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Sammanfattning 

Titel: Rekrytering 2.0 – En fara för arbetssökandes personliga integritet 

Författare: Matilda Almquist och Camilla Brandt 

Handledare: Annika Schilling 

Examinator: Mikael Lundgren 

Program: Linnéuniversitetet, Human Resource Management, vårterminen 2014 

Ämne/kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15hp 

Nyckelord: Rekrytering, sociala medier, personlig integritet 

Syfte: Uppsatsen ämnar undersöka vilken innebörd rekryterares användning av 

sociala medier vid en rekryteringsprocess kan ha för påverkan på arbetssökandes 

personliga integritet. 

Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod med utgångspunkten i en induktiv 

forskningsansats. Vi har studerat ett fenomen och har därför genomfört en 

tvärsnittsstudie. Vidare har det empiriska materialet samlats in med hjälp av sex 

stycken intervjuer.  

Teori: I uppsatsen har vi valt att använda litteratur och vetenskapliga artiklar inom 

området rekrytering, sociala medier och personlig integritet. 

Empiri: Uppsatsens empiriska material har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med sex respondenter inom bemanningsbranschen.  

Slutsats: Vår slutsats är att rekryterare använder dagligen sociala medier för att göra 

bakgrundskontroller av arbetssökande. Rekryterare har inga lagar eller specifika 

riktlinjer som de måste anpassa sina bakgrundskontroller via sociala medier efter. 

Rekryterare anser att arbetssökande ansvarar för vilken information som finns på den 

arbetssökandes sociala medier. Rekryterare ser inte något fel i sitt tillvägagångssätt 

när de väljer att genomföra bakgrundskontroller av arbetssökande via sociala medier. 

Ser vi till vilka faktorer som anses kränka en individs personliga integritet, kan vi dra 

slutsatsen att rekryterarnas tillvägagångssätt bör kunna klassas som en kränkning av 

arbetssökandes personliga integritet. 
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Abstract 
This paper examines how recruiters use social media during their recruitment 

process. The paper focuses on the staffing industry and will further examine how 

recruiters are handling jobseekers personal privacy when they are using social media 

in a recruitment process. The paper are trying to understand the meaning of what 

personal integrity means and how or if recruiters show consideration to this in a 

recruitment process when they are using social media as a recruitment tool. 

 

Our result demonstrates that, today recruiters use social media daily to conduct 

background checks on job applicants. There are no clear instructions and rules on 

how recruiters should handle background checks through social media. Recruiters 

believe that job seekers are responsible for the information contained on the their 

social media. Recruiters do not see anything wrong with their actions when they 

choose to do background checks on job applicants through social media. If we look 

at the factors that violates an individual's privacy, can we conclude that recruits 

approach could be classified as a violation of jobseekers' personal integrity.  

 

Keywords: Recruitment, social media, personal integrity 
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1.	  Inledning 

I inledningskapitlet kommer en bakgrund av uppsatsens ämne att presenteras. Vidare 

kommer en problemdiskussion ges för att tydliggöra uppsatsens problemformulering 

och syfte. 

1.1	  Bakgrund	  
Armstrong (2012) beskriver att det finns en allmän uppfattning om att medarbetarna 

är den viktigaste tillgången och resursen för en organisation. För att organisationer 

ska vara konkurrenskraftiga på marknaden är det viktigt att organisationer både kan 

attrahera och behålla de mänskliga resurserna. För att attrahera och finna de mest 

lämpade medarbetarna spelar de olika rekryteringsverktygen en stor roll. Rekrytering 

är en process där syftet är att finna medarbetare som gynnar organisationen och 

bidrar till dess välfärd.  Lundén (2000) delar uppfattningen att en organisations 

viktigaste tillgång är de anställda och därför är det essentiellt att organisationen 

lägger ner tid och resurser på rekryteringsprocessen. En felaktig rekrytering kan 

medföra stora kostnader och problem för en organisation.   

Som konstaterat ovan är människorna en av de viktigaste tillgångarna för en 

organisation, vilket resulterar i att det ligger till stor vikt en organisation att hitta rätt 

medarbetare. En undersökning gjord av rekryteringskonsulten SHL visar att åtta av 

tio företag i Sverige har gjort en felrekrytering minst en gång. Undersökningen har 

kartlagt att den mest omfattande anledningen till att medarbetaren inte fungerat inom 

företaget beror på medarbetarens personlighet. Undersökningen beskriver att det 

läggs för lite resurser på att hitta rätt form av personlighetsdrag hos arbetssökande då 

störst fokus läggs på arbetssökandes kompetens och meriter. Personligheten hos en 

medarbetare har en omfattande betydelse för hur väl medarbetaren kommer förstå 

och lära sig den nya tjänsten samt hur väl medarbetaren kan anpassa sig efter 

företagets organisationskultur. En tidigare undersökning av SHL visar att 

felrekryteringar i Sverige kostar över tio miljarder kronor varje år, därmed går det att 

konstatera att en lyckosam rekrytering sparar både tid och pengar (dn.se). Johanson 

och Johrén (2011) understryker ovanstående genom att poängtera att organisationer 

bör satsa mer resurser på att hitta rätt medarbetare till rätt arbete, då fokus 

omfattningsvis ligger på att hitta en kandidat med bra kompetens och referenser, 
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vilket då kan leda till felrekrytering. Vikten bör ligga vid att hitta en medarbetare 

vars kompetens och personlighet passar tjänsten och företagets kultur, därav är det 

viktigt att använda verktyg som även genererar information om arbetssökande 

personlighet. 

Insamling av information genom den traditionella rekryteringsprocessen, innefattar 

att information om den arbetssökande främst genereras från arbetsintyg samt 

referenser från tidigare arbetsgivare. Denna form av information har vanligtvis valts 

av arbetssökande och används därav främst för att framhäva den arbetssökande 

kompetens och personlighet, vilket kan leda till att informationen skapar en falsk och 

felaktig bild av den arbetssökande (Slovensky and Ross, 2012). Genom Internets 

snabba utveckling har rekrytering via Internet blivit ett populärt faktum då Internet 

underlättar rekryteringsprocessen för både arbetssökande och för rekryterare. 

Rekryterare började använda Internet som rekryteringsverktyg i mitten av 90-talet, 

som även benämns rekryteringsrevolutionen och har medfört många möjligheter för 

dess rekryterare och arbetssökande. Genom sociala mediers utveckling på Internet, 

kan fenomenet leda till en ny rekryteringsrevolution, då nätverkssajter som till 

exempel LinkedIn och Facebook har blivit populära verktyg att använda vid 

rekrytering, vilket även benämns som rekrytering 2.0 (Parry och Tyson, 2008). 

Genom teknologins utveckling har rekryteringsprocessen genomgått en omfattande 

förändring, då vi idag har ett samhälle där Internet fungerar som ett 

informationsverktyg (McGrath, 2012). Således kan sociala medier användas som ett 

rekryteringsverktyg för att få tillgång till information om arbetssökande, information 

som kan hjälpa en rekryterare vid ett anställningsbeslut, Slovensky och Ross (2012) 

beskriver att det är en del av rekryteringsprocessen att undersöka arbetssökandes 

sociala medier ”It is apparent that checking social media sites is a part of the hiring 

process for many employers and is becoming an increasingly used avenue to hire – 

or reject – applicants” (Slovensky och Ross 2012, s. 56). 

Människors dagliga interaktion med sociala medier ger nya möjligheter för 

omgivningen att undersöka och samla in information om enskilda individer. 

Informationen som både är lättillgänglig och kostnadseffektivt att samla in 

(McGrath, 2012).  Sociala medier kan användas för både personlig- och professionell 

interaktion. Den tillåter en ny nivå av omedelbar intimitet som aldrig tidigare 
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existerat, då sociala medier kan ge information om en individs etniska ursprung, 

sexuella läggning, ålder och kön, vart en person befinner sig, förhållandestatus, och 

personliga tankar och bilder på individen. Information som ger insikt om en individs 

privata beteende och personlighet, åtgång till denna form av kunskap, krävde tidigare 

vanligtvis en personlig interaktion (Slovensky & Ross, 2012).   

”Den som lägger ut information på nätet måste vara medveten om att det är stor 

sannolikhet att denna också blir en del av underlaget i en process där man söker 

jobb. I en digital värld är det svårt att skilja mellan vad som är privat och vad som 

är offentligt”	   (svenskhandelskammare.se).	   Information om en individs personlighet 

och dess privatliv kan vara eller inte vara relevant vid ett anställningsbeslut samt att 

avvisa en arbetssökande på grund av en del av den information som framkommer kan 

leda till en olaglig handling, då det kan ses som diskriminering (Slovensky & Ross, 

2012). Den enskilda individen kan i viss grad välja vilken information som ska vara 

synlig på dennes sociala medier för utomstående genom sekretessinställningar, dock 

går inte all information om en individ att kontrollera. Även då en individ tror att 

dennes sociala media konton är privata, finns det idag möjlighet för organisationer 

och rekryterare att komma runt detta och ändå få tillgång till den information som 

finns på individens sociala medier. Borttagen information på Internet behöver inte 

alltid resultera att informationen inte längre finns i cybervärlden (McGrath, 2012).	  

Organisationer som inte använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg riskerar 

att förlora kandidater som är av värde för organisationen, då kandidater ofta förväntar 

sig att organisationen ska finnas på sociala medier (Hunt, 2010). Antalet 

arbetsgivaren som använder Internet för att göra en bakgrundskontroll av 

arbetssökande ökar. Organisationer har fått en ökad förståelse för hur värdefull 

informationen som finns om arbetssökande på sociala medier är.  År 2008 var det ett 

av tio företag som använde Internet för att söka efter information om arbetssökande, 

fyra år senare var det fyra av tio företag som använde Internet för att göra en 

bakgrundskontroll av arbetssökande (svenskhandelskammare.se).  

Hur rekryteringsprocessen ska gå till har vanligtvis utformats av arbetsgivaren. 

Många arbetsgivare beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till arbetssökandes 

personliga integritet och det bör finnas en avvägning mellan vikten av att rekrytera 

rätt person för tjänsten och den information som är nödvändig för att kunna göra 
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detta (svenskhandelskammare.se). Genom den nutida informationsteknologin har 

dock nya förutsättningar skapats för rekryteringsprocessen. Gränserna för en 

arbetssökande privata sfär suddas ut allt mer. Vikten för organisationer att inte göra 

kostsamma felrekryteringar bidrar till att arbetsgivare och rekryterare pressas till att 

hitta rätt medarbetare, vilket resulterar i att den arbetssökandes personlighet blir en 

viktig faktor att ta med i ekvationen vid ett anställningsbeslut (Gardner, 2011). 

Tännsjö (2010) beskriver att debatten har ökat angående var gränsen bör gå mellan 

en individs privatliv och dess arbetsliv och hur individens personliga integritet 

skyddas när arbetsgivare börjar lägga ännu mer vikt vid medarbetarens personlighet 

och dess privatliv. Författaren fortsätter att ifrågasätta huruvida den enskilda 

individen har rätt till ett privatliv och hur den rätten i så fall motiveras.  

Westregård (2002) beskriver att personlig integritet i arbetslivet har i många år varit 

ett diskuterat ämne. 1973 infördes datalagen i Sverige för att skydda den personliga 

integriteten, men ersattes sedan av år 1998, som fortfarande idag är det mest 

omfattande skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet. Begreppet personlig 

integritet har inte en specifik definition, men kan kortfattat förklaras som rätten till 

ett privatliv. En kränkning av den personliga integriteten kan delas in i tre olika 

former; när det sker ett intrång, fysiskt eller psykiskt i en individs privatliv, 

insamling av information om en individs privatliv och vid ett offentliggörande eller 

utnyttjande av information om en persons privatliv. 

1.2	  Problemdiskussion	  	  
På grund av vikten att rekrytera rätt, där arbetssökandes personlighet har fått en ökad 

betydelse samt undvika att göra kostsamma felrekryteringar har bakgrundskontroller 

av arbetssökande ökat omfattningsvis. Policys och riktlinjer för hur en rekryterare 

ska hantera och utvärdera informationen som tillhandahålls vid en bakgrundskontroll 

av den arbetssökande har dock minskat (svenskhandelskammare.se). 

Bylund (2013) beskriver att arbetssökande vill bli bedömda utifrån den information 

som är relevant för den sökta tjänsten. Information såsom politiska åsikter, relationer, 

sjukdomshistorik bör inte ses som nödvändig information för att bedöma en individs 

arbetsprestation. Bylund (2013) beskriver vidare att människor beter sig olika i olika 

situationer, hur en person beter sig till exempel inför sina barn tenderar att skilja sig 
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avsevärt från hur denna person agerar på sin arbetsplats och hur personen interagerar 

med sina arbetskollegor. Det visas säkerligen ytterligare en annan sida av personen 

när denne socialiserar sig med sina vänner, vilket leder till ett uppvisande av olika 

facetter gentemot olika situationer och olika människor. Om vi då bedömer en person 

utefter hur denne beter sig i sitt privatliv för det kriterier som till exempel krävs på en 

arbetsplats, utan att tänka på att personen visar upp olika sidor av sig själv beroende 

på vilken situation personen befinner sig i, kan det resultera i att personen anses visa 

upp falsk och oärlig bild av sig själv. Hur detta tolkas beror till stor del på åskådaren; 

en uppvisning av en falsk fasad eller helt enkelt en social anpassning? Bylund (2013) 

beskriver att en människas färdigheter, kännetecken och sociala liv kopplas samman 

på en mängd olika sätt, därav påverkas individens olika delar varandra i en viss 

utsträckning, vilket gör det komplext att endast ta hänsyn till en viss del av en 

individs liv och utan att beröra andra delar av individens liv. Olsson (2004) beskriver 

att genom industrialismen och den ökade materiella standard som råder har en 

förändring angående individens privata liv skett. Det skapades ett utrymme för 

individen att forma olika sociala miljöer i sitt liv, till exempel familjen, arbetsplatsen 

och fritidsintressen. Dessa olika sociala miljöer skapar en möjlighet för individen att 

välja delar av sin personlighet eller framhäva vissa delar att av sin personlighet som 

är lämplig för den sociala miljö som individen befinner sig i. Olsson (2004) 

exemplifierar sociala miljöer genom att beskriva en individs beteende i olika 

situationer. ”Banktjänstemannen, diskret, korrekt och lågmäld på det 

kvinnodominerande bankkontoret, kan på kvällen förvandlas till en bullrande och 

skojfrisk ledare för fotbollsklubbens manliga juniorlag. Ytterligare ett par timmar 

senare kan han glida in genom den anonyma dörren till en av stadens träffpunkter 

för homosexuella och därmed växla personlighet ännu en gång” (Olsson, 2004, s. 

15) 

Karriärcoachen Jeanette Gardner säger följande ”jag är övertygad om att man idag 

med framgång bör googla och söka information om kandidaten i sociala media för 

att få en trovärdig helhetsbild av personen i fråga. Jag tror att man behöver göra det 

och att det är ett behov som kommer att växa” (Gardner, 2011). En undersökning 

som årligen utförs av svensk handelskammare visar att år 2013, har tjugotvå procent 

av deras respondenter någon gång valt att inte gå vidare med en arbetssökande på 

grund av vad som visats vid en bakgrundskontroll via sociala medier. 
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Undersökningen visar även att sextiofyra procent av respondenterna anser att den 

personliga integriteten hos en arbetssökande är viktig att värna om och endast femton 

procent av respondenterna anser att den arbetssökandes personliga integritet inte är 

viktigt att ta hänsyn till. Respondenterna lyfte dock dilemmat att trots att de är måna 

om att värna om arbetssökande personliga integritet, är det viktigt att få så mycket 

information om arbetssökande som möjligt. Även här lyfts problemet fram att 

felrekryteringar för en organisation är mycket kostsamma och att det ligger till stor 

vikt för rekryterarna att rekrytera rätt kandidat. Flertalet av respondenterna förklarar 

att de informerar arbetssökande om en bakgrundskontroll genomförs, samtidigt som 

en av respondenterna förklarar att det inte får ske på bekostnad av företaget 

(svenskhandelskammare, 2013).  

Sofia Mirjamsdotter, expert inom sociala medier beskriver att då Internet och sociala 

medier har fått en allt större betydelse för rekryteringsprocessen är det viktigt att 

människor tänker på hur de framställer sig själva på Internet. Även fast personen inte 

är arbetssökande för tillfället är det viktigt att tänka ”det jag gör på nätet idag 

kommer ingå i summan av bilden av mig om två år, när jag då kanske söker ett 

jobb”. Människor bör tänka ”kan jag stå för det jag publicerar om min mamma, 

mormor, framtida arbetsgivare läser detta” (tv4.se). 

Westregård (2002) beskriver att arbetssökande har ett intresse för integritetsfrågor då 

till exempel information om en arbetssökande hälsotillstånd kan anses som en brist 

ur ett arbetsgivarperspektiv, vilket då kan ha en negativ påverkan på 

anställningsbeslutet. En arbetssökande kan även känna ett obehag om denne känner 

sig övervakad eller har vetskapen om att information om dennes privatliv har samlats 

in. Vid användning av sociala medier som rekryteringsverktyg, handlar det till stor 

del om hur rekryteraren väljer att tolka informationen som uppkommer om en 

arbetssökande genom sociala medier. Vikten bör i slutändan ligga på vad den 

arbetssökande kan tillföra och utföra på arbetsplatsen. En av respondenterna menar 

att ”Personer kan ju ha ett struligt liv, men ändå vara väldigt bra på en speciell 

uppgift” (svenskhandelskammare, 2013, s. 9) 
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1.3	  Syfte	  
Uppsatsen ämnar undersöka vilken innebörd rekryterares användning av sociala 

medier vid en rekryteringsprocess kan ha för påverkan på arbetssökandes personliga 

integritet. 

