänner tycks de senaste åren 

fått en bredare funktion. I Tyskland har ett förslag kommit fram om ett förbud att använda 

Facebook som informationskälla. Lagen skall vara till för att skydda individers integritet. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till rekryterare  

Allmänna frågor  

 Vad anser du att Facebook är till för/fyller för funktion? 

 Vad tycker du om att Facebook används som verktyg vid rekrytering? 

 Vad tycker du om att granska individer via Facebook? 

Allmänt om rekrytering  

 Vad anser du om att använda internet som komplement vid rekryteringar?  

Om ja, vad är det för information letar du efter och vad är relevant vid en bedömning? 

Om nej, varför inte då?  

 Använder du Facebook som verktyg vid rekrytering? 

 

 Om nej, varför inte då?  

 Om ni skulle använda Facebook, hur skulle ni bedöma informationen? 

 Om ja, på vilket vis då?  

 Vad är bra och vad är dåligt att se/hitta?  

 Hur hanterar du den information som du får fram?  

Case  

Om du såg en kandidats profil som: 

1. Var full med festbilder, vad skulle du bilda dig för uppfattning om det? Vad tror du att 

det säger om personen? 

 

2. En individ med alternativ stil, exempelvis en person med tatueringar och piercingar, 

vad skulle du bilda dig för uppfattning om det? Vad tror du att det säger om personen? 

 

3. En individ som har lättklädda bilder på sig själv, vad skulle du bilda dig för 

uppfattning om det?  Vad tror du att det säger om personen? 

 

 Tror du att detta skulle kunna påverka din syn på kandidaternas lämplighet till det 

eventuella jobbet som de skall rekryteras till? 

Framtiden 

 Hur tror du att vi i framtiden kommer att förhålla oss till information som vi kan hitta 

på Facebook? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till studenter  

Allmänna frågor 

 Vad anser du att Facebook är till för/fyller för funktion? 

 Är din profilsida öppen för alla eller kan endast dina vänner följa dig? Varför har du 

valt att ha det så?  

 Hur detaljerad är du med information om dig själv på Facebook? (tidigare jobb, 

telefonnummer, mailadress, platstaggningar, familj, civilstånd) 

 Tänker du på vad du lägger ut på Facebook? I så fall, vad avgör vad som läggs ut eller 

ej? 

Allmänt om rekrytering 

 Visste du att du kan bli granskad av potentiella arbetsgivare på Facebook? 

 Vad tycker du om att Facebook används som verktyg vid rekrytering?  

 Tror du att din egen profilutformning kan gynna/ogynna dig som arbetssökande? Det 

vill säga, tror du att informationen på Facebook kan påverka utgången i en 

rekrytering? 

 Vad tror du att arbetsgivare finner attraktivt samt oattraktivt på Facebook? Hur 

tror du att rekryterares ideal-profil ser ut? 

Framtiden 

 Tror du att det i framtiden kommer vara mer tillåtande att visa upp bilder och skriva 

åsikter och tankar som vi idag kan uppleva olämpliga att lägga ut? Något som idag kan 

bli ens fälla. 

 

 

 

 

 

 


