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Abstract  

This study aims to examine through a sociological perspective how recruitment via social media 

is produced from an employer's perspective in the journal "Personnel & Leadership". The 

survey was conducted through a text analysis combined with a quantitative model where we 

studied a total of 18 articles from the journal ”Personnel & Leadership". Based on the aim of 

the study the following questions were developed: 

  

● How to use social media for recruitment?  

● What advantages and disadvantages considered to be by recruiting via social media? 

 

An increased use of social media has created new opportunities and new channels to recruit in. 

The most common research in the area are international, therefore we experienced it interesting 

to study how recruitment via social media is perceived in the Swedish context. The theoretical 

framework of the essay consists of Erving Goffman's dramaturgical perspective and the 

sociological concept of "social capital ". These theories have been used as tools in the analysis 

of the empirical material. The results of the study show that recruitment via social media is 

portrayed as something positive in the journal Personnel & Leadership. It also showed that 

social media for this purpose are mainly used to find new potential candidates, look up 

information about jobseekers and to promote the company externally. 

 

Keywords: Social media, recruitment, network, Facebook, LinkedIn, Twitter



 
 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att genom en textanalys undersöka hur rekrytering via sociala medier 

framställs ur ett arbetsgivarperspektiv i tidskriften “Personal & ledarskap”. Undersökningen 

utfördes genom en kvalitativ textanalys i kombination med en kvantitativ modell där vi 

sammanlagt studerade 18 artiklar ur tidskriften ”Personal & ledarskap”. För att besvara vårt 

syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

 

●    Hur används sociala medier vid rekrytering? 

●    Vilka för- och nackdelar anses det finnas med att rekrytera via sociala medier? 

  

Ett ökade användande av sociala medier har skapat nya möjligheter och nya kanaler att rekrytera 

i. Då det idag främst finns internationell forskning inom området upplevde vi det intressant att 

studera hur rekrytering via sociala medier uppfattas i den svenska kontexten. Studiens teoretiska 

referensram utgörs av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt det sociologiska 

begreppet ”socialt kapital”. Dessa teorier har använts som verktyg i analysen av vårt empiriska 

material. Resultatet av studien visar att rekrytering via sociala medier framställs som något 

positivt i tidskriften Personal & ledarskap. Det framgår även att sociala medier i detta syfte 

främst används för att hitta nya potentiella kandidater, leta upp information om arbetssökande 

samt för att marknadsföra företaget. 

  

Nyckelord: sociala medier, rekrytering, nätverk, Facebook, LinkedIn, Twitter  
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1. Inledningskapitel  

I detta inledande kapitel presenteras en kort problembakgrund där vi förklarar vad som väckte 

vårt intresse för det forskningsområde vi har valt. Därefter följer syfte och frågeställningar 

samt studiens disposition. Avslutningsvis definieras centrala begrepp som är återkommande i 

arbetet. 

 

1.1 Problembakgrund 

Vi lever idag i ett samhälle där ny teknik och sociala medier är en del av vår vardag. Med hjälp 

av denna teknik har det blivit lättare att konversera, mötas och skapa kontaktnät på ett helt annat 

sätt än förut (Carlsson, 2010:8). Detta innebär inte bara nya möjligheter för privatpersoner utan 

även för företag. Med hjälp av sociala medier och ny teknik kan företag skapa nya kanaler där 

de kan synas och kommunicera (Carlsson, 2010:9). De kan även skapa en bredare bild av 

företaget för utomstående samt få en effektivare rekryteringsprocess där de lättare kan hitta och 

söka information om arbetssökande (Carlsson, 2010:63). I en artikel ur Personal & Ledarskap 

nr 7/8 (2010) förklarar Jennie Jensen framgången av sociala medier och att det idag går snabbt 

och smidigt att hitta rätt person till rätt tjänst så länge han eller hon är engagerad i de sociala 

mediernas nätverk. Vikten av att vara engagerad i de sociala medierna sammanfattar Jensen 

med följande mening: “syns du inte, så finns du inte”.  