1.4	  Problemformulering	  
Hur kan arbetssökandes personliga integritet påverkas när rekryterare använder 

sociala medier som rekryteringsverktyg?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linnéuniversitetet	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inledning	  

	   	   	  

	   14	  

Inledning 

Metod 	  	  

Teori 

Empiri 
 

Analys 
	  

Slutsats 

1.5	  Disposition	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

 

Dispositionen för denna uppsats kommer följa figuren ovan. Inledningsvis börjar 

uppsatsen med ett inledningskapitel där en bakgrund och problemdiskussion av 

ämnet kommer att beskrivas. Detta följs sedan upp av ett utformat syfte och en 

problemformulering. Vidare kommer metodkapitlet där tillvägagångsättet för denna 

uppsats beskrivs. Sedan följer teorikapitlet som fokuserar på följande rubriker; 

rekrytering, rekrytering via sociala medier och personlig integritet. Detta följs sedan 

upp av empirikapitlet som består av de insamlade intervjuer som utförts för denna 

uppsats. Avslutningsvis kopplas teori och empiri samman i ett analyskapitel som 

sedan avslutas med en slutsats. 
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2.	  Metod	  
Metodkapitlet ämnar redogöra hur studien har genomförts. Inledningsvis kommer 

uppsatsens forskningsansats, operationalisering och forskningsmetod presenteras. 

Vidare följer en redogörelse för uppsatsens forskningsstrategi, datainsamlingsteknik 

samt en presentation av valet av respondenter. Avslutningsvis redogörs det för 

uppsatsens tolkningsarbete, validitet, reliabilitet samt uppsatsens forskningsetik. 

Under samtliga avsnitt i metodkapitlet diskuteras och motiveras varje val. 

2.1	  Induktiv	  forskningsansats	  
Jakobsson (2011) beskriver att induktiv forskningsansats innebär i generella drag att 

forskaren går från delarna till helheten, från det specifika till det mer allmänna. En 

studie med en induktiv ansats utgår vanligtvis från empirin, forskaren ska försöka 

finna samband som gäller generellt. Vidare fortsätter Patel och Davidson (2011) att 

beskriva risken med att forskaren egentligen inte vet något om teorins räckvidd och 

generalitet, detta eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag utifrån en 

speciell situation. Den induktivt arbetande forskare kan omöjligt undvika att egna 

idéer och föreställningar kommer färga de resultat som produceras.  

I vår uppsats valde vi att använda oss av en induktiv forskningsansats då vi i enlighet 

med Jakobssons (2011) beskrivning av att en induktiv ansats utgår från empirin för 

att kunna generera information om vårt forskningsområde som inriktar sig på att 

undersöka vad den personliga integriteten har för innebörd i en rekryteringsprocess. 

Forskningsområdet som vi undersökt är enligt oss ett aktuellt ämne, men vi anser att 

litteraturen varken tar upp eller täcker det problem vi anser finns och därför valde vi 

att utgå från våra respondenters synsätt och erfarenheter inom forskningsområdet. 

Detta innebär att vi utgick från respondenternas synsätt, erfarenheter och tolkningar 

av forskningsområdet	   för att sedan kunna vända oss till de teorier som ansågs 

lämpliga för denna uppsats och för att sedan kunna presentera ett analyskapitel. 

Genom att vi har utgått från respondenternas synsätt, ansåg vi på att detta skulle ge 

en överblick och bättre förståelse för vårt forskningsområde.  
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2.1.1	  Operationalisering	  

I denna kvalitativa studie består problemformuleringen av ett huvudproblem; Hur 

kan arbetssökandes personliga integritet påverkas när rekryterare använder sociala 

medier som rekryteringsverktyg? Utformningen av detta problem uppstod då vi 

ansåg att detta är ett aktuellt ämne just nu, men ansåg att där fanns luckor kring vårt 

problem i teorin. För att kunna besvara problemformuleringen ställdes den insamlade 

empirin mot den befintliga teorin kring ämnet, men huvudfokus låg på att försöka 

tolka och utgå från empirin då teorin inte tydligt nog belyser problemformuleringen. 

Utifrån detta hoppades vi på att problemformuleringen gick att konkretisera och se 

om det utgör ett verkligt problem i dagens olika rekryteringsprocesser. 

Huvudproblemet befann sig till viss del med ena foten i en teoretisk referensram som 

har för avsikt att belysa innebörden av sociala medier, rekrytering och personlig 

integritet men belyste inte vad dessa tre faktorer tillsammans har för innebörd samt 

eventuella konsekvenser. Därför valde vi att utgå från den empiriska referensramen 

som innehåller den empiri vi erhållit från intervjuer med våra respondenter. För att 

insamlad empiri skulle kunna hjälpa oss besvara problemformulering ställde vi 

frågor till respondenterna som fokuserade på; hur deras användning av sociala 

medier som rekryteringsverktyg såg ut, hur stort fokus respondenten la på de som 

sades på sociala medier om den arbetssökande och hur respondenten definierade 

personlig integritet.  Dessa centrala frågor samt eventuella följdfrågor ansåg vi skulle 

hjälpa oss att tolka och besvara vår problemformulering. Den teoretiska 

referensramen, tillsammans med den insamlade empirin, kom senare att resultera i en 

analys och avslutningsvis försökte problemformulering besvaras.   

2.2	  Kvalitativ	  forskningsmetod	  
I vår uppsats valde vi att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Denna 

forskningsmetod utgår vanligtvis från intervjuer enligt Andersen (1998) och genom 

de intervjuer vi valde att genomföra ansåg vi att vår förståelse av forskningsområdet 

ökade. Vi anser att kvalitativ forskningsmetod främjar vår studie då Lofland (1971) 

belyser att kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet och 

forskaren ska ansikte mot ansikte kunna möta den situation som enheten befinner sig 

i. Författaren fortsätter med att beskriva att forskaren måste kunna förstå den 

situation som individen, gruppen eller organisationen befinner sig i. Vårt mål var att 
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få en sammanhängande bild av vårt forskningsområde och detta gjordes genom att 

tolka och bearbeta det empiriska materialet för att sedan kunna sammanställa det till 

ett empirikapitel. Det empiriska materialet användes sedan för att kunna arbeta fram 

det teoretiska materialet för att kunna sammanställa det teoretiska kapitlet. Merriam 

(1994) beskriver att kvalitativ forskningsmetod inte inriktar sig på att pröva om 

informationen har generell giltighet, utan den centrala grunden är att få en djupare 

förståelse av den insamlade informationen och beskriva en helhet. Författaren menar 

att vid en kvalitativ forskningsmetod är forskaren det primära instrumentet vid 

insamling och analysering av information. Forskaren är ett mänskligt instrument 

vilket innebär att han eller hon begår misstag och låter personliga värderingen färga 

undersökningen. Kvalitativ forskning innebär att forskaren försöker få en 

sammanhängande bild mellan människa, samhälle, studieobjekt och tillvägagångsätt 

och har sitt ursprung från sociologin, psykologin antropologin. 

Lofland (1971) redogör för fyra principer av metodisk karaktär som bör finnas när 

forskaren griper sig an en kvalitativ frågeställning. Forskaren ska ha en närhet till 

undersökningsenheten, forskaren ska möta enheten ansikte mot ansikte och ska vara 

en riktig eller sann återgivning av vad som skett, rapporten ska alltså beskriva vad 

som enligt forskarens objektiva åsikter har ägt rum. Rapporten ska innehålla 

deskriptiva beskrivningar i den utsträckning som det anses viktigt för förståelsen av 

den som har undersökts i rapporten. Rapporten bör även innehålla direkta citat, både 

skriftliga och muntliga, som visar individernas uttryckssätt. Detta bör göras för att få 

bästa möjliga förståelse för rapporten.  

Vidare beskriver Denscombe (2009) även de fördelar som uppkommer vid kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod har en förankring i datamaterial och 

analys och har sina rötter i den sociala tillvarons villkor, möjligheterna att teorierna 

är gripna ur tomma intet är små. Kvalitativ forskningsmetod ger också möjlighet till 

alternativa förklaringar, den ger tillåtelse till mer än en giltig förklaring då den 

bygger på forskarens skicklighet i att tolka resultatet. Kvalitativ forskningsmetod 

accepterar att olika forskare kan tolka och komma fram till olika resultat och 

slutsatser.  

Det valda ämnet valdes då ett tidigare intresse fanns hos oss, vilket gör att det kan 

finnas ett visst tyckande om ämnet från vår sida, men har som avsikt att inte låta våra 
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subjektiva bedömningar genomsyra resultatet. Vi samtidigt medvetna om att 

kvalitativ forskningsmetod tillåter oss att tolka resultatet från olika perspektiv, vårt 

perspektiv. Detta gjordes för att vi skulle skapa oss en bredare och mer neutral bild 

av vårt forskningsområde. Vi är medvetna om att vårt resultat skulle kunna tolkas ur 

ett annat perspektiv eller synsätt av en annan forskare, men vi anser att kvalitativ 

forskningsmetod utgör det mest relevanta tillvägagång sätt för vår rapport, då det 

enligt oss skapar en bättre förståelse och tolkningsmöjlighet för vårt val av ämnesval 

2.3	  Forskningsstrategi	  
Enligt Denscombe (2009) innebär strategier breda sätt att närma sig forskningen. 

Strategierna innehåller de mål och designprinciper som utformar rapportens 

undersökning som helhet. Vidare beskriver Yin (2009) de olika tillvägagångsätt som 

kan användas vid en samhällsvetenskaplig forskning, såsom fallstudier, 

enkätundersökningar, surveyundersökningar, experiment samt analys av källor. Det 

finns både för- och nackdelar med samtliga tillvägagångsätt och det finns tre 

huvudsakliga villkor som är relaterade till de olika tillvägagångsätten som Yin 

(2009) beskriver är; valet av forskningsfråga som uppsatsen har för avsikt att belysa, 

forskarens kontroll över olika beteenden samt forskarens fokus på nutida händelser 

till skillnad från historiska händelser. Vidare beskriver Yin (2009) att det är en fördel 

om problemformuleringen utgår från att besvara ett hur eller varför och om forskaren 

har begränsad kontroll över faktiska händelser, ger detta ett utforskande 

förhållningssätt.  

Den forskningsfråga som denna uppsats ämnar svara på är hur den arbetssökande 

integritet påverkas av arbetsgivarens användande av sociala medier vid en 

rekryteringsprocess och därför anser vi att det är mest lämpligt att använda sig av en 

surveyundersökning. Vår utgångspunkt blir att ta reda på vad våra respondenters har 

för åsikter, synsätt och erfarenheter och hur de eventuellt tror individens integritet 

påverkas i rekryteringsprocessen där sociala medier är inblandat och inte utgå från 

teorierna. Vidare kommer även en intervjustudie genomföras, då vi utifrån en 

induktiv forskningsansats vill utgå från respondenternas synsätt på vårt 

forskningsområde och därför har en intervjustudie genomförts. 
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2.3.1	  Surveyundersökning	  

Denscombe (2009) beskriver att surveyundersökningar är ett av det populäraste och 

vanligaste tillvägagångsätten vid samhällsforskning och har varit det sedan den 

senare delen av 1900-talet. Syftet med en fysisk samt vid en social 

surveyundersökning är att uppdatera kunskaperna och kännedomen om vissa saker, 

undersökningen ska ge en ögonblicksbild av hur saker och ting är vid tidpunkten för 

datainsamlingen. Skulle forskaren önska göra en tillbakablickande studie för att visa 

hur saker och ting brukade vara, anses detta snarare vara ett undantag än en regel. 

”Surveyundersökningar som tillvägagångsätt är en forskningsstrategi, inte en 

forskningsmetod, Vid sociala surveyundersökningar kan många olika metoder 

användas” (Denscombe, 2009:26).  

Vidare beskriver Denscombe (2009) att det finns en rad olika tillvägagångsätt för 

forskare som väljer en surveyundersökning som tillvägagångsätt. Det som utmärker 

tillvägagångsättet surveyundersökningar är kombinationen av bred täckning, fokus 

på ögonblicksbilden vid en specifik tidpunkt samt beroendet av empirisk data. Vidare 

beskriver Jakobsson (2011) att survey är ett övergripande begrepp för olika av 

undersökningsdesigner. Ett generellt samband mellan två eller flera variabler 

studeras i en survey, men innehåller inte några interventioner eller konstruerade 

undersökningsgrupper. Tvärsnitts- och longitudinella undersökningar är exempel på 

surveyundersökningar. En tvärsnittsstudie innebär att en undersökning av ett 

fenomen görs vid bara ett tillfälle, data samlas alltså in vid bara en bestämd tidpunkt. 

Detta tillvägagångsätt fastställer vilka förhållande som gällde vid den specifika 

tidpunkten. Fördelen med denna studie är att det tar mindre tid i anspråk, medan 

nackdelen är att inga kausala slutsatser kan dras. Detta beror på att i denna typ av 

studie görs mätningar av exponering och effekt på samma gång.  

I denna uppsats kommer en surveyundersökning, i form av en tvärsnittsundersökning 

att göras. Då denna uppsats ämnar studera ett fenomen och inte ett specifikt 

fallföretag, anser vi att en surveyundersökning, i form av en tvärsnittsundersökning 

lämpar sig bäst. Vidare vill vi få en ögonblicksbild av hur fenomenet av vår 

problemformulering ser ut idag och Denscombe (2009) beskriver att den kvalitativa 

forskningsmetodens analys har sina rötter i den sociala tillvarons villkor, gör att en 

surveyundersökning lämpar sig för vår studie. Vi vill genom en surveyundersökning 
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studera vårt forskningsområde utifrån den sociala tillvaron villkor och genom en 

tvärsnittsundersökning vill vi mer specifikt studera fenomenet av vårt 

forskningsområde under ett specifikt tillfälle.    

2.4	  Primär	  –	  och	  sekundärdata	  
Jacobsen (2002) beskriver att primärdata är information eller upplysningar direkt 

från personer eller grupper som forskaren samlar in för första gången, forskaren går 

direkt till den primära källan. Forskarens datainsamling är specifikt utformad för en 

speciell problemställning får primärdata insamlad genom metoder som 

frågeformulär, intervju eller observation. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att 

sekundärdata innebär att forskaren inte samlar in information direkt från källan, utan 

forskaren baserar sig istället på upplysningar som är insamlade av andra tidigare. 

Detta innebär ofta att informationen har tidigare har blivit insamlad av en annan 

person som hade som ändamål att svara på en annan problemformulering än den som 

forskaren vill belysa. Författaren beskriver att sekundärdata är en andrahandskälla, 

en källa som är baserad på primärkällor och reviewartiklar, läroböcker och 

populärvetenskapliga texter är några exempel på sekundärdata.  

I vår uppsats har insamlade data grundats på primärdata, detta eftersom vi gjort en 

induktiv forskningsansats där utgångspunkten är respondenternas information och 

analysen har empirin som utgångspunkt. Genom att använda intervjuer som 

insamlingsmetod av primärdata, har detta resulterat i att vi fått en bredare bild av 

forskningsområde vilket legat till grund för empiri som tillsammans med teori kunnat 

utmynna i en analys och slutligen en slutsats. Vi anser att denna typ av data ger oss 

pålitlig information eftersom vi har vänt oss till den direkta källan. Enligt Jakobsson 

(2011) föredras ofta primärdata framför sekundärdata vid analys av data, då 

sekundärdata ofta är tolkad eller presenteras i reducerad form. Eftersom vi ville få en 

förståelse av vårt forskningsområde, vill vi ha möjligheten att tolka och analysera 

insamlad data på egen hand, vilket gör att primärdata lämpar sig bäst vid denna 

uppsats.  
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2.5	  Datainsamlingsteknik	  

2.5.1	  Kvalitativa	  insamlingsmetoder	  

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att syftet med kvalitativa insamlingsmetoder är 

att karaktärisera något. Huvudsyftet är att söka beskrivningar, kategorier eller 

modeller som beskriver ett sammanhang eller fenomen i omvärlden. En kvalitativ 

insamlingsmetod är inte aktuellt när forskaren vill beskriva storlek, kvantitet eller 

mängd i ett forskningsprojekt. Intervju, fokusgrupp, fallstudie samt observation är 

vanliga kvalitativa insamlingsmetoder och Merriam (1994) beskriver att intervjuer är 

den vanligaste formen av datainsamlingsmetod inom kvalitative studier. I denna 

rapport valde vi att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod av det empiriska 

materialet.  

2.5.2	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Merriam (1994) beskriver att det vanligaste sättet att avgöra vilken typ av intervju 

forskaren ska göra är att forskaren tar ställning till vilken grad av struktur forskaren 

vill ha. På ena sidan finns forskare som använder sig av enkäter som följer en fast 

struktur och på andra sidan finns forskare som använder sig av öppna, 

samtalsliknande intervjuer. Vid en strukturerad intervju bestämmer forskaren sig i 

förväg vilka frågor som ska ställas och i vilken ordning. Den mest strukturerade 

intervjun är en muntlig version av en skriftlig surveyintervju, vilket ofta 

opinionsinstitut och marknadsföringsföretag använder sig av. Denna form av 

högstrukturerade intervjuer kommer ofta till användning när ett flertal människor ska 

utfrågas beskriver Patton (1980). Vidare beskriver Merriam (1994) att när intervjuer 

görs i en fallundersökning, i synnerhet i kvalitativa fallundersökningar, är intervjun i 

flesta fall mindre strukturerad och öppnare, en semistrukturerad intervju. Denna form 

av intervju utgår från individuella respondenters tolkning och definition av sin 

verklighet på olika sätt. Syftet med intervjun är att komma åt respondentens sätt att 

se på saker och ting, snarare än att tvinga respondenten till att anamma forskarens 

kategorisering av världen. Vidare beskriver författaren att när forskare gör en 

semistrukturerad intervju vill denne ha viss information från alla respondenterna och 

intervjuerna styrs av ett antal frågeställningar eller frågor som forskaren ska utforska, 

men frågornas ordningsföljd var inte bestämda i förväg. Denna form av intervju gör 

det möjligt för forskaren att svara på situationen som den utvecklas, på 
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respondentens syn på världen och på nya idéer som kan dyka upp. Medan en 

ostrukturerad intervju används när forskaren inte vet tillräckligt om en företeelse för 

att kunna ställa relevanta frågor. Det finns inga förberedda eller färdigformulerade 

frågor och syftet med en ostrukturerad intervju är att lära sig tillräckligt mycket om 

en företeelse för att kunna utforma frågor för en kommande intervju. 