 

Det framgår enligt en artikel publicerad av Stepstone (2013) att de som arbetar inom HR på den 

svenska arbetsmarknaden har ökat sin närvaro på sociala medier från 5 procent år 2010 till 44 

procent år 2013, vilket kan ses som en drastisk ökning under en relativt kort tid. De som arbetar 

inom HR i Sverige visar därmed ett tydligt intresse för de möjligheter som finns genom sociala 

medier. Trots det ökande användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen har vi märkt 

att det finns förvånansvärt lite forskning inom området i den svenska kontexten. Den 

internationella forskning som däremot finns anser vi har en övervägande positiv inställning till 

rekrytering via sociala medier (Kluemper & Rosen, 2009; Nikolau, 2014; Slovensky & H.Ross, 

2011; Zide, Elman, & Shahani-Denning, 2014). Vi vill därför ta reda på hur rekrytering via 

sociala medier framställs i den svenska kontexten och hur inställningen till att rekrytera via 

sociala medier ser hur här. Vi anser även att det är viktigt att samhället hänger med i 

utvecklingen och förstår vilken roll sociala medier har vid rekrytering. Detta för att både 

arbetsgivare och arbetssökande bör ha kunskap om hur agerande i sociala medier inte bara 

påverkar privatlivet utan att det också finns möjligheter och begränsningar att ta hänsyn till i 

professionella sammanhang.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar   

Syftet med detta arbete är att genom en textanalys undersöka hur rekrytering via sociala medier 

framställs ur ett arbetsgivarperspektiv i tidskriften “Personal & ledarskap”. För att belysa detta 

kommer vi besvara följande frågor.  

 

● Hur används sociala medier vid rekrytering?  

● Vilka för- och nackdelar anses det finnas med att rekrytera via sociala medier?  
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart analysera artiklar från tidningen Personal & 

Ledarskap mellan år 2005- 2015. Denna tidning är vald då det är den ledande tidskriften inom 

HR på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån dessa texter vill vi få kunskap om aktörernas 

föreställningar samt skapa förståelse för det valda området. Vi har även valt att fokusera på de 

sociala medier som används mest inom området enligt tidigare forskning, det vill säga 

LinkedIn, Facebook och Twitter (Kluemper & Rosen, 2009; Nikolau, 2014; Slovensky & 

H.Ross, 2011; Zide, Elman, & Shahani-Denning, 2014).  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel ett, inledning, redovisas uppsatsens 

problembakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt centrala begrepp som 

återkommer i arbetet. I kapitel två, tidigare forskning, redogör vi för vad det tidigare har 

forskats om inom vårt forskningsområde. I tredje kapitlet, teoretisk grund, presenteras de 

teoretiska utgångspunkter som vi förhåller oss till under undersökningen och som används som 

grund i analys av resultat. Kapitel fyra, metod, syftar till att förklara vårt metodval, hur vi har 

gått tillväga vid insamlingen av data samt hur den har bearbetats och analyserats. I avsnittet 

följer även de etiska principer vi tagit hänsyn till i studien samt styrkor och svagheter i studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel fem, resultat och analys, redovisas studiens 

resultat samt en analys av detta. I Kapitel sex, slutsats, redogör vi för de slutsatser vi kommit 

fram till i vår resultat- och analysdel. I det avslutande kapitlet, diskussion och avslutande 

reflektion, förs en allmän diskussion om studien och våra reflektioner kring arbetet samt förslag 

på framtida forskning. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Rekrytering 

Rekrytering syftar till att genom anställning tillgodose företagets behov av personal. Urval är 

en del av rekryteringsprocessen och innebär att rekryterare ska fatta beslut om vilka kandidater 

som kan vara lämpliga för tjänsten (Granberg, 2011:413). Rekrytering handlar dock inte bara 

om att göra ett urval, det handlar också om att kunna reflektera över vad tjänsten innebär i 

verkligheten samt vilka egenskaper som faktiskt krävs av den sökande. Detta för att undvika 

felrekryteringar då det kan leda till stora kostnader för företaget. För att undvika felrekryteringar 

är det viktigt att ha en genomarbetad kravspecifikation för den tjänst som är aktuell, att 

genomföra en strukturerad intervju, att ha ett bedömningssystem utifrån vad som är viktigt för 

tjänsten, samt kunna bortse från personliga värderingar (Hallén, 2005:6).  