I denna uppsats har insamlingen av det empiriska materialet har genomförts genom 

ett semistrukturerat tillvägagångsätt. Vi ansåg att detta tillvägagångsätt lämpade sig 

bäst för denna uppsats eftersom vi ansåg att vi hade en bra grundkunskap inom 

området, men ville ta reda på ytterligare information inom forskningsområdet. Vi 

ansåg att detta tillvägagångsätt gav oss utrymme att tillägga följdfrågor för att skapa 

oss en bättre förståelse över hur respondenterna uppfattade ämnet i relation till 

forskningsområdet. När intervjuerna skulle genomföras valde vi att båda inte skulle 

närvara vid intervjuerna, utan delade upp intervjuerna mellan oss och genomförde 

intervjuerna enskilt. Vi ställde oss dock positiva till Trost (2010) påstående om att ha 

två intervjuare närvarande vid intervjun, kan ge ett bra stöd och om dessa två är 

samspelta utförs vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och 

förståelse. Möjligheten fanns för oss att ha båda närvarande vid samtliga intervjuer, 

men eftersom vi spelade in samtliga intervjuer, ansåg vi att ha båda närvarande inte 

var nödvändigt, utan varje intervju gick lika bra att genomföra enskilt. I efterhand 

med facit i hand gick samtliga intervjuer bra och vi fick svar på de frågor vi hade och 

såg därför inga negativa effekter av att båda inte närvarade vid intervjuerna.   

Till samtliga intervjuer hade vi ett antal förberedda intervjufrågor som vi noggrant 

gått igenom för att täcka så stor del av ämnet som möjligt. Vi var medvetna om att 

följdfrågor skulle bli aktuella att ställa till respondenten, vilket vi ansåg skulle 

resultera i en bredare bild av ämnet och forskningsområdet. Vid utformandet av 

intervjufrågorna var vi noga med att försöka ställa öppna frågor där respondenten 

varken kunde svara ja eller nej, utan var tvungen att utveckla sina svar.  De mest 

centrala frågorna som fanns med i intervjuerna var respondentens syn på sociala 

medier och dess fördelar och nackdelar, hur respondenten definierade personlig 

integritet samt deras syn på en rekryteringsprocess. Några standardiserade frågor 

fanns även med under intervjun som gav oss svar på hur länge respondenterna hade 

arbetat med rekrytering, vilket befattning de hade samt vad deras arbetsuppgifter 
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innefattade. Med samtliga frågor ansåg vi att vi skulle få en bredare bild av ämnet 

den aktuella frågan syftade på. Vi använde oss av en diktafon under samtliga 

intervjuer och förde även anteckningar kontinuerligt under intervjuerna där vi ansåg 

det behövdes. Detta gjorde att vi kunde lyssna på samtliga intervjuer igen och se till 

våra anteckningar och tillsammans diskutera och tolka respondenternas svar och 

skapa oss en bättre förståelse över respondenternas svar. Detta gjordes för att sedan 

kunna sammanställa empirin på ett korrekt och rättvist sätt. Trost (2011) beskriver att 

fördelarna med en diktafon kan vara är att det går att lyssna till tonfall och ordval 

upprepande gånger efteråt samt att intervjuaren lär sig av sina misstag när denne 

lyssnar på sin egen röst. De negativa effekter som vi ansåg kunde uppstå vid en 

inspelning av en intervju, är att respondenten kunde känna sig obekväm av att en 

inspelning skedde under intervjun. Därför var vi noggranna med att fråga om en 

inspelning var okej för respondenten och valde även att berätta vad vårt syfte var 

med att spela in intervjun. Eftersom samtliga respondenter gav sitt samtycke till att vi 

spelade in intervjun, kunde vi då konstatera att samtliga respondenter inte var 

obekväma med att bli inspelade och ingen negativ effektiv skapades.  

2.6	  Val	  av	  respondenter	  
Holme & Solvang (1997) beskriver att de urval av undersökningsenheter som 

forskaren gör är en avgörande del av undersökningen. Sker ett felaktigt urval av 

undersökningsenheter kan undersökningen bli värdelös i relation till den 

utgångspunkt som forskaren hade i början av projektet. Urvalet av 

undersökningsenheter sker varken slumpmässigt eller tillfälligt, utan det sker utifrån 

vissa systematiskt formulerade kriterier. Urvalet sker inte utifrån en klart definierad 

teoretisk ståndpunkt, utan utifrån den för-förståelse, de förutfattade meningar och 

den för-teorier forskaren har då den påbörjar projektet. Vidare beskriver Merriam 

(1994) att inom kvalitativ forskning är den lämpligaste urvalsstrategin ett icke-

problematisk synsätt  i formen målinriktad. Utifrån ett icke-problematiskt synsätt är 

det omöjligt för forskaren att beräkna sannolikheten att varje specifikt element i 

populationen kommer inkluderas i urvalet.   

Vi har haft Merriams (1994) beskrivning av ett icke-problematiskt synsätt i åtanke 

när vi gjort vårt urval av bransch och respondenter, vi är medvetna om att varje 

specifikt element i populationen kommer vara omöjlig att inkludera. Vi gjorde valet 
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att inte inrikta oss på ett specifikt företag då vi ansåg att en avgränsning till ett 

specifikt företag skulle kunna ge oss liknande svar på samtliga intervjuer. Vi valde 

att istället att inrikta oss på individer som är eller har varit i bemanningsbranschen 

där deras huvudsakliga arbetsuppgift är olika slags rekryteringsfrågor. Anledningen 

till att vi valde att inrikta oss på bemanningsbranschen var rekryterares omfattande 

kunskap inom just rekrytering och processen kring detta. Därför ansåg vi att denna 

specifika bransch kunde ge oss bättre information om vårt forskningsämne. Vi valde 

att genomföra sex stycken intervjuer för denna studie. Vi har haft som avsikt att 

försöka få en bred och rättvis bild av vårt forskningsområde genom att inte 

slumpmässigt välja ut våra respondenter, utan valt individer som dagligen arbetar 

med rekryteringsfrågor av något slag. Respondenternas arbetserfarenhet inom 

bemannings- och rekryteringsbranschen ser olika ut och de har spenderat olika lång 

tid i branschen. Respondenterna arbetar alla på olika företag och även på olika 

geografiska platser i landet, vilket vi såg som en fördel då respondenternas 

arbetsuppgifter och rutiner skiljde sig åt. Detta ansåg vi vara intressant, då även om 

samtliga respondenter arbetar inom samma bransch, kan deras syn och åsikter skilja 

sig avsevärt, då deras dagliga arbetsuppgifter och företagets rutiner kan ibland spegla 

deras svar. Vidare ansåg vi att detta skulle ge oss en bredare och belyst bild av vårt 

forskningsområde och problem då samtliga respondenters svar och information har 

använts för denna studie. En mer djupgående presentation av samtliga respondenter 

kommer i det empiriska kapitlet.  

Avslutningsvis är vi medvetna om att ett annat val av respondenter hade kunnat 

göras, vi hade kunnat intervjua individer som är medvetna om att arbetsgivaren har 

sökt på dem via sociala medier under en rekryteringsprocess, alltså även sett det ur 

den arbetssökande perspektiv. Detta hade resulterat i att vi fått en bredare bild av 

forskningsområdet och sett de ur två olika synsätt, men vi ansåg att det skulle bli för 

omfattande för denna uppsats. Vilket resulterade i att vi endast valde att se det utifrån 

rekryterarens perspektiv, för att då kunna få en djupare förståelse för vårt problem. 

Vidare ansåg vi heller inte att det var det vi ville inrikta oss på, utan vi ville endast 

inrikta oss på rekryterarens syn och hur denne såg på de konsekvenser som kunde 

uppstå på grund av deras olika val.  
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2.7	  Tolknings-‐	  och	  analysarbete	  
Öberg (1997/2013) beskriver att när en intervju har genomförts ska den behandlas 

och analyseras. Det första som ska göras är en transkribering och denna bör göras 

direkt efter intervjun som möjligt. Detta eftersom intrycken från intervjun fortfarande 

är ”färska”. I analysen bör forskaren först skapa sig en förståelse av sitt datamaterial 

och se hur det insamlade datamaterialet svarar på de frågeställningar som forskaren 

har i sin studie. Vidare beskriver författaren att forskningsprocessen är en 

inlärningsprocess som sällan framskrider linjärt vilket kan innebära att 

frågeställningen i slutet av forskningsprocessen inte nödvändigtvis är densamma som 

när projektet startade. Öberg (1997/2013) poängterar att forskaren kan skilja på data 

och empiriskt material. Data kan ses som det som produceras i fältarbetet, det vi kan 

förnimma med våra fem sinnen genom att till exempel använda oss av intervjuer och 

observationer. Medan det empiriska materialet ses som det avgränsade materialet 

som forskaren senare kommer att analysera. I en inspelad intervjustudie är studiens 

data det ljud som är inspelat från intervjun, medan transkribering som forskaren gör 

av ljudet utgör det empiriska materialet. Författaren menar att det är sällan forskaren 

analyserar studiens data, den inspelade intervjun direkt, utan det är det empiriska 

materialet, transkriberingen som forskaren analyserar.  

Vidare beskriver Öberg (1997/2013) att bearbetning av det empiriska materialet 

innebär som ordet antyder att forskaren ska arbeta med ett material. Detta arbete 

innebär att forskaren aktivt ordnar, kategoriserar och sorterar sitt material för att 

kunna finna svar på de frågor som forskaren har formulerat. Det empiriska materialet 

sätter gränserna för analysen vilket gör det viktigt att forskaren tydliggör kopplingen 

mellan sin analys och det empiriska materialet. Bearbetningen och analysering av det 

empiriska materialet blir kanske som mest tydligast i en kvalitativ forskning. 

Forskaren är ett viktigt instrument i studien och bidrar i stor utsträckning till att 

forma studien, detta genom valen som forskaren väljer att göra.  

I denna studie valde vi att transkribera samtliga intervjuer när varje intervju var 

genomförd. Då vi ansåg att minnet från intervjuerna fortfarande var färska och 

arbetet av det empiriska materialet kunde genomföras på ett enklare sätt än om vi 

hade väntat med att transkribera intervjuerna. Vidare kunde även våra tolkningar och 

reflektioner från intervjun diskuteras direkt mellan varandra och på så vis kunde vi 
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bearbeta det empiriska materialet på ett enklare sätt och få en mer korrekt bild av 

samtliga intervjuer.  

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att det finns två huvudinriktningar inom 

innehållsanalys. Det finns en kvantitativ gren som främst används inom 

medieforskning och en gren som beskriver ett valt fenomen, den kvalitativa grenen. 

En innehållsanalys kan ha två olika ansatser, manifest och latent ansats. I både 

manifest- och latent innehållsanalys gör forskaren tolkningar, men i manifest 

innehållsanalys innebär arbete med textmaterial och innehållet i dessa att beskriva 

uppenbara och synliga komponenter. Latent innehållsanalys innebär att arbetet 

handlar om att se vad textmaterialet handlar om. Forskaren gör sedan en tolkning av 

det som ligger bakom orden. Vidare används innehållsanalys för att vetenskapligt 

analysera material, både skrivna och sådana som återger tal och innehållsanalysens 

objekt är kommunikationsinnehållet. Avgränsningen i analysen är beroende av hur 

djupt eller brett kommunikationsinnehållet har avgränsats i de olika frågorna. 

Användning av breda frågor ger breda svar, medan djupare frågor och en snävare 

avgränsning ger forskaren mer konkreta och tydliga svar. I denna uppsats används en 

latens ansats, vi har valt att bearbeta både det teoretiska och empiriska materialet 

noga. Detta har dels gjorts för att behålla en röd tråd genom hela uppsatsen, men 

också för att det teoretiska och empiriska materialet slutligen skulle kunna kopplas 

samman till en analys- och slutsatsdel tillsammans med våra tolkningar, reflektioner 

och tankar. Eftersom litteraturen inom vårt forskningsområde inte har givit oss 

kunskap om hur sociala medier, rekrytering och personlig integritet tillsammans har 

för innebörd och eventuella konsekvenser, har vi utgått från det empiriska materialet 

och sedan sett på det teoretiska materialet och försökt utläsa det som ligger bakom 

orden och försökt koppla samman det teoretiska materialet med det empiriska.  

2.8	  Undersökningskvalitet	  
Merriam (1994) beskriver att en kvalitativ forskning är ingen rätlinjig process som 

går att dela upp i olika steg, utan en process där insamling och analys av information 

sker parallellt. Vid första intervjun börjar redan analysen, forskaren börjar analysera 

vid första observationen eller då första dokumentet läses. Under hela 

undersökningens gång är det en fråga om ömsesidig påverkan, forskarens främsta 

intresse är att komma fram till trovärdiga och hållbara resultat. I en kvalitativ 
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forskning grundar sig hållbarheten på forskarens sinnesnärvaro och förhållningssätt, 

vilka tolkningar som görs, hur samspelet ser ut mellan forskare och deltagare samt 

hur trianguleringen av information utförs. Firestone (1987) menar att olika strategier 

används för att övertyga läsaren om hållbarheten i resultaten:  

”I en kvantitativ undersökning måste läsaren övertygas om att forskaren följt alla 

regler till punkt och pricka, eftersom det normalt inte finns någon konkret 

beskrivning av hur man gått tillväga. En kvalitativ rapport förser dock läsaren med 

en beskrivning som är tillräckligt detaljerad för att denne ska kunna avgöra om 

forskarens slutsatser verkar vettiga eller ej” (Firestone, 1987, s.19) 

Vidare beskriver Merriam (1994) att all forskning syftar till att producera giltiga och 

hållbara resultat vilket är en av de centralaste aspekterna med en uppsats, resultatet 

ska vara pålitligt. Yin (2009) fortsätter med att beskriva att undersökningskvalitén 

delas in i konstruktionsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet. 

Samtliga delar är viktiga för att kunna säkerställa kvalitén i en forskning.  

2.8.1	  Validitet	  

Yin (2009) menar att forskaren kan höja den konstruktiva validiteten genom att 

använda flera källor av data för att skapa en värdekedja som bevis. För att höja 

validiteten i vår uppsats valde vi att göra sex stycken intervjuer med personer som vi 

ansåg vara aktuella för vårt forskningsområde, detta för att försöka spegla 

verkligheten samt skapa oss en bredare bild och förståelse kring vårt 

forskningsämne. Genom att vi noggrant valde ut respondenterna utifrån våra 

kriterier, där respondenterna behövde befinna sig i bemanningsbranschen, har vi har 

ställt oss kritiska och noggrant övervägt och diskuterat valet av våra respondenter. 

Vidare har den teoretiska datainsamlingens tillvägagångsätt varit noggrann och vi har 

bearbetat och jämfört olika teorier med varandra och använt de teorier vi ansett varit 

bäst lämpade och konkreta utifrån vårt empiriska material. Därmed anser vi att 

validiteten för denna studie är hög.  

Merriam (1994) beskriver att intern validitet handlar om i vilken mån ens resultat 

stämmer överens med verkligheten, intern validitet ifrågasätter om resultatet 

verkligen fångar det som finns och studerar forskaren det han eller hon tror sig 

studera. Vidare måste alltid validiteten bedömas via tolkningar av forskarens 
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erfarenheter och inte via termer av verkligheten. Det som observeras i en kvalitativ 

forskning och som avgör validiteten i iakttagelser är människors konstruktion av 

verkligheten, hur människan upplever världen. I vår studie har vi utgått från våra 

respondenters upplevelser, iakttagelser och tolkningar av världen för att skapa oss en 

bättre förståelse för vårt forskningsområde. Vi har utifrån deras synsätt och 

tolkningar av världen, skapat oss en bild av hur verklighetsbilden ser ut för att sedan 

kunna använda informationen i vår studie.  

Yin (2009) fortsätter med att påpeka att intern validitet är i synnerhet viktigt när 

forskaren försöker förklara att en händelse leder till en annan händelse. Men om 

forskaren skulle lyckas lokalisera en händelse mellan två olika fenomen, men inte 

lyckats ta del av ett tredje fenomen som kan ha en bidragande faktor till studien, har 

forskaren misslyckats med att hantera risken inom intern validitet.  I vår uppsats hade 

vi som avsikt att försöka behålla en hög validitet genom att försöka ta hänsyn till 

samtliga fenomen som kan ha en bidragande faktor till vår uppsats. Vi uteslöt inte 

någon information från respondenterna, detta för att försöka få med alla eventuella 

infallsvinklar inom vårt forskningsområde. All teoretiskt datamaterial har noga 

jämförts och vi har försökt titta på den senaste litteraturen och de senaste artiklarna 

inom vårt forskningsområde för att få en uppdaterad bild av ämnet.  

Merriam (2009) beskriver att extern validitet avgör i vilken utsträckning resultatet 

från en studie kan appliceras på andra situationer. För att denna studie skulle uppnå 

extern validitet i har vi tydligt försöka beskriva de fenomen vi studerat, nämligen hur 

den arbetssökande integritet kan komma att påverkas när en rekryterare använder sig 

av sociala medier. Vidare anser vi att detta fenomen kan vara ett kommande problem 

för både arbetsgivare och arbetssökande då användandet av sociala medier växer och 

människan delar med sig mer och mer av sitt dagliga liv via Internet. Eftersom vi 

ville få en ögonblicksbild av vårt fenomen och ingen mätning av fenomenet görs, 

innebar detta att problemet succesivt kan förändras under tiden, ögonblicksbilden kan 

se annorlunda ut vid ett senare tillfälle. Detta innebär att nästa forskare som ska 

studera samma fenomen, kan med stor sannolikhet få ett annorlunda resultat, då 

ögonblicksbilden ständigt förändras. Bilden anser vi kan förändras eftersom 

respondenternas attityd, erfarenhet, samhällets påverkan och den teknologiska 
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marknaden förändras och kan ha en bidragande faktor av respondenternas förändrade 

syn på fenomenet.  

2.8.2	  Reliabilitet	  	  

Merriam (1994) beskriver att reliabilitet handlar om i vilken utsträckning forskarens 

resultat kan upprepas, om den kommer ge samma resultat om den upprepas. 

Reliabilitet anses vara ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen då 

människans beteende inte är statiskt utan föränderligt. Vidare beskrivs reliabilitet och 

validitet som oupplösligen förknippade med varandra under forskningens gång. 

Forskaren bör snarare bekymra sig över att ha en inre validitet än för reliabilitet, 

detta eftersom det är omöjligt att ha en inre validitet utan reliabilitet. Detta innebär 

att om den inre validiteten ökar, ökar också reliabiliteten. Olsson & Sörensen (2011) 

fortsätter med att beskriva att en hög grad av överrensstämmelser tyder på reliabilitet, 

men vid en observation av individers attityder, kan det innebära att resultatet ser 

annorlunda ut vid ett senare tillfälle då individen kan ha ändrat åsikt från första 

observationen. I vår uppsats ämnar vi att nå en så tillförlitlig studie som möjligt och 

vi har därför noggrant strukturerat vårt tillvägagångsätt och vår analys. Vi har även 

spelat in samtliga intervjuer och försökt tydliggöra vårt tillvägagångsätt av studien, 

detta för att underlätta för andra att ta del av vårt forskningsområde, testa vår studie 

och kanske komma fram till samma resultat vid ett senare tillfälle. Dock är vi 

medvetna om att ögonblicksbilden ständigt kan förändras då omvärldsfaktorer, lagar, 

regler och samhällets förändring kan komma att påverka hur utvecklingen av vårt 

forskningsområde ser ut om x antal år. Därför kan tillvägagångsättet för nästa 

forskare se annorlunda ut beroende på hur vårt forskningsområde kommer att 

förändras i framtiden.       

2.9	  Forskningsetik	  
Jakobsson (2011) beskriver att etik är den del av filosofin som försöker beskriva vad 

som är det rätta. Etik består av en uppsättning regler av förhållningssätt och 

uppträdande och etik ses ofta som moralens teori och kallas även ibland för 

moralfilosofi. Medan moral har sitt fokus på handling och tanke, är etik läran om 

moral. Etik brukar delas in i tre olika underkategorier; Metaetik, Normativ etik och 

Tillämpad etik. Metaetiken studerar etiken som fenomen utifrån relaterade begrepp 

såsom rätt och fel. Normativ etik är studiet av olika etiska system och studiet görs 
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utifrån en värderande synvinkel och försöker avgöra vad som faktiskt är rätt, fel, gott 

eller ont. Tillämpad etik syftar till att skapa och formulera hållbara moralprinciper. 

Vidare beskriver Holme & Solvang (1997) att forskning som har människa och 

samhälle som studieobjekt, innebär etiska problem. En grundläggande utgångspunkt 

för all form av samhällsforskning är respekt för medmänniskor, vilket innebär att 

människor inte kan göras till medel för att vissa mål ska uppnås. Vidare måste 

forskaren skydda psykiskt och fysisk integritet för den enskilda individen som bidrar 

med information till forskningen. Tystnadsplikt måste strikt följas och forskaren 

måste säkerställa att andra personer inte kan få reda på vem den enskilda individen 

är. Avslutningsvis beskriver Holme & Solvang (1997) att den grundläggande frågan 

som forskaren alltid måste ställa sig är om forskaren har rätt att gripa in i andras 

människors liv och har forskaren rätt att kräva personen på den information som den 

faktiskt gör. Respekten för den enskildes människovärde måste forskaren värna om.  

I denna uppsats har vi varit måna om att respektera samtliga respondenter genom att 

lyssna på deras önskan om att vara anonyma i studien. Vi valde därför att samtliga 

respondenter skulle vara anonyma genom hela uppsatsen. Detta ansåg vi vara viktigt 

för att upprätthålla en god forskningsetik, men vi ansåg även genom att hålla våra 

respondenter anonyma skulle detta generera i att respondenterna skulle vara mer 

samarbetsvilliga under intervjun och svara på de frågor som kanske ansågs vara mer 

känsliga än andra.  

Vi anser att vårt forskningsområde inte skulle kunna medföra några direkta eller 

tydliga negativa aspekter för samhället, men studien skulle kunna ses som negativ 

utifrån respondenterna perspektiv. Detta då studiens resultat påstår att 

respondenterna kan kränka de arbetssökandes personliga integritet i viss mån. Dock 

är inte detta något respondenterna anser, men studien påstår detta, vilket skulle kunna 

medföra att respondenterna tar illa vid då vi påstår detta. Dock har vi varit tydliga 

med vår studie och dispositionen av den för respondenterna och samtliga har varit 

medvetna om vad de ställer upp på. Därför har vi inte sett detta som ett problem, men 

där kan finnas respondenter som inte håller med om studiens påståenden i resultatet, 

utan ser det utifrån ett annat synsätt. Vidare anser vi att studien kan medföra positiva 

aspekter för samhället. Vår studie belyser ett ämne som fortfarande är nytt och 

relativt outforskat, vilket kan därför medföra att studien lyfter ämnet och frågan kring 
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personlig integritet vid en rekryteringsprocess och kan bli ett aktuellt ämne att 

diskutera för vidare forskning. Funderingarna kring personlig integritet kan ha en 

stor etisk poäng och vi anser att denna fråga bör lyftas då vi tror att detta ämne kan 

bli ännu mer aktuellt i framtiden. Sammanfattningsvis anser vi att denna studie 

påvisar en god forskningsetik, då studien tar stor hänsyn till respondenterna. Studien 

påvisar inga negativa aspekter för samhället utan snarare positiva aspekter för 

samhället och kommande arbetssökande i framtiden. 
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3.	  Teori	  
Teorikapitlet kommer redogöra för de teorier som ansetts vara betydelsefulla för 

denna uppsats. För att underlätta läsningen för läsaren beskrivs en 

rekryteringsprocess, vad sociala medier innebär och sociala mediers innebörd för 

rekryteringsprocessen. Vidare ges en beskrivning av begreppet personlig integritet. 

Kapitlet är indelat i fyra huvudrubriker; rekrytering, sociala medier, rekrytering via 

sociala medier samt personlig integritet. För att skapa en tydligare bild för läsaren 

över hur skyddet ser ut för den personliga integriteten idag innehåller teorikapitlet 

även de lagar som skyddar den personliga integriteten.  

3.1	  Rekrytering	  
”Rekrytering innebär de åtgärder som syftar till att genom anställning tillgodose 

företagets behov av personal” (Granberg, 2011:406). Lundén (2000) beskriver mer 

specificerat att det finns flertalet platser att leta på när en ny medarbetare ska hittas 

för en ny befattning. Annonsering, jobbmässor, rekryteringsföretag, Internet och 

intern rekrytering är några exempel på hur företag kan rekrytera idag. När ett företag 

bestämt sig för att rekrytera en ny medarbetare måste företaget som första steg 

upprätta en kravprofil. Kravprofilen ska fungera som underlag för rekryteringen. När 

en kravprofil ska upprättas måste företaget tänka hur den tilltänkta befattningen 

kommer se ut i framtiden, hur befattningens arbetsuppgifter och befogenheter ser ut, 

om där ska finnas krav på utbildning och viss erfarenhet, lämpliga personliga 

egenskaper samt lön och andra anställningsvillkor. Granberg (2011) menar att 

kravprofilen kan grunda sig på genomgång av material som verksamhetsidé, 

kompetensplaner, arbetsinstruktioner och befattningsbeskrivningar. 

Tillvägagångsättet vid en anställningsprocess kan gå till på följande sätt: 

1. Ett beslut fattas att en ny anställning ska ske. 

2. Befattningskraven utreds, en kravprofil upprättas. 

3. Information om att en ledig tjänst är tillgänglig sprids med hjälp av olika 

rekryteringsverktyg. 

4. En sammanställning görs av de arbetssökandes meriter. 

5. En grovgallring av de sökande görs. 

6. Sedan görs ett urval av de mest intressanta sökande. 
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7. Anställningsavtal upprättas. 

8. Avslag till de övriga sökande ges. 

9. Uppföljning av rekryteringspolitik och rekryteringsrutiner kan göras. 

Granberg (2011) fortsätter att förklara att allteftersom ansökningarna kommer in, 

görs en sammanställning av de arbetssökandes meriter. Vidare sker en grovgallring, 

där de mest intressanta kandidaterna tas ut och denna fas bör göras i tre steg. I det 

första steget utgår rekryteraren endast från den information som fanns tillgänglig i 

ansökningen. Annan information som rekryteraren kan ha kännedom om vägs inte in, 

som till exempel egen personkännedom. I det andra steget går rekryteraren igenom 

alla de arbetssökande en gång till och väger in all information denna gång, negativ 

som positiv information. I det tredje och sista steget jämför och övervägs de 

arbetssökande som gallrats fram i steg ett och två mot varandra 

3.1.1	  Urvalsinstrument	  

Granberg (2011) beskriver att olika urvalsinstrument används för att kunna få 

information om den arbetssökande. Den information som tas fram utgör det underlag 

som hjälper till i processen av att välja vem som ska bli erbjuden en anställning. 

Författaren poängterar vikten av att se vilken information olika urvalsinstrument ger 

och dess prognosvärde. Prognosvärdet innebär att rekryteraren ser på 

urvalsinstrumentens förmåga att ge information om den arbetssökande möjligheter 

att lyckas i den kommande befattningen. Skolbetyg, arbetsintyg, referenser och 

intervju är några exempel på urvalsinstrument som företag kan använda sig av som 

verktyg i urvalsprocessen. Samtliga urvalsinstrument uppnår olika prognosvärden 

och fungerar olika bra i att ge information om den arbetssökande möjligheter för den 

kommande befattningen.  

Vidare beskriver Bolander (2002) i sin avhandling två ansatser som kan användas i 

en urvalsprocess – psykometrisk ansats och social ansats, dessa två ansatser har 

dominerat forskningen om rekrytering. Den psykometriska ansatsen fokuserar på 

rekryteringsprocessen som en informationsanskaffningsprocess. Denna process görs 

efter fastställda kriterier och olika urvalsinstrument används för att undersöka i 

vilken utsträckning kandidaterna har de egenskaper som krävs för tjänsten. De 

kandidater som i störst utsträckning besitter dessa egenskaper väljs sedan ut. Den 
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sociala ansatsen beskriver rekrytering som en social process och bedömningen av 

kandidaten styrs av hur bra relationen är mellan rekryteraren och kandidaterna, vilket 

grundar sig på hur rekryteraren uppfattar kandidaten. Mänsklig interaktion är en 

viktig faktor i rekryteringsprocessen och i den sociala ansatsen är det attityder, 

inflytande, värderingar, identitet, mänskliga relationer och interaktioner som står i 

centrum. Målet är att upprätta ett psykologiskt kontrakt mellan de båda parterna. Den 

kritik som riktats mot den psykometriska ansatsen är att den inte tar hänsyn till att 

människor är sociala varelser. Bolander (2002) beskriver mer specifikt att en kritik 

som har riktats mot den psykometriska ansatsen, är en humanistisk kritik. 

Människans upplevelser och åsikter spelar en viktig roll i rekryteringsprocessen och 

människan har dessutom vissa rättigheter som integritet, självförverkligande och 

utveckling.  

Fortsättningsvis beskriver Bolander (2002) att ansatserna ser på mänskliga 

egenskaper på olika sätt. Den psykometriska ansatsen antar att människans 

egenskaper inte förändras över tiden, utan egenskaperna är stabila och de har 

antingen ärvts eller erhållits tidigt i livet. Medan den sociala ansatsen väljer att säga 

att människan är föränderlig, människans förutsättningar kan förändras med hjälp av 

utveckling- och utbildningsinsatser. 

3.1.2	  Vikten	  av	  arbetssökandes	  personlighet	  

Bolander (2002) beskriver att rekrytering bör ses som en ekonomisk investering, då 

det kostar både tid och pengar för företag att genomföra en rekrytering. Rekrytering 

som en ekonomisk investering används ofta i samband med diskussioner som är 

förknippade med att företag rekryterar fel person. En felrekrytering är kostsam 

eftersom arbetet som personen rekryterats till inte utförts på rätt sätt vilket innebär att 

företaget förlorar intäkter samt att en ny rekryteringsprocess måste åter igen 

genomföras. Lindelöw Danielsson (2003) föreslår att företag kan undvika 

felrekryteringar genom att rekryterarna lägger ner lika mycket tid på att förstå det 

arbete som ska göras och förstå organisationen som rekryterarna lägger ner på att 

förstå kandidaten. Vidare beskriver Bolander (2002) att felrekryteringar kostar, ofta 

används som argument för att företag inte ska rekrytera en kandidat som de är osäkra 

på – ”Någon som det finns frågetecken kring” (Lindelöw Danielsson, 2002:83).  
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Lindelöw Danielsson (2003) fortsätter att beskriva att det ligger inte bara i 

organisationens vinning att lägga ner tid och omsorg på att hitta rätt medarbetare för 

rätt tjänst, utan det ligger lika mycket i den enskilda individens intresse. Inga av 

parterna tjänar på att den arbetssökande får ett jobb som denne inte klarar av eller 

inte passar in i den miljö och företagskultur som råder inom organisationen. 

Problemet som vanligtvis uppstår och som är en faktor till att felrekryteringar sker är 

att under intervjun spelar både rekryteraren och arbetssökande en slags teater och att 

det kan då uppstå missförstånd mellan parterna. Samtidigt vill arbetssökande sällan 

uppge en fullständigt sannhetsenlig bild av sin personlighet, kunskaper samt meriter. 

Under en intervju visas sällan den realistiska bilden av arbetets begränsningar, 

chefens baksidor eller företagskulturens eventuella nackdelar och den generositet 

som råder under intervjun krymper ofta när arbetet blir vardag. 

3.2	  Sociala	  medier	  
Sociala medier grundades år 1979, då Tom Truscott och Jim Ellis skapade hemsidan 

Usenet. Usenet tillät deras användare att posta offentliga meddelande som då 

skapade diskussioner och debatter över hela världen. Tjugo år senare skapades den 

första formen av en blogg, av Bruce och Susan Abelson vid namn ”Open Diary”, en 

hemsida där online dagböcker var samlade (Kaplan & Haenlein, 2009). Slovensky & 

Ross (2012) beskriver att i samband med att teknologin utvecklas, svämmas 

rekryterare över av nya källor till information och Internet har en stor roll i hur denna 

information fördelas. Sociala medier såsom Facebook, Twitter och LinkedIn tillåter 

individer att posta information i syfte att kommunicera med vänner och familj, men 

det tillåter också företag att marknadsföra sitt företag. 

3.2.1	  LinkedIn	  

LinkedIn är en nätverkssajt med 75 miljoner användare som inriktar sig mot 

arbetslivet. LinkedIn ger möjligheten att nätverka online, både för privatpersoner och 

företag. På LinkedIn kan dess användare publicera sitt CV samt ge en beskrivning 

om dennes meriter samt tidigare utbildning. Företag kan söka efter kandidater med 

specifik kompetens och etablera relationer med potentiella kandidater. Det finns även 

funktioner som ger möjlighet för företag att posta lediga tjänster, sända privata 

meddelande till LinkedIns användare gällande karriärmöjligheter samt spara 

intressanta profiler (Hunt, 2010). 
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3.2.2	  Facebook	  

Slovensky & Ross (2012)  beskriver att Facebook är en social nätverkssajt som gör 

det möjligt för dess användare att kommunicera med varandra, publicera tankar, 

bilder och filmer, vilket ”vänner” även kan kommentera. På Facebook förekommer 

även information om ålder, förhållandestatus samt personliga värderingar. Det som 

publiceras är tillgängligt för alla, dock kan privata inställningar göras av individen, 

där användare kan välja vilken information som ska vara tillgänglig samt för vilka. 

Hunt (2010) beskriver att företag även kan använda Facebook i syftet att 

marknadsföra deras varumärke samt väcka intresset hos potentiella och framtida 

arbetstagare. Vidare erbjuder Facebook en mängd olika verktyg för företag ska 

kunna kommunicera människor, till exempel genom minibloggar, bilder, filmer, 

ljudklipp, omröstningar samt undersökningar. ”Facebook is optimal for engaging 

people” (Hunt, 2010:38). Vidare beskriver Hunt (2010) att Facebook gör det möjligt 

för företag att publicera lediga jobb på deras profil, eller också länka till företagets 

webbplats där jobbmöjligheter och andra applikationer finns tillgängliga.  

3.2.3	  Twitter	  

Hunt (2010) beskriver att genom Twitter kan dess användare publicera korta 

textmeddelande. Twitter används av privatpersoner, kändisar samt företag som vill 

skriva egna åsikter och tankar. Twitter kan även användas för att skapa ett 

intresseväckande eller som ett marknadsföringsverktyg. Företag kan posta lediga 

jobb på deras Twitterkonto med hjälp av en länk till deras företagssida där följare 

kan klicka och få mer information om den tillgängliga tjänsten. Twitter har en 

specialguide som kallas Twitter 101, där det tydligt beskrivs hur företag kan använda 

Twitter till deras fördel.  

3.3	  Rekrytering	  via	  sociala	  medier	  	  
Organisationer använder sociala medier i allt större utsträckning vid rekrytering. Dels 

för att komma i kontakt med potentiella medarbetare samt som verktyg för att göra 

bakgrundskontroller på arbetssökande, för att hitta de mest lämpade kandidaterna för 

den aktuella tjänsten. Det finns dock få organisationer som beslutat om under vilka 

omständigheter sociala medier får användas eller utfärdat riktlinjer över hur sociala 

medier bör användas för att utvärdera arbetssökande (Smith & Kidder, 2010) 
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3.3.1	  Bakgrundsinformation	  om	  arbetssökande	  via	  sociala	  medier	  

Första steget vid en rekryteringsprocess är vanligtvis att sortera bort de 

arbetssökande som inte uppfyller minimikvalifikationerna som krävs för att utföra 

den aktuella tjänsten, vilket ses som en relativt enkel process. Den svåra delen av en 

rekryteringsprocess är att finna den kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. Det är 

då viktigt att samla in information om de arbetssökandes för att få en övergripande 

bild av kandidaterna, detta för att rekryteraren då ska kunna fatta ett så korrekt 

anställningsbeslut som möjligt. Med ytterst lite resurser kan en rekryterare genom att 

använda sociala medier vid bakgrundskontroll av arbetssökande, omfattningsvis 

utöka materialet om arbetssökande genom till exempel bilder och texter. Detta ger en 

inblick och en uppfattning om arbetssökandes beteende och karaktär när denne inte 

är på arbetet (Slovensky & Ross, 2012). Sociala medier ger även en mer heltäckande 

bild av arbetssökande än vad den traditionella rekryteringsmetoden ger, då 

information som framkommer om arbetssökande från den traditionella 

rekryteringsmetoden vanligtvis baseras på den arbetssökandes CV och referenser. 

Genom att använda sociala medier kan den arbetssökandes privata intressen 

framkomma, som till exempel fritidssysslor, resor och kulturella intressen (Smith & 

Kidder, 2010). Slovensky och Ross (2012) menar att människor vanligtvis använder 

sociala medier i andra ändamål än i ett karriärssyfte. Detta resulterar i att information 

från sociala medier kan uppfattas som mer ärlig då den inte är vinklad för att 

framhäva positiva egenskaper i ett karriärsyfte. Genom att göra en bakgrundskontroll 

via en arbetssökandes sociala medier går det även att kontrollera om informationen 

som en arbetssökande angivit via sitt CV och referenser stämmer överens med 

informationen som finns om den arbetssökande på dennes sociala medier.  

3.3.2	  Tolkning	  av	  bakgrundsinformation	  om	  arbetssökande	  via	  sociala	  

medier	  

Beroende på vem som tolkar informationen som framkommer om arbetssökande via 

sociala medier, kan informationen ses som mer eller mindre attraktiv. Informationen 

kan ge anspråk på färdigheter som inte framkommer genom arbetssökande CV eller 

referenser. Människor drar sig naturlig till människor som liknar dem själva, då det 

är lättare att relatera till människor som har gemensamma intressen och liknande 

erfarenheter. Om rekryteraren som tolkar en arbetssökandes sociala medier finner 
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information som är i linje med dennes egna intressen kan det ha en påverkan på 

anställningsbeslutet likaså om informationen inte är i linje med rekryterarens 

intressen (Smith & Kidder, 2010). En aspekt till som McGrath (2012) 

uppmärksammar är; hur tolkas de människor som inte använder sociala medier. Kan 

det ha en negativ effekt på den arbetssökande, då denne kan uppfattas som asocial 

eller inte hänger med i teknologins utveckling. Även då sociala medier anses ge en 

mer heltäckande bild av den arbetssökande, kan även felaktig information 

förekomma. Arbetssökande kan ha information om sig själva på sina sociala medier 

som är falsk eller mycket överdrivna. Felaktig information om en arbetssökande kan 

även postas av andra människor utan användarens vetskap (Smith & Kidder, 2010). 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att information från sociala medier inte 

återspeglar en korrekt bild över hur en arbetssökandes kommer att vara som anställd. 

Sociala medier har tendenser att skapa ett överdrivet beteende, vilket leder till att 

beteende på sociala medier inte återspeglar arbetssökande faktiska beteende i andra 

situationer, till exempel på arbetet. Information som finns tillgänglig via sociala 

medier är inte heller alltid aktuell. Information som finns på sociala medier kan 

lagras i många år, som då förmodligen inte speglar hur en arbetssökande är som 

person idag. Rekryterare har dock en tendens att hellre sortera bort kandidater som 

har tvivelaktig information om sig på sociala medier än att ge dessa kandidater en 

chans att visa att de har förändrats (Slovensky and Ross, 2012). 

McGrath (2012) beskriver att granskningar av arbetssökande personlighet har utförts 

i åratal, genom olika former av personlighetstest, dock har dessa personlighetstest 

vanligtvis utförts av professionella, det vill säga av människor som är utbildade att 

analysera och utvärdera människor. Författaren menar att rekryterare inte har den 

kompetens som krävs för att utvärdera en arbetssökande personlighet via sociala 

medier, då det skiljer sig avsevärt från en ”face-to-face” intervju, där en rekryterare 

har möjlighet att ställa frågor och utifrån de skapa en uppfattning om den 

arbetssökande.  

Hur informationen som uppkommer vid bakgrundskontroller av arbetssökande 

används tenderar att skilja sig avsevärt, men troligtvis är rekryterare mer benägna att 

välja bort arbetssökande på grund av bilder med alkohol än familjebilder. Till 

exempel valde en ideell organisation att inte anställa en arbetssökande då det fanns 
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citat från våldsamma filmer på dennes Facebook-sida, organisationen ansåg att den 

arbetssökande värderingar inte var i linje med organisationens värderingar. 

Ytterligare en organisation valde att dra tillbaka en praktikplats då den arbetssökande 

hade en profilbild med en vodkaflaska i handen (Smith & Kidder, 2010). Det finns 

även fall då arbetstagaren postat negativa kommentarer om sin arbetsplats eller sin 

arbetsgivare på sociala medier vilket resulterat i att arbetstagaren blivit uppsagd 

(McGrath, 2012) 

När en bakgrundskontroll genomför av en arbetssökande beskriver Bylund (2013) att 

den arbetssökande vill bli bedömd utifrån information som anses vara relevant att 

veta inför en tjänst. Att se till den arbetssökandes politiska åsikter och relationer 

anser författaren varken vara nödvändig eller vara relevant information för att 

bedöma hur personen kommer prestera på arbetsplatsen. Vidare beskriver Bylund 

(2013) att människor beter sig olika och har en viss roll beroende på vilken situation 

och miljö individen befinner sig, individen beter sig på ett visst sätt när den umgås 

med sina vänner, medan den beter sig på ett annat sätt när den är på arbetsplatsen.  

3.3.3	  Etiska	  och	  lagliga	  aspekter	  	  

Fler och fler arbetssökande blir medvetna om att bakgrundskontroller görs via sociala 

medier, vilket har resulterat i att användare av sociala medier gör sina konton privata 

så endast ”vänner” kan se innehållet (Smith & Kidder, 2010). Vikten att rekrytera rätt 

och undvika kostsamma felrekryteringar har resulterat i att organisationer är tvungna 

att ta ytterligare steg för att få fram information om arbetssökande. Vilket har 

bidragit med att vissa organisationer gått så långt som att fråga arbetssökande om 

lösenord till deras sociala medier. En del arbetsansökningar har även en ruta där 

arbetssökande kan fylla i om de är villiga att ge ut sina lösenord eller inte. Att fråga 

en individ om lösenord inte är olagligt, frågan är om det är etiskt korrekt att göra det. 

Facebook har till exempel varnat arbetsgivare att inte fråga anställda eller 

arbetssökande om deras lösenord (McGrath, 2012). Även om arbetssökande inte är 

villiga att ge ut sitt lösenord, kan organisationer dock komma åt dessa konton genom 

att bli ”vänner” med arbetssökande, alternativt gå igenom vänners konton till den 

arbetssökande (Smith & Kidder, 2010). Vissa arbetsgivare ber även medarbetare att 

bli ”vän” med arbetssökande på deras sociala medier. Denna form av intrång kan ses 
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som en kränkning av både arbetstagaren och arbetssökande rätt till privatliv 

(Slovensky & Ross, 2012). 

Vid bakgrundskontroller via sociala medier av arbetssökande bör organisationer och 

dess rekryterare vara försiktiga hur informationen om arbetssökande används. 

Genom att få tillgång till en individs sociala media konton, kan information 

framkomma som vore olagligt att fråga en arbetssökande eller att grunda 

anställningsbeslutet på. Felanvändning av information kan till exempel leda till 

diskriminering av arbetssökande om beslutet skulle baseras på några av 

diskrimeringsgrunderna (Smith & Kidder, 2010).  

Vissa juridiska experter anser att det acceptabelt för arbetsgivare att undersöka 

arbetssökande sociala medier om de är tillgängliga, det vill säga om arbetssökande 

valt att inte skapa privata konton. Dock understryks att rekryteraren bör informera 

arbetssökande att sådana sökningar görs på Internet, vilket bidrar med att 

arbetssökande vet under vilka förutsättningar som rekryteringsprocessen genomförs 

och kan då själva välja om de vill fortsätta rekryteringsprocessen under dessa villkor 

(Slovensky & Ross, 2012). 

Slovensky och Ross (2012) beskriver att om en rekryterare finner information om en 

arbetssökande som är olaglig eller som anses som ett tvivelaktigt beteende kan det 

vara vist att inte gå vidare med en sådan kandidat i rekryteringsprocessen. Då det kan 

vara en fara för framtida medarbetare samt att det kan äventyra samarbetet med 

kunden. Till exempel om en arbetstagare varit illojal mot sin förra arbetsgivare 

genom att posta material som bryter mot lojalitetsplikten, kan det ses som ett 

tvivelaktigt beteende som ingen arbetsgivare vill utsättas för.  

Teknologin fortsätter att ständigt förändras, vilket leder till organisationer bör se över 

sin policy angående bakgrundskontroller. Idag finns det till exempel ansikts-

erkännande program som bland annat Facebook erbjuder sina användare. Detta leder 

till att en arbetsgivare genom att använda en bild på en jobbansökande kan söka efter 

ytterligare bilder på Internet. Därav kan en arbetsgivare finna bilder som 

arbetssökande varken har postat eller taggats i. Det kan framkomma bilder som 

arbetssökande själv inte visste existerade. Ytterligare en teknik som utvecklas är 
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plats-baserad teknik, som gör det möjligt för andra att se var en person befinner sig 

eller var denne har varit (Slovensky & Ross, 2012). 

3.4	  Personlig	  integritet	  
Det saknas idag en definition av vad begreppet ”personlig integritet” är, men det 

förekommer en mängd uttryck för vad personlig integritet innebär: ”privatlivets 

fred”, ”rätt till respekt för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”, 

”rätt till respekt för privat- och familjeliv samt hem och egna personuppgifter”, ”rätt 

till integritet” och ”vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggad” (SOU 

2007:22, s. 189).  Olsson (2004, s.13) beskriver att begreppet ”personlig integritet” är 

komplext att förklara men att det är viktigt att värna om den personliga integriteten, 

”Att ämnet ”personlig integritet” är mångfacetterat, ideologiskt kontroversiellt och 

tidvis tekniskt komplicerat får inte lura oss till passivitet. Att ha/värna sin integritet 

är ett grundläggande mänskligt behov – ett av flera – och medvetenheten om detta 

borde genomsyra såväl politiken som all annan samhällelig verksamhet”  

Försök att definiera skyddet för personlig integritet har gjorts på grundlagnivå utan 

framgång, då det är komplext för lagstiftaren att med tillräcklig precision avgränsa en 

definition för vad begreppet personlig integritet innefattar. Dock har några moment 

kartlagts som skildrar vad personlig integritet innebär; en individs kroppsliga 

integritet ska skyddas och en individs privata tankar och även privata dialoger ska 

skyddas, samt individens rätt att själv bestämma vem som ska få ta del av känsliga 

uppgifter, som till exempel en individs hälsa. Ytterligare ett moment som kartlagts är 

vikten för individens möjlighet att skärma av sig från dess omgivning (SOU, 

2008:3).  

Debatten angående integritetsfrågor fick ett uppsving i slutet av 1960-talet, då även 

statsmakterna började intressera sig för den personliga integriteten. Fokus låg då 

främst på avlyssning och smygfotografering. Herman Kling som då var Sveriges 

justitieminister menade att hemliga inspelningar och smygfotograferingar var en fara 

för individens personliga integritet. En fortsatt debatt angående den personliga 

integriteten skulle inte träda i kraft förrän datortekniken fått en mer etablerad plats i 

samhället (SOU, 2007:22). Olsson (2004) beskriver att då användandet av Internet 

har ökat omfattningsvis, leder den bristande forskning angående personlig integritet 



Linnéuniversitetet	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teori

	   	  

	   42	  

på Internet risk för individens personliga integritet då människor integrerade och 

kommunicerar i en allt större utsträckning via Internet. Vid användning av Internet 

lämnas elektroniska spår i form av konversationer, e-post meddelande, bilder och 

personuppgifter. Det har länge debatteras om hur den personliga integriteten ska 

skyddas. En åtgärd för att skydda den personliga integriteten gjordes år 1998, då 

Personuppgiftslagen trädde i kraft. Personuppgiftslagen har sin grund i EU:s direktiv 

där skydd för persondata behandlas. 

Tännsjö (2010) diskuterar rätten till ett privatliv, huruvida den enskilda individen har 

rätt till ett privatliv och i så fall, hur motiveras rätten till ett privatliv och var går 

gränsen för den. Tännsjö (2010) ställer sig även frågan var individens intresse för ett 

privatliv uppkommer, om en individ inte har något att dölja var ligger då behovet i 

att ha ett privatliv. Intresset av att ha ett privatliv kan beskrivas genom individens 

vilja att vara självständig, att agera fritt och även kunna dölja brister och svagheter i 

sin personlighet, då det är av intresse för individen att upprätthålla sitt ”goda namn” 

Att ständigt vara granskad kan leda till en oförmåga att utagera sin personlighet. 

Behovet av ett privatliv, skiljer sig från individ till individ. Det finns offentliga 

personer som öppet delar med sig av sitt privatliv och även dennes brister, medan 

andra är mer angelägna att hålla sitt privatliv för sig själv. En individ kan uppfatta att 

den personliga integriteten har blivit kränkt genom ett visst beteende medan en annan 

kan se samma beteende som ett vårdslöst beteende och ytterligare en individ kanske 

inte ens noterar beteendet som ett problem.  

Varje enskild individ har en egen uppfattning om vad personlig integritet innebär. 

Dock sammanfaller uppfattningen av att personlig integritet innebär rätten till en 

personlig sfär utan oönskat intrång för de flesta individer. Beroende på individens 

etniska, kulturella, sociala och religiösa bakgrund kan uppfattningen om den privata 

sfärens storlek skifta. Omfattningen av den privata sfären ses inte som statiskt, den 

privata sfären kan förändras från situation till situation (SOU, 2007:22) Göran 

Rosenberg beskriver vikten av att bibehålla den privata sfären genom att förklara att, 

"Gränsen mellan vad vi säger offentligt och vad vi tänker för oss själva, eller bara 

kan tänka oss att säga i en mycket liten och mycket sluten krets, eller bara säger när 

vi inte tror att någon av betydelse hör på, är en viktig gräns för människan. Utan den 

skulle vi bli tokiga” (SOU, 2007:22, s. 527). 
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Westregård (2002:47) menar att en kränkning av den personliga integriteten kan 

delas in i tre huvudområden, ”1) intrång, både fysiskt eller i en annan mening, i en 

persons privata förhållanden, 2) insamlande av uppgifter om en persons privata 

förhållande och 3) offentliggörande eller annat utnyttjande av material om en 

persons privata förhållande”. 

Olsson (2004) beskriver att om forskare för tjugo år sedan hade frågat personer om 

de kunde tänka sig att bära en apparat som ständigt uppdaterar omvärlden var denne 

befinner sig och vad den sysslar med, hade svaret förmodligen varit nej. Idag är det 

mer en regel än ett undantag att bära en mobiltelefon eller dator som genom 

användning av Internet gör just detta.  Tännsjö (2010) förklarar att det inte är en 

olaglig akt att dokumentera händelser som sker runt omkring i ens omvärld. 

Människor offentliggör idag frivilligt information om sig själv som tidigare valdes att 

hålla privat.  

3.4.1	  Personlig	  integritet	  –	  Lagar	  

Personuppgiftslagen 
En heltäckande lag som skyddar människors personliga integritet finns inte idag. 

Personuppgiftslagen (PuL) infördes år 1998, som idag ses som den betydelsefullaste 

lagen vid integritetsfrågor (Westregård, 2002). Syftet med Personuppgiftslagen är 

följande ”1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter” (riksdagen.se). Utöver 

Personuppgiftslagen, finns lagar som reglerar integritetsfrågor på ett antal olika 

ställen i rättsystemet, till exempel arbetsmiljölagen och livsmedelslagen. 

Personuppgiftslagens centrala tillämpning är skyddet av personuppgifter. 

Personuppgiftslagen avser både den privat och den offentliga sektorn och omfattar 

information som går att binda direkt till en levande fysisk person. Behandling av 

information är till exempel vid registrering, bearbetning och lagring av information 

(Westregård, 2002). 

Diskrimineringslagen  

I den svenska arbetsrätten föreligger en fri anställningsrätt. Vilken innebär att 

arbetsgivaren har i princip fri anställningsrätt, arbetsgivaren får dock inte bryta mot 

diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen omfattar arbetstagare och arbetssökande. 
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Arbetsgivaren får inte diskriminera arbetssökande som har lika eller bättre 

kvalifikationer än resterande arbetssökande på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Westregård, 2002). 

Lagförslag integritetsskydd i arbetslivet 

Staten har ansvar för att skydda rätten till personlig integritet samt respekt och 

omtanke för privatlivet, eftersom personlig integritet ses som en grundläggande 

mänsklig rättighet och frihet. Skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet 

anses bristfälligt, eftersom personlig integritet idag till stor del endast skyddas av 

Personuppgiftslagen. På grund av dess bristfällighet har regeringen valt att gör en 

statlig undersökning, med ett lagförslag hur den personliga integriteten ska få ett 

förstärkt och mer förtydligat skydd i arbetslivet (SOU, 2009:44). Lagförslaget ska 

enligt utredningsdirektiven undersöka ”kontroll av privat användning av e-post och 

Internet, liksom kontroll genom annan datoranvändning – exempelvis loggning, 

kontroll av arbetstagare och jobbansökande genom hälso- och drogtester samt under 

vilka förutsättningar en arbetsgivare ska ha rätt att begära att få se utdrag ur 

belastningsregistret. (SOU, 2009:44, s. 17). Övriga förslag på hur olika företeelser 

som påverkar den personliga integriteten i arbetslivet ska även lämnas (SOU, 

2009:44). 

Förslag till lag (2010:00) om integritetsskydd i arbetslivet: 

Lagens ändamål 

1 § Denna lag har till ändamål att skydda arbetstagares personliga integritet i 

arbetslivet (SOU, 2009:44). 

Lagens tillämpningsområde 

2 § Som arbetstagare anses i lagen, utom vid tillämpning av 14 §, även den som 1. 

söker arbete, 2. söker eller fullgör praktik, eller 3. utför arbete som inhyrd eller 

inlånad arbetskraft. Den hos vilken arbetet eller praktiken söks eller utförs anses 

som arbetsgivare (SOU, 2009:44, s. 37). 
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Den personliga integriteten i arbetslivet bör grunda sig i en balans mellan 

arbetsgivare och arbetstagaren. Den personliga integriteten handlar om ett främjande 

av demokratin och bör även ses som en mänsklig värdighet, som samtliga individer 

bör beakta och respektera (SOU, 2009:44) 

3.5	  Teoretisk	  Syntes	  
För att ge läsarna en ökad förståelse för utvalda teorier, ämnar vi att klargöra hur 

teorierna relatera till varandra samt dess innebörd för uppsatsens 

problemformulering. 

 

Inledningsvis i teorikapitlet beskrivs rekrytering samt hur en rekryteringsprocess går 

till. Tanken med detta avsnitt är att ge läsaren en ökad förståelse för rekryterares 

tillvägagångssätt vid en rekrytering samt vikten att rekrytera rätt och vilket även 

innefattar arbetssökandes personlighet. Nästa del i teorikapitlet beskriver vad sociala 

medier är och hur de olika sociala medierna fungerar. Vilket ger underlag för att 

beskriva nästa del i teorikapitlet, rekrytering via sociala medier. I denna del 

framhäver vi hur rekryterare använder sociala medier för att få mer information om 

arbetssökande och därav få en ökad inblick i arbetssökande personlighet. Slutligen 

redogörs innebörden av personlig integritet med anledning att påvisa vad personlig 

integritet innebär och hur arbetssökandes personliga integritet kan påverkas av att 

rekryterare använder sociala medier vid bakgrundskontroller av arbetssökande.

Rekrytering Sociala 
medier 

Rekrytering 
via sociala 

medier 
Personlig 
integritet 
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4	  Empiri	  
I empirikapitlet kommer det empiriska materialet presenteras. Detta material har 

samlats in i form av sex genomförda intervjuer. Samtliga respondenter jobbar med 

rekryteringsfrågor och är eller har varit i bemanningsbranschen. I denna uppsats 

kommer samtliga respondenter vara anonyma och företaget de jobbar för kommer 

heller inte nämnas. Empirikapitlet börjar med en presentation av respondenterna 

följt av underrubriker som ska underlätta läsningen av empirikapitlet.  

 

4.1	  Presentation	  av	  respondenter	  
Respondent A arbetar som rekryterare och assisterande konsultchef och har jobbat i 

bemanningsbranschen i ett år. Respondents A arbetsuppgifter är allt från att hjälpa 

till med urvalet för en specifik tjänst och kolla vilka specifika kriterier som krävs, gå 

igenom CV:n, genomföra intervjuer och sedan slutligen göra en bedömning om 

personen har det som krävs. 

Respondent B arbetar idag som regionchef, men startade sin karriär som rekryterare 

inom ett bemanningsföretag för tre år sedan. Respondent Bs arbetsuppgifter 

innefattade utformning av annonser, gå igenom urvalet, genomföra intervjuer och 

presentera intressanta kandidater för kund var dagliga arbetsuppgifter.  

Respondent C arbetar idag som HR-specialist, men började sin karriär inom 

bemanningsbranschen redan under sina universitetsstudier för åtta år sedan. 

Respondent C arbetar idag även med rekrytering, där vikten ligger vid att hitta 

kandidater till företaget och även genomföra intervjuer med lämpliga arbetssökande. 

Respondent D arbetar som personalassistent och har befunnit sig i 

bemanningsbranschen i ett år. Respondent D har arbetsuppgifter som innefattar 

administration, upprätta kravprofiler tillsammans med kunden, genomföra intervjuer 

och uthyrning av personal.  

Respondent E arbetar som rekryterare och researcher på sin arbetsplats och har varit 

i bemanningsbranschen i ett år. Respondent E har arbetsuppgifter som innefattar att 
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upprätta kravprofiler med kunder, skapa annonser utifrån kundens krav, genomföra 

intervjuer samt ta fram slutgiltiga kandidater som kan vara av intresse för kunden.  

Respondent F arbetar som rekryteringsassistent och har befunnit sig i 

rekryteringsbranschen i tre år. Respondent F har arbetsuppgifter som innebär att 

fungera som stöd för chefen, upprätta kravprofiler, utforma annonser, genomföra 

intervjuer samt presentera kandidater för kunden.  
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4.2	  Rekrytering	  
När vi frågar respondenterna hur en rekryteringsprocess fungerar på ett 

bemanningsföretag är tillvägagångssättet liknande för samtliga respondenter. 

Respondenterna menar på att som rekryterare i bemanningsbranschen är första steget 

i en rekryteringsprocess ett möte med kunden, för att då upprätta en kravprofil. Ett 

sådant möte omfattar en beskrivning av den nya tjänsten som ska tillsättas, vilka 

kriterier och krav kunden har på kandidaten samt hur annonsen ska utformas. Nästa 

steg för en rekryterare är att upprätta annonsen och publicera den med hjälp av olika 

plattformar, såsom sociala medier, företagets hemsida och på hemsidor som till 

exempel Blocket Jobb och Platsbanken. Nästa steg i rekryteringsprocessen berättar 

samtliga respondenter är att ta emot ansökningar och läsa igenom dessa och se vilka 

som kan vara aktuella för en intervju, en urvalsprocess genomförs. Respondent B 

beskriver att vid urvalsprocessen är det viktigt att kunna ta fram kandidater som är 

lämpade för den utannonserade tjänsten.  

Respondent A och B berättar att en avstämning och en kort telefonintervju först 

genomförs med de kandidater som verkar intressanta för att få en inblick över 

arbetssökandes personlighet samt se arbetssökandes intresse för tjänsten.   

Telefonintervjun följs sedan upp med en personligintervju om kandidaten fortfarande 

verkar intressant. Nästa steg i processen är att hålla personliga intervjuer, när 

intervjuerna har genomförts berättar samtliga respondenter att ytterligare ett urval 

genomförs av de kandidater som fortfarande anses vara intressanta efter intervjuerna. 

Respondent F beskriver att en mer djupgående kontroll sker av de slutgiltiga 

kandidaterna vilket bland annat innefattar en bakgrundskontroll. Respondent B 

beskriver att kandidatens CV, personliga brev och rekryterarens egna tankar om 

kandidaterna skickas till kunden för att kunden ska få information och ett bra 

underlag om kandidaten. 

Samtliga respondenter beskriver vikten av det efterarbete som också följer efter att 

en tjänst har blivit tillsatt. Efterarbetet omfattar en uppföljning av den tillsatta 

tjänsten, samtliga respondenter beskriver att de pratar med kunden och ser så att den 

tillsatta kandidaten uppfyllde deras krav, förväntningar och övriga kriterier. Vidare 

diskuteras även hur kunden upplevde samarbetet säger Respondent F. Respondent B 

beskriver att det har hänt att kunder inte varit nöjda med de kandidater som har 
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presenterats, vilket i vissa fall har berott på att när kunden själv gjort en 

bakgrundskontroll av kandidaterna och det då uppdagats information som inte är i 

linje med kundens värderingar. Respondent B förklarar att detta har resulterat i mer 

omfattande bakgrundskontroller innan kandidaterna skickas vidare till kunden.  

4.2.1	  Vikten	  av	  arbetssökande	  personlighet	  

”Vi får ett förtroende av våra kunder att göra ett första urval och de kandidaterna 

som går genom oss till kunden är sådana som vi genom vårt omdöme valt ut. Har 

man en kandidat som har väldigt fina meriter, så måste man ju såklart även se till 

personligheten också. Du kan ju vara väldigt kunnig, men kan du inte samarbeta i 

grupp då fallerar de ju” (Respondent E, 2014). 

Samtliga respondenter menar att den arbetssökandes personlighet är viktig, men att 

det samtidigt beror på vilken tjänst som ska tillsättas. Respondent F menar att det 

gäller som rekryterare att finna en balans mellan vilken form av kompetens en tjänst 

kräver kontra vilka former av personlighetsdrag som är nödvändiga för att på ett 

framgångsfullt sätt utföra tjänsten. Till exempel förklarar Respondent F att om 

kunden söker en kandidat som ska arbeta med ett visst program ligger vikten snarare 

vid utbildning, kompetens och arbetserfarenhet än personligheten, respondent 

understryker dock att personligheten är viktig för att även kunna fungera inom 

företaget även fast tjänsten i sig inte kräver en direkt sociala kompetens. Vid arbeten 

som till exempel säljare kan personligheten väga tyngre än en specifik utbildning 

eller förkunskap, då vikten ligger vid karisma och utstrålning för att på ett 

framgångsrikt sätt kunna ge bra service och kundbemötande. Respondent E beskriver 

att där en stark företagskultur råder, kan kunden ha specifika krav på vissa typer av 

personlighetsdrag, vilket då medför att personligheten blir oerhört viktig i dessa 

sammanhang. Samtliga respondenter anser att både meriter och personligheten hos 

de arbetssökande är viktigt att ta hänsyn till.  

”Tror man måste se erfarenhet och meriter som en grund och sedan allt över är mer 

som ett plus och ett avgörande, men man borde stå stadigt med en god erfarenhet. 

Samhället ser ju annorlunda ut idag och att studera har blivit allt mer vanligt och ser 

man till inskolningstiden på ett företag så blir det billigare för ett företag att anställa 

en som har tidigare erfarenhet inom området, då sparar företaget både tid och 
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pengar, jämfört med om de tar in någon som är helt grön men väldigt trevlig” 

(Respondent E, 2014).   

Dock förklarar Respondent F att i de fall missnöje över kandidaten har framkommit 

från kunden, har det till en stor del varit på grund av den arbetssökande personlighet, 

att denne till exempel inte anpassats sig efter den företagskultur som råder eller de 

normer som existerat inom organisationen. 

4.3	  Rekrytering	  via	  sociala	  medier	  	  
Användandet av sociala medier vid rekryteringsprocessen skiljer sig mellan de olika 

respondenterna. Dock ser samtliga respondenter sociala medier som ett fördelaktigt 

verktyg att använda vid rekrytering. Respondenterna beskriver att de använder 

sociala medier både i avseendet att annonsera för tjänster och även som ett 

hjälpmedel att integrera och kommunicera med arbetssökande samt som ett verktyg 

för att finna information om de arbetssökande. Respondent F ser positivt på 

utvecklingen av användandet av sociala medier vid rekrytering, då respondent F 

anser att sociala medier är ett verktyg som gynnar både rekryterarna och även 

arbetssökande. Vidare beskriver respondent F att sociala medier är ett bra verktyg för 

att få ytterligare en uppfattning om kandidaten, bortsett från den information 

rekryteraren får från att läsa arbetssökandes CV och personliga brev. Respondent A 

anser att sociala medier är ett effektivt verktyg för att nå ut till arbetssökande och 

respondent E beskriver i linje med respondent A att sociala medier är ett viktigt 

verktyg vid rekryteringsprocessen och som respondent A använder varje dag i sitt 

arbete.  

Respondent C och respondent F beskriver att de främst använder sig av LinkedIn, då 

de anser att LinkedIn är mest relevant vid arbetssammanhang och ett användbart 

verktyg för att hitta lämpliga arbetssökande. Flera av respondenterna beskriver att de 

förutom LinkedIn använder sig även av andra former av sociala medier som 

Facebook och Twitter. Respondent E menar att LinkedIn är anpassat för arbetslivet 

och anser att LinkedIn är ett mer professionellt nätverk och är därför ett fördelaktigt 

verktyg att använda för att hitta arbetssökande. Respondent E fortsätter att beskriva 

att positivt med LinkedIn är att det går att söka på specifika personer/meriter, vilket 

gör rekryteringsprocessen effektivare. Till exempel inom IT-branschen där kravet 

finns att klara ett visst system, kan rekryterare genom att använda LinkedIn söka 
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efter personer som uppfyller de specifika kraven som krävs för att utföra tjänsten. 

Respondent F anser att till skillnad från LinkedIn är Facebook mer inriktat på nöje 

och ses mer som ett socialt nätverk. Respondent E menar att Facebook fungerar som 

ett kommunikationshjälpmedel när företaget vill kommunicera med arbetssökande, 

samt vid marknadsföring av tjänster. Respondent B beskriver att förutom LinkedIn 

och Facebook används även Twitter för att annonsera ut tjänster. Respondent D anser 

dock att användningen av sociala medier kan gå överstyr då rekryterare granskar den 

arbetssökande sociala medier där information framkommer som kanske inte ens är 

relevant för tjänsten. 

4.3.1	  Bakgrundsinformation	  om	  arbetssökande	  via	  sociala	  medier	  

Respondenterna beskriver att bakgrundskontroller genomförs på de arbetssökande. 

Flera av respondenterna använder sociala medier och Google för att finna 

information om de arbetssökande. Respondent A utför bakgrundskontroller via 

sociala medier på alla arbetssökande som gått vidare till intervju. En 

bakgrundskontroll innebär att Respondent A googlar de arbetssökande och kollar då 

de första fyra sidorna på Google, respondent A söker även på de arbetssökande på 

Facebook. Respondent A understryker att de alltid informerar de arbetssökande 

under intervjun att det gjorts en bakgrundskontroll, för att då ge den arbetssökande 

möjlighet att förklara och diskutera den information som framkommit vid 

bakgrundskontrollen. I linje med Respondent A googlar Respondent B alltid 

slutkandidater. Respondent B förklarar även att om kunden ber om det, kan även 

ytterligare bakgrundskontroller göras.  

”Vi dömer ej bort kandidater på grund av till exempel alkohol på bilder.  Exempel på 

faktorer som vi skulle kunna döma bort en kandidat på är främlingsfientliga bilder 

eller texter då våra kunder sällan vill associeras med denna form av åsikter och kan 

då ej stå bakom detta (Respondent A, 2014). 

 Respondent E beskriver att de gör mycket omfattande bakgrundskontroller som 

innebär granskning av belastningsregistret och anmärkningar för att se vad den 

arbetssökande har gjort tidigare. Respondent E undersöker även att arbetssökande 

CV stämmer överens med verkligheten genom att kontakta tidigare arbetsgivare och 

respondent E anser även att sökning via Google är väldigt effektiv där många träffar 

kan komma upp. 
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”Kommer de upp information vid en bakgrundskontroll som är av vikt för 

anställning, så tar man absolut upp det med den arbetssökande. Google är ju öppet 

för alla, så man bör ta upp de. De vore ju inte konstig att vi säkerställer vem vi 

anställer. Det tycker jag är rättvist mot kandidaten, att ge den en chans att förklara 

om de dyker upp frågetecken” (Respondent E, 2014) 

Flertalet av respondenterna saknar en policy eller riktlinjer för hur en 

bakgrundskontroll ska gå till. Respondent C är den enda av respondenten som har 

tydliga riktlinjer för hur en bakgrundskontroll ska gå till och vad den ska innefatta. 

Till skillnad från övriga respondenter använder inte respondent D sociala medier för 

att göra undersöka arbetssökande, respondent D gör endast en bakgrundskontroll av 

arbetssökande via referenstagning.  

4.3.2	  Framtiden	  

Samtliga respondenter tror att sociala medier kommer få ännu större betydelse i 

framtiden vid rekryteringsprocesser. Respondent E menar på att den mest självklara 

förändringen vid användning av sociala medier vid rekryteringsprocessen är att de 

kommer ske ett generationsbyte, och då kommer rekryterare mer generellt gå över till 

att använda sociala medier vid rekryteringsprocessen, då det är ett så pass kraftfullt 

verktyg. Hela processen kommer bli mer digitaliserade och sociala medier kommer 

användas ytterligare. I linje med respondent E anser respondent A att användningen 

av sociala medier vid rekrytering kommer att öka då det är ett bra verktyg för både 

rekryterare och för arbetssökande. 	  

Flertalet av respondenterna menar på att rekryterare kommer lägga mer vikt vid 

arbetssökandes personlighet i framtiden. Respondent E beskriver att kompetens och 

personlighet är två viktiga variabler idag och anser inte att rekryterare tar för lite 

hänsyn till dessa variabler idag.  Respondent E beskriver vidare att kan en person inte 

föra sig socialt oavsett vilken tidigare utbildning denne har, kommer det ses som en 

nackdel för den arbetssökande. Idag lever vi i ett utbildningssamhälle, vilket innebär 

att utbildning ses mer som ett antagande än ett krav idag. I linje med respondent E 

beskriver respondent D att allt fler utbildar sig idag och då är det viktigt att istället 

sticka ut med sin personlighet. Respondent F menar på att det redan idag märks hur 

viktig den arbetssökandes personlighet är och tror att personligheten kommer få ännu 

större betydelse i framtiden. 
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Respondent E anser att det inte bör sättas in hårdare regler eller riktlinjer för en 

bakgrundskontroll ska gå till. Respondent E menar på att rekryterare håller en 

professionell nivå idag vilket gör att några ytterligare regler inte behövs. Respondent 

F beskriver att det är upp till företagen och dess rekryterare att ta ansvar för hur de 

använder den information som framkommer om arbetssökande samtidigt som 

arbetssökande bör vara medvetna om vad de postar på sociala medier och att den 

informationen faktiskt används som underlag för anställningsbeslutet.  

4.4	  Personlig	  integritet	  
Definitionen av begreppet ”personlig integritet” skiljer sig mellan respondenterna, 

dock anser de flesta av respondenterna att personlig integritet och en individs 

privatliv är sammanlänkande. Respondent A menar på att personlig integritet innebär 

rätten till ett privatliv. Respondent C anser att personlig integritet tenderar att 

uppfattas olika av olika personer men för Respondent C innebär personlig integritet: 

”Personlig integritet är subjektivt, det vill säga att personlig integritet betyder olika 

för olika människor men för mig är personlig integritet hur mycket jag är villig att 

dela med mig till andra människor. Det jag vill behålla för mig själv är det som 

innefattar min personliga integritet” (Respondent C, 2014). 

4.4.1	  Gränsen	  mellan	  privatliv	  och	  arbetsliv	  

Respondent F menar på att det är viktigt att respektera arbetssökande personliga 

integritet. Dock anser Respondent F att bollen ligger till stor del hos arbetssökande, 

då den arbetssökande själv bör ta ansvar för vad denne postar på sociala medier samt 

vilka sekretessinställningar den arbetssökande har. Genom dagens teknologi finns det 

oändliga möjligheter för en rekryterare att finna information om en arbetssökande 

privatliv. Samtidigt som det finns möjligheter för arbetssökande att dölja en 

omfattande mängd av den information som finns på sociala medier. Respondent F 

beskriver vidare att med dagens teknologi är det svårt om nästintill omöjligt att 

definiera vad personlig integritet innebär för arbetssökande då gränserna mellan 

privatliv och arbetsliv suddas ut mer och mer. Respondent D menar på att vid 

rekrytering av vissa tjänster kan det vara mer aktuellt att veta mer om den 

arbetssökande privatliv, till exempel vid tjänster som polis.	  	  
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Samtliga respondenter anser att det finns en gräns mellan en arbetssökande privatliv 

och arbetsliv, men att det är svårt att avgöra exakt vad den gränsen går. Respondent 

A anser att det är viktigt att arbetssökande är medvetna om att det denne gör i sitt 

privatliv faktiskt påverkar arbetslivet.  I linje med respondent A menar respondent B 

att intresset för en rekryterare vid en bakgrundskontroll är att se över om det finns 

värderingar eller ett beteende i den arbetssökande privatliv som kan anses stötande 

eller som inte är linje med organisationens värderingar. Respondent E är kluven över 

var en rekryterare bör dra gränsen för en arbetssökande privatliv, men anser 

samtidigt att en liten inblick i det privata är nyttigt. Respondent E beskriver vidare att 

det bör finns någon form av öppenhet från arbetssökande sida då personlighet är 

viktigt faktor att ta hänsyn till vid ett anställningsbeslut. Respondent F menar att den 

information som en arbetssökande publicerar på sina sociala medier men väljer att 

inte dölja, bör då vara information som är godtycklig att använda för allmänheten. I 

motsättning till resterande respondenter anser Respondent D att rekryterare inte bör 

ta i beaktning vad en arbetssökande gör i sitt privatliv när en rekryterare fattar ett 

anställningsbeslut, då respondenten anser att det inte bör vara av intresse för 

organisationen. Respondent D anser att det endast är accepterat att undersöka 

företeelser som är arbetsrelaterat. 

4.4.2	  Personlig	  integritet	  –	  Rekryteringsprocessen	  	  

Respondent B menar på att den personliga integriteten kan kränkas vid en 

rekryteringsprocess dock inte vid en vanlig bakgrundskontroll via sociala medier, 

vilket även Respondent A anser: ”Självklart kan den göra det, men inte genom att 

göra en vanlig bakgrundskontroll. Arbetssökande idag bör vara medvetna om att 

sociala medier används och därav anser jag att den information som finns ute bland 

sociala medier bör få användas av alla som kan se den” (Respondent A, 2014). 

Respondent C menar att det beror till stor del på hur den enskilda kandidaten 

upplever situationen. Då en viss person kan uppfatta en fråga om privatliv som 

närgången och att den personliga integriteten blir kränkt, medan en annan kandidat 

inte alls uppfattar samma typ av fråga som för närgången. Dock finns det en risk att 

den personliga integriteten kränks vid en viss typ av olämpliga frågor som handlar 

om till exempel sjukdom, eventuella beroenden, privatliv, familjesituation, sexuell 

läggning. Respondent C anser även att det finns möjlighet att en arbetssökande kan 
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uppleva att den personliga integriteten kränks om den potentiella arbetsgivaren tar 

referenser som den arbetssökande själv inte angivit, till exempel googlar på tidigare 

arbetsplatser eller liknande och sedan kontaktar dessa utan den arbetssökandes 

vetskap. I linje med respondent C anser respondent E att det till stor del beror på hur 

den arbetssökande ser på personlig integritet, att gränsen för den personliga 

integriteten är individuell.  

Respondent F anser inte att den personliga integriteten kränks genom att rekryteraren 

använder sociala medier för att skapa en ökad helhetsbild av de arbetssökande. Dock 

anser respondent F att rekryterare bör vara försiktiga att använda information vid 

anställningsbeslut som kan anses vara diskriminerande.  

Respondent D menar på att den personliga integriteten kränks vid en rekrytering om 

rekryteraren granskar det som en person gör i sitt privatliv då det inte är relevant för 

tjänsten eller hur den arbetssökande beter sig på en arbetsplats. Respondent D 

beskriver vidare att människor inte tänker på hur de agerar på sina sociala medier och 

det kan skapa en felaktig bild av den arbetssökande och kan då leda till att fördomar 

uppstår innan rekryteraren ens hunnit träffa den arbetssökande.  

Samtliga respondenter anser att tanken med en rekrytering inte är att kränka en 

arbetssökande personliga integritet. Respondent A menar att till stor del handlar det 

om rekryterarens sunda förnuft. Respondent A menar att det är viktigt att poängtera 

att som rekryterare letar vi inte efter småsaker utan mer stora varningstecken som 

inte alls är i linje med företagets policy. Respondent D anser att det även kan bero på 

tjänsten, till exempel gäller den utannonserade tjänsten en högre tjänst som till 

exempel VD eller någon som ska representera företaget utåt, kan det ligga till större 

vikt att den jobbansökande inte har ett privatliv som kan skada företagets image.	  

Respondent B och respondent E menar att även om det ligger till stor vikt som 

rekryterare att inte kränka arbetssökande personliga integritet så beskriver 

Respondent B att: ”Jag gör det som står i min makt för att göra kunden nöjd” 

(Respondent B, 2014). Liknade beskrivning görs även av Respondent E som menar 

att: ”I slutändan är man ju ute efter att hitta den mest kvalificerade kandidaten, för 

det är ju jag som konsult som får både bekräftelse och belöning om jag tar fram en 

kvalificerad kandidat åt en kund” (Respondent E, 20014)
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5.	  Analys	  
I analyskapitlet kommer vårt teoretiska kapitel ställas mot det material som är 

insamlat i det empiriska kapitlet, sedan kommer utfallet av detta analyseras. Vi 

kommer titta på vad teorin säger, vad empirin visar, hur detta kan tolkas samt vad vi 

kan konstatera utifrån detta. 

 

5.1	  Rekrytering	  
Lunden (2000) beskriver att första steget i en rekryteringsprocess är att upprätta en 

kravprofil som ska fungera som underlag för rekryteringen. En kravprofil innefattar 

vilken utbildning, vilka meriter samt vilka personliga egenskaper som krävs för 

tjänsten. Samtliga respondenter beskriver att utgångspunkten för deras 

rekryteringsprocess är att tillsammans med kunden upprätta en kravprofil. Kunden 

förklarar då vilka kriterier som är aktuella för tjänsten och hur annonsen ska 

utformas. Utifrån ovanstående tolkar vi att respondenterna i linje med teorin anser att 

en rekryterare har specifika riktlinjer för vilken form av kandidat som kunden söker 

efter, vilket vi tolkar som att rekryterare har höga krav på sig då rekryterare måste 

finna arbetssökande med en viss kompetens samt även finna arbetssökande vars 

personlighet även stämmer överens med kravprofilen.  

Olika urvalsinstrument används för att få fram information om arbetssökande och 

denna information används som underlag i beslutsprocessen (Grandberg, 2011). 

Författaren beskriver att skolbetyg, arbetsintyg, referenser och intervjuer är exempel 

på urvalsinstrument. Vidare beskriver Bolander (2002) två ansatser som kan 

användas i en urvalsprocess; psykometrisk ansats och social ansats. Den 

psykometriska ansatsen fokuserar på rekryteringsprocessen som en 

informationsanskaffningsprocess och genomförs genom de fastställda kriterierna som 

finns och genom olika urvalsinstrument. Den sociala ansatsen fokuserar på den 

mänskliga interaktionen, där attityder, inflytande, relationer och identitet står i 

centrum. Respondenterna beskriver att nästa naturliga steg i rekryteringsprocessen är 

att läsa igenom ansökningar och sedan ta fram kandidater som är aktuella för en 

intervju. Respondent A och respondent B beskriver att de först gör en avstämning via 

telefon med de aktuella kandidaterna, vilket utförs för att få en första inblick över 
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kandidatens personlighet och dennes beteende. Utifrån ovanstående kan vi göra 

tolkningen att rekryterarens arbetsprocess sker utifrån den psykometriska ansatsen 

och den sociala ansatsen. Vi tolkar det som att rekryterare grundar den första 

utgallringen genom att börja med den psykometriska ansatsen där vikten ligger vid 

den arbetssökandes CV och meriter. För att sedan använda den sociala ansatsen, 

vilket då ger rekryteraren en mer personlig uppfattning om de framtagna 

kandidaterna. Därav kan vi tolka att CV och meriter är faktorer som är viktiga för att 

bli uppmärksammad för tjänsten men även den personliga uppfattningen som 

rekryteraren får av den arbetssökande har stor påverkan på anställningsbeslutet.  

Granberg (2011) beskriver att en sammanställning samt en grovgallring av de 

arbetssökande är nästa steg i en rekryteringsprocess och grovgallringen sker i tre 

steg. Det första steget innebär att rekryteraren utgår från den information som finns 

med i ansökningarna, nästa steg tar rekryteraren hänsyn till all information som finns 

om de arbetssökande och det tredje och sista steget innebär att en jämförelse mellan 

de arbetssökande utförs. Samtliga respondenter beskriver att när alla intervjuer är 

genomförda, görs ytterligare ett urval av de kandidater som anses vara aktuella för 

tjänsten, en grovgallring. Flertalet av respondenterna beskriver att de utför en mer 

djupgående kontroll av de slutgiltiga kandidaterna som innefattar en 

bakgrundskontroll via Internet och sociala medier samt referenstagning. Som 

beskrivs i teorin fattas steg två baserad på all information om den arbetssökande, vi 

tolkar detta som att rekryteraren inte anser att det är tillräckligt med den information 

som finns i arbetssökandes CV och personliga brev, vilket är information som 

beskriver både den arbetssökandes meriter, utbildning och personlighet. Vi kan då 

tolka att rekryterare anser att den information som krävs för att fatta ett 

anställningsbeslut även är vad den arbetssökande gör på Internet och på dennes 

sociala medier, vilket till stor del tillhör den arbetssökandes privatliv.  

5.1.1	  Vikten	  av	  arbetssökandes	  personlighet	  

Bolander (2002) beskriver att en rekrytering bör ses som en ekonomisk investering 

då den både kostar tid och pengar och att se en rekrytering som en investering 

diskuteras ofta i samband med felrekryteringar. Lindelöw Danielsson (2003) föreslår 

att en felrekrytering kan undvikas om en rekryterare lägger ned lika mycket tid på att 

förstå organisationen och det arbete som ska utföras som att förstå sig på kandidaten 
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som söker tjänsten. Samtliga respondenter menar att det är viktigt att ta med den 

arbetssökandes personlighet i ekvationen vid ett anställningsbeslut, ”Vi får ett 

förtroende av våra kunder att göra ett första urval och de kandidaterna som går 

genom oss till kunden är sådana som vi genom vårt omdöme valt ut. Har man en 

kandidat som har väldigt fina meriter, så måste man ju såklart även se till 

personligheten också. Du kan ju vara väldigt kunnig, men kan du inte samarbeta i 

grupp då fallerar de ju” (Respondent E, 2014). Respondent F menar att som 

rekryterare gäller det att hitta en balans mellan vilken form av kompetens som krävs 

för en tjänst kontra vilka personlighetsdrag som kan vara viktiga för den aktuella 

tjänsten. Respondent F beskriver vidare att om en kund har varit missnöjd med en 

kandidat har det främst berott på kandidatens personlighet. Vi tolkar ovanstående 

som att en rekrytering är en komplex process, som kräver att rekryteraren måste 

skapa en förståelse för både organisationen och tjänsten för att sedan matcha dessa 

med den arbetssökandes meriter och personlighet. För att undvika en felrekrytering 

som främst berott på arbetssökandes personlighet, tolkar vi har bidragit till att 

rekryterare inte endast nöjer sig med att läsa arbetssökandes CV och personliga brev 

utan vill även komplettera denna information med övriga information som finns på 

Internet och sociala medier för att få en så korrekt bild om den arbetssökande som 

möjligt och därav minska risken för felrekrytering.  

5.2	  Rekrytering	  via	  sociala	  medier	  
Internet och sociala medier har fått en omfattande betydelse för 

rekryteringsprocessen. Sociala medier som LinkedIn, Facebook och Twitter 

genererar ett informationsflöde som rekryterare använder som källor till information 

samt som verktyg att marknadsföra lediga tjänster på (Slovensky & Ross, 2012). 

Respondenterna beskriver att de ser sociala medier som ett fördelaktigt verktyg att 

använda vid rekrytering, både i avseendet att annonsera för tjänster och som verktyg 

för att kommunicera med arbetssökande samt finna information om arbetssökande. 

Respondent E och Respondent A menar på att sociala medier har fått en omfattande 

betydelse för rekryteringsprocessen och är ett verktyg som de använder varje dag i 

sitt arbete som rekryterare. Utifrån ovanstående kan vi konstatera att sociala medier 

har fått en etablerad plats inom rekryteringsbranschen som rekryterare anser främja 

rekryteringsprocessen. 
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LinkedIn inriktar sig främst på arbetslivet och ger möjlighet för dess användare att 

nätverka online med privatpersoner och med företag. På en individs LinkedIn profil 

finns information om dennes utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter. Företag 

kan lägga ut tjänster samt söka på individer med en specifik kompetens, företagen 

kan även spara profiler som de anser är intressanta för framtiden (Hunt, 2010). 

Facebook är en social nätverkstjänst som tillåter dess användare att kommunicera 

med vänner samt publicera bilder och filmer. På Facebook förekommer även 

information om ålder, förhållandestatus, personliga tankar och åsikter (Slovensky & 

Ross, 2012). Twitter ses även som en social nätverkssajt där dess användare kan 

posta korta personliga meddelande. Företag kan även använda Facebook och Twitter 

för att marknadsföra sig samt som verktyg för publicera lediga tjänster (Hunt, 2010). 

Flera respondenter beskriver att de främst använder LinkedIn vid 

rekryteringsprocessen. Respondent E menar på att LinkedIn är mer inriktat mot 

arbetslivet och fungerar som ett mer professionellt nätverk. Respondent F beskriver 

att Facebook och Twitter ses som ett socialt nätverk som inriktar sig mer på nöje än 

på arbetslivet. Respondent E menar dock att Facebook och Twitter kan vara 

fördelaktigt när företag vill marknadsföra lediga tjänster samt när företag vill 

kommunicera med arbetssökande. Vi tolkar därmed att rekryterare använder sociala 

medier i flera utsträckningar. LinkedIn har en mer professionell inriktning mot 

arbetslivet medan Facebook och Twitter ses som ett socialt nätverk som snarare 

inriktar sig mot individers privatliv än arbetsliv. Därav finns det anledning att 

bekräfta att rekryterare finner samtliga sociala medier som fördelaktiga att använda 

vid rekryteringsprocessen men att rekryterarna kan använda sociala medier i olika 

utsträckningar och i olika avseenden. 

5.2.1	  Bakgrundsinformation	  om	  arbetssökande	  via	  sociala	  medier	  

Sociala medier används inte endast i avseende för att annonsera lediga tjänster och 

kommunicera med arbetssökande, sociala medier används även som hjälpmedel för 

att finna bakgrundsinformation om arbetssökande (Smith & Kidder, 2010). 

Slovensky och Ross (2012) beskriver att det ligger till stor vikt att samla in 

information om en arbetssökande för att kunna fatta ett så korrekt anställningsbeslut 

som möjligt och därmed även minska risken att göra en felrekrytering. Med ytterst 

lite resurser kan en rekryterare genom att använda sociala medier omfattningsvis 

utöka informationen och uppfattningen om de arbetssökande. Vanligt är att 
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människor använder sociala medier i andra syften än i ett arbets- och karriärsyfte, 

vilket då kan leda till att information från sociala medier kan ge en mer ärlig inblick 

av arbetssökandes beteende och karaktär, då denna form av information inte är 

vinklad i ett arbetsrelaterat syfte. Vid en bakgrundskontroll beskriver Bylund (2013) 

att arbetssökande vill bli bedömda utifrån det som är relevant för tjänsten inte för vad 

den arbetssökande gör på sin fritid. Då olika situationer kräver olika beteenden, anses 

det orimligt att bedöma en person utifrån vad denne gör i sitt privatliv för vad 

personen ska utföra på sin arbetsplats. De flesta respondenter beskriver att de utför 

bakgrundskontroller via sociala medier på de arbetssökande som gått vidare till en 

intervju. Respondent A beskriver att detta beror på att det tidigare skett 

felrekryteringar på grund av rekryteraren missat viktigt information om 

arbetssökande som då haft stor påverkan på anställningen. En bakgrundskontroll 

innefattar vanligtvis att rekryterarna googlar på kandidaterna samt undersöker 

kandidaternas Facebook. Respondent C beskriver att LinkedIn används som verktyg 

för att kunna bekräfta att de uppgifter den arbetssökande angivit stämmer överens 

med de uppgifter som finns på LinkedIn. Vi kan med ovanstående bekräfta att 

rekryterare använder sociala medier som verktyg för att få mer informationen om den 

arbetssökande. Genom att få mer information om en arbetssökande, kan risken för att 

en felrekrytering minska. Informationen som visas på Facebook och Twitter tolkar vi 

speglar rollen som den arbetssökande har i privatlivet snarare än på sin arbetsplats. 

Vi tolkar även att individer har olika sätt att agera beroende på vilken miljö individen 

vistas i och anpassar sig efter vilken situation den befinner sig i. Detta innebär att den 

bild som presenteras av en individ på dennes Facebook eller Twitter konto speglar en 

viss roll som individen har i en viss miljö och då nödvändigtvis inte hur individen 

skulle agera och bete sig i en annan miljö till exempel på sin arbetsplats. 

Smith och Kidder (2010) beskriver att för att få företag har utfärdat riktlinjer eller en 

policy över hur en bakgrundskontroll bör genomföras. McGrath (2012) beskriver att 

han är kritisk till att rekryterare har den kompetens som krävs för att utföra 

personlighetsbedömningar på arbetssökande. Flertalet av respondenterna beskriver 

att de saknar en policy över hur en bakgrundskontroll bör genomföras och vad den 

ska innefatta. Vi tolkar att empirin i linje med teorin anser att det saknas policys hur 

en bakgrundskontroll via sociala medier bör genomföras. Detta tolkar vi kan 

resultera i att rekryterarens syn på den information som framkommer om en 
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arbetssökande har stor påverkan på anställningsbeslutet, då rekryteraren inte styrs av 

riktlinjer eller regler och kan därmed själv välja tillvägagångssätt samt hur 

informationen som framkommer om arbetssökande ska tolkas.  

Beroende på vem som tolkar informationen som framkommer vid en 

bakgrundskontroll av arbetssökandes via sociala medier kan det ha en positiv- eller 

negativ påverkan på anställningsbeslutet (Smith & Kidder, 2010). Det som är 

problematiskt med att använda sociala medier vid en bakgrundskontroll kan vara att 

felaktigt eller gammal information kan förekomma som inte speglar hur den 

arbetssökande är som person idag. Sociala medier har även en tendens att skapa ett 

överdrivet beteende då andra normer gäller för hur människor agerar och 

kommunicera med varandra via sociala medier än i det verkliga livet. Detta leder till 

att en individs beteende på sociala medier inte alltid återspeglar hur denne skulle bete 

sig i det verkliga livet. Det är dock viktigt att undvika felrekryteringar och finna rätt 

kandidat, vilket resulterar i att rekryterare hellre sorterar bort arbetssökande med 

tvivelaktig information (Slovensky & Ross, 2012). Flertalet av respondenterna menar 

på att de använder sociala medier för att skapa en uppfattning om arbetssökande och 

gör därav en helhetsbedömning av den information som framkommer via sociala 

medier. Respondent A beskriver att det främst letar efter faktorer som inte är i linje 

med kundens värderingar. ”Vi dömer ej bort kandidater på grund av till exempel 

alkohol på bilder.  Exempel på faktorer som vi skulle kunna döma bort en kandidat 

på är främlingsfientliga bilder eller texter då våra kunder sällan vill associeras med 

denna form av åsikter och kan då ej stå bakom detta (Respondent A, 2014).  Genom 

att tolka ovanstående utför rekryterare en bedömning av den information som 

framkommer om den arbetssökande, men dock inte i enlighet med teorin som menar 

att rekryterare sorterar bort arbetssökande på grund av samtliga faktorer som kan 

vara negativa för tjänsten. 

5.2.2	  Etiska	  och	  lagliga	  aspekter	  

Fler och fler arbetssökande börjar bli medvetna om att bakgrundskontroller utförs via 

sociala medier vilket har resulterat i att de genom sekretessinställningar gjort sina 

sociala medier privata (Smith & Kidder, 2010). McGrath (2012) beskriver att då 

viljan att rekrytera rätt kandidat ligger till stor vikt hos rekryterare, använder 

rekryterare andra tillvägagångssätt för att få tillgång till information som finns på 
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sociala medier. Till exempel kan rekryterare fråga arbetssökande om deras lösenord 

till deras sociala medier eller bli vän med arbetssökande på deras sociala medier. 

Olika experter diskuterar var gränsen bör gå för bakgrundskontroller. Somliga anser 

att det är godtyckligt att undersöka och använda information som inte har 

sekretessinställningar. Dock bör rekryteraren informera arbetssökande att denna form 

av bakgrundskontroll genomförts (Slovensky & Ross, 2012). Viktigt är även att vara 

försiktigt med vilken information som används vid anställningsbeslutet, då 

felanvändning av information kan vara olaglig. Till exempel får inte diskriminering 

av arbetssökande ske. Respondent F menar på att bollen till stor del ligger hos 

arbetssökande, då den arbetssökande själv bör ta ansvar för vad denne postar på 

sociala medier samt vilka sekretessinställningar som den arbetssökande använder. 

Respondenterna anser dock inte att det är godtyckligt att försöka få tillgång till 

sociala medier som är privata. Genom ovanstående tolkar vi att rekryterare anser att 

arbetssökande själva bör ta ansvar för vad som visas på deras sociala medier, men till 

skillnad från teorin anser rekryterare att fråga arbetssökande efter lösenord till deras 

sociala medier är att gå över gränsen. 

5.3	  Personlig	  integritet	  
Det saknas idag en definition av vad begreppet ”personlig integritet” är, men det 

förekommer en mängd uttryck för vad personlig integritet innebär: ”privatlivets 

fred”, ”rätt till respekt för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”, 

”rätt till respekt för privat- och familjeliv samt hem och egna personuppgifter”, ”rätt 

till integritet” och ”vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggad” (SOU 

2007:22, s. 189). Olsson (2000) beskriver även att personlig integritet är en mänsklig 

rättighet som alla bör värna om. I likhet med teorin beskriver respondenterna att den 

personliga integriteten är sammankopplad med en individs privatliv. Försök till att 

definiera begreppet personlig integritet har länge gjorts, men utan framgång. Dock 

har några moment kartlagts för vad personlig integritet innebär, vilket är att en 

individs kroppsliga integritet ska skyddas och en individs privata tankar samt privata 

dialoger ska skyddas. En individ ska även ha rätten att bestämma vem som ska få ta 

del av känsliga uppgifter såsom individens hälsa. Ett ytterligare moment är 

individens möjlighet att skärma av sig från omgivningen (SOU, 2008). Respondent F 

beskriver att med dagens teknologi och informationsflöde är det nästintill omöjligt att 

definiera vad personlig integritet innebär för en arbetssökande då gränserna mellan 
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en individs privatliv och arbetsliv suddas ut mer och mer. Dock beskriver 

respondenterna att det bör finnas en gräns mellan privatliv och arbetsliv men att det 

är komplext att avgöra exakt var den gränsen går. Genom ovanstående tolkar vi att 

vårt empiriska material i likhet med vårt teoretiska kapitel har svårigheter att 

definiera vad personlig integritet innebär, men att samtliga människor ska ha rätt till 

ett privatliv samt att den personliga integriteten inte ska kränkas.  

Olsson (2004) beskriver att människor integrerar och kommunicera via Internet i allt 

större utsträckning, vilket då lämnar elektroniska spår. Den bristande forskningen 

angående personlig integritet på Internet anses vara en fara för individers personliga 

integritet. Respondent A menar på att det är viktigt att arbetssökande är medvetna om 

att vad denne gör i sitt privatliv faktisk kan påverka arbetslivet. Respondent E 

beskriver att en liten inblick i en arbetssökandes privatliv kan vara nyttigt och att en 

arbetssökande bör kunna dela med sig av delar av sitt privatliv då den arbetssökandes 

personlighet är en faktor som tas med i anställningsbeslutet. Vi tolkar detta som att 

rekryterarna till skillnad från teorin inte ser individers användande av sociala medier 

som en fara för deras personliga integritet, då arbetssökande själva bör vara 

medvetna om att elektroniska spår lämnas och därav vara försiktigt hur de agerar på 

sociala medier.  

Tännsjö (2010) diskuterar rätten till ett privatliv och var individens intresse för ett 

privatliv uppkommer. Tännsjö (2010) menar på att om en individ inte har något att 

dölja varför denne då ha ett behov till ett privatliv, vilket då förklaras med att 

individen vill kunna agera självständigt och fritt samt ha möjlighet till att 

upprätthålla sitt ”goda namn” genom att inte exponera alla delar av sig själv för 

omvärlden. Dock skiljer sig behovet av ett privatliv från person till person, det gäller 

även gränsen för hur den personliga integriteten kränks. SOU (2007:22) beskriver att 

för de flesta individer sammanfaller uppfattningen att rätten av personlig integritet 

innebär rätten till en personlig sfär utan oönskat intrång. Den privata sfären ses inte 

som statiskt utan kan skifta beroende på situation. Westregård (2002:47) menar att en 

kränkning av den personliga integriteten kan delas in i tre huvudområden, ”1) 

intrång, både fysiskt eller i en annan mening, i en persons privata förhållanden, 2) 

insamlande av uppgifter om en persons privata förhållande och 3) offentliggörande 

eller annat utnyttjande av material om en persons privata förhållande”. 
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Respondenterna beskriver att tanken med bakgrundskontroller inte är att kränka den 

arbetssökandes personliga integritet. Bakgrundskontroller utförs för att undersöka att 

det inte finns några stora varningstecken som inte alls är i linje med organisationens 

riktlinjer och policy. Respondent B och respondent E menar dock att även fast de inte 

har som avseende att kränka arbetssökandes personliga integritet så innefattar deras 

arbete att hitta den mest kvalificerade kandidaten för att göra kunden nöjd. Vi tolkar 

ovanstående som att rekryterarna inte har som avseende att kränka arbetssökande 

personliga integritet vid bakgrundskontroller genom sociala medier. Samtidigt 

beskrivs vikten vid att hitta den mest lämpade kandidaten, vi tolkar detta som att 

rekryterare lägger främst vikt vid att göra kunden nöjd. 

5.4	  Framtiden	  
Teknologin fortsätter att ständigt förändras, vilket skapar nya förutsättningar för 

rekryterare och arbetssökande. Tidigare har det endast varit möjligt att hitta personer 

via sociala medier genom deras namn. Genom teknologins utveckling finns idag 

även möjlighet att hitta personer genom endast en bild på personen för att då kunna 

söka på individer med samma utseende. Ytterligare en teknik som utvecklas är plats-

baserad teknik som gör det möjligt för andra att se var en person befinner sig eller 

var denne har varit (Slovensky & Ross, 2012). Flertalet av respondenterna beskriver 

att rekryterare kommer lägga mer vikt vid arbetssökandes personlighet i framtiden. 

Då vi idag lever i ett utbildningssamhälle där fler utbildar sig vilket resulterar i att det 

är viktigt att istället sticka ut med sin personlighet. Respondent F menar på att det 

redan idag märks hur viktig den arbetssökandes personlighet är och tror att 

personligheten kommer få ännu större betydelse i framtiden. Respondenterna tror att 

användningen av sociala medier vid rekryteringsprocessen kommer att öka i 

framtiden. Respondent E menar på att hela processen kommer bli mer digitaliserade 

och sociala medier kommer användas ytterligare. Slovensky och Ross (2012) anser 

då tekniken utvecklas bör organisationer se över sin policy angående 

bakgrundskontroller. Respondent E menar på att det inte bör sättas in hårdare regler 

eller riktlinjer för hur en bakgrundskontroll ska gå till och menar att rekryterare 

håller en professionell nivå idag därav behövs inte fler regler. Respondent F anser det 

är upp till företagen och dess rekryterare att ta ansvar för hur de använder den 

information som framkommer. Genom att rekryterare kommer få ytterligare verktyg i 

framtiden att undersöka arbetssökandes privatliv utan varken bli kontrollerade eller 
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ha regler för hur bakgrundskontroller ska gå till samt att personligheten kommer bli 

allt avgörande för arbetssökande tolkar vi kan resultera i att rekryterare genom 

teknologins utveckling kommer kunna undersöka arbetssökandes privatliv i en ännu 

större utsträckning i framtiden
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6.	  Slutsats	  
Slutsatsen ämnar redogöra uppsatsens resultat. Detta sker genom att ställa de 

slutsatser som framkommit i analysen mot vår problemformulering som uppsatsen 

avser besvara. Avslutningsvis kommer ett förslag till vidare forskning att 

presenteras.  

Genom vår analys kan vi konstatera att rekryterare finner allt större intresse i att 

undersöka arbetssökandes personlighet och dess privatliv. Då vi idag lever i ett 

utbildningssamhälle där allt fler utbildar sig leder det till att personligheten blir allt 

viktigare för att utmärka sig som arbetssökande. Det gäller att inte endast att ha en 

”bra” personlighet, den arbetssökandes personlighet måste även passa tjänsten och 

företagets kultur och normer. Då personligheten fått en allt större betydelse, har även 

högre krav satts på rekryterarna att finna den mest lämpande kandidaten för tjänsten, 

där en viktig faktor även är att undvika kostsamma felrekryteringar. Genom sociala 

mediers omfattande utveckling och dess generositet av information om dess 

användare, ser rekryterare sociala medier som ett fördelaktigt verktyg att använda vid 

bakgrundskontroller av arbetssökande. Vi kan utifrån vår empiriska studie och analys 

konstatera att rekryterare skiljer de olika sociala medier åt, då rekryterare anser att 

LinkedIn är en mer arbetsrelaterad hemsida medan sociala medier som Facebook och 

Twitter inrikar sig mer mot människor privatliv. Rekryterare beskriver att de anser att 

det är fördelaktigt att använda sociala medier vid bakgrundskontroller av 

arbetssökandes då de kan ge en mer ärlig bild över personen. I uppsatsen beskrivs 

människor som mångfacetterade, vilket innebär att individer agerar olika i olika 

situationer. Väljer rekryterare att utföra bakgrundskontroller av arbetssökande via 

sociala medier för att få en ärlig bild, kan vi urskilja ett problem då denna bild 

speglar hur den arbetssökande beter sig och agerar i sitt privatliv vilket säger väldigt 

lite om hur individen skulle bete sig på en arbetsplats. Rekryterare menar på att de 

använder sociala medier med målsättning att finna information som inte är i linje 

med företagets värderingar. Vi ställer oss dock kritiska till att rekryterare inte färgas 

av den information som framkommer genom sociala medier, vilket kan leda till att 

rekryterare får förutfattade meningar om den arbetssökande.  
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Rekryterarna beskriver att arbetssökande bör vara medvetna om att 

bakgrundskontroller genomförs och bör då själva ta ansvar för vad de publicerar på 

sociala medier. Utifrån vår analys kan vi konstatera att information som bilder och 

texter på sociala medier lagras i många år. Problemet som uppstår om rekryterare 

undersöker arbetssökandes sociala medier och då väljer att grunda sitt 

anställningsbeslut på den informationen, är att informationen kan vara gammal eller 

felaktig och ger då inte en rättvis bild av den arbetssökande.  

Utifrån vår analys kan vi konstatera att rekryterare inte anser att det behövs regler 

eller lagar som styr och kontrollerar hur en bakgrundskontroll via sociala medier bör 

genomföras. Rekryterare anser sig hålla en professionell nivå och menar på att 

rekryterare kan använda sunt förnuft när de utför en bakgrundskontroll via sociala 

medier av arbetssökande. Vi vill dock påpeka att alla människor fungerar olika och 

att en människas ”sunda förnuft” kan skilja sig mellan olika människor. Rekryterarna 

menar att även om de inte är ute efter att kränka en arbetssökandes personliga 

integritet innefattar deras arbete att finna den kandidat som är bäst lämpad för den 

utannonserade tjänsten. Då rekryterarna själva beskriver att målet med deras arbete 

är att finna den bästa kandidaten, ställer vi oss frågan var gränsen går mellan att 

upprätthålla en professionell nivå och hitta den bästa kandidaten, är det rekryterarnas 

sunda förnuft som ska bestämma var den gränsen ska gå? 

Rekryterare anser att det bör finnas en gräns mellan arbetsliv och privatliv, samtidigt 

som de inte kan peka på var den gränsen går, då gränsen mellan människor privatliv 

och arbetsliv suddas ut allt mer. Vi ställer oss frågan; hur ska en gräns kunna dras 

mellan arbetsliv och privatliv om rekryterarna som står i centrum för frågan själva 

inte kan besvara den? Vi upplever ett problem när det ställs ett krav på arbetssökande 

att upprätthålla en viss fasad i sitt privatliv för att bli accepterade i sitt arbetsliv, då 

som tidigare konstaterat är människor mångfacetterade och agerar olika i olika 

situationer känns det orimligt att ställa kravet att arbetssökande ska anpassa sitt 

privatliv och sina sociala medier för att upprätthålla en viss karaktär för en av det 

många roller som en människa har. 

Skyddet som finns idag för arbetssökandes personliga integritet är litet. Genom 

teknologins utveckling skapas ständigt nya sociala medier och sökfunktioner. 

Problemet som vi ser uppstår är att rekryterarna själva inte anser att deras handlande 

inte är kränkande för arbetssökandes personliga integritet. Utifrån teorin beskrivs 
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kränkning av individens personliga integritet beskrivs som 1) intrång, både fysiskt 

eller i en annan mening, i en persons privata förhållanden, 2) insamlande av 

uppgifter om en persons privata förhållande och 3) offentliggörande eller annat 

utnyttjande av material om en persons privata förhållande. Om vi då utgår från dessa 

faktorer som faktiskt anses kränka en individs personliga integritet, så bör 

rekryterarnas handlande kunna klassas som just en kränkning av arbetssökandes 

personliga integritet.  

6.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Genom teknologins utveckling, som skapar nya verktyg för rekryterare att undersöka 

arbetssökandes privatliv samt att rekryterare idag har varken lagar eller direkta regler 

för hur de får och bör utföra bakgrundskontroller av arbetssökande via sociala 

medier. Det främsta skyddet för arbetssökandes personliga integritet är 

Personuppgiftslagen och denna har som uppgift att skydda en individs 

personuppgifter, men ett lagförslag har även lagts fram för integritetsskydd i 

arbetslivet och den arbetssökande. Vi anser att vidare forskning för hur ett ökat 

skydd för arbetstagare och arbetssökandes personliga integritet och privatliv bör 

fortsätta och fullföljas. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att göra en 

undersökning där även de arbetssökandes åsikt och tankar kring personlig integritet 

vid rekryteringsprocessen undersöks. 
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