 

Sociala medier 

Sociala medier kan kortfattat beskrivas som en mötesplats för människor. Mer detaljerat kan 

sociala medier även förklaras som plattformar där innehållet finns tillgängligt i ett öppet nätverk 

av människor. Innehållet består oftast av användargenererat innehåll, det vill säga innehåll som 

användarna själva har skapat och sedan delar med sig av (Carlsson, 2010:10). 
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Nationalencyklopedin förklarar begreppet sociala medier som kommunikationskanaler där 

användare kan kommunicera med varandra med hjälp av ljud eller bild (Carlsson, 2010:11).  

 

Några exempel på sociala medier är bloggar, Twitter, podcasts, Youtube, Instagram, Facebook 

och LinkedIn (Carlsson, 2010:12/14). De två sistnämna, Facebook och LinkedIn, tillhör det 

som kallas för communities. Communities, eller sociala forum som det kallas på svenska, är 

digitala mötesplatser där det finns möjlighet att kommunicera och skapa nya kontakter 

(Carlsson, 2010:14). Facebook, LinkedIn och Twitter är de sociala medier som nämns mest i 

tidigare forskning och därför förklarar vi dessa sociala medier närmre nedan (Kluemper & 

Rosen, 2009; Nikolau, 2014; Slovensky & H.Ross, 2011; Zide m.fl., 2014):  

 

Facebook 

Facebook är ett socialt forum med syfte att bygga olika sociala nätverk i den privata sfären. 

Varje användare har en personlig profil som består av bland annat kontakter, personliga 

uppgifter och digitala fotoalbum (Carlsson, 2010:14). Olika företag och andra grupper kan 

också ha en profil på Facebook, detta för att synas och marknadsföra sig mot privatpersoner. 

En användare på Facebook kan visa sin åsikt i olika typer av ämnen genom att bland annat 

använda “gilla-knappen”. “Gilla-knappen” används då en användare vill visa att hen 

exempelvis gillar en bild, ett inlägg, ett specifikt företag eller en grupp. De bilder som finns i 

de digitala fotoalbumen består av bilder som personen lagt upp själv eller som någon annan 

person “taggat” denna person i. Att “tagga” en person i en bild betyder att den bilden kommer 

synas på den “taggade” personens profil. Detta betyder alltså att bilder en person har på dennes 

profil inte behöver vara upplagda av denne själv. Däremot kan en “tagg” tas bort om användaren 

inte vill att bilden ska synas på sin egen profil. 

 

LinkedIn 

Till skillnad från Facebook är LinkedIn ett socialt forum med fokus på att bygga professionella 

nätverk. Varje användare skapar en profil där denne gör ett elektroniskt CV. Med hjälp av detta 

kan användare stärka sin karriär genom att vara synlig för och skapa kontakt med olika 

arbetsgivare.  LinkedIn kan också användas för att ha en överskådlig bild över vad folk du 

känner har för anställning eller sysselsättning just nu. De kontakter du har i ditt nätverk på 

LinkedIn kan även ge dig information om ett företag eller en ledig tjänst som du annars inte 

hade fått vetskap om.   

 

Twitter 

Twitter är en mikroblogg där användare kan skapa inlägg/meddelanden begränsat till 140 

tecken. Alla inlägg som skrivs på Twitter är offentliga och kan jämföras med “publika sms” 

(Carlsson, 2010:12). Syftet är att förmedla dina egna åsikter samt ta del av andras. Inlägg på 

Twitter öppnar ofta upp för diskussion då en användare kan kommentera i stort sett vilka inlägg 

som helst. 
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2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning inom det valda området. Vid närmare läsning 

av relevanta artiklar har vi noterat ett antal teman som återkommer; “Hur används sociala 

medier vid rekrytering?”, “Hur framställs den arbetssökande i sociala medier?” samt “Etiska 

aspekter”. Dessa teman kan även relateras till vårt syfte och hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

De vetenskapliga artiklar som presenteras i detta avsnitt har vi hittat via databaserna Summon 

och Sociological Abstract. Målet var att finna tidigare forskning som behandlar vilken betydelse 

sociala medier har vid rekrytering samt hur det används. De sökord som användes var recruit, 

recruitment, usage of linkedin, recruiting social media, recruit linkedin, recruiting social media 

linkedin, recruiting social media facebook. Att bara använda sökord som “recruit” visade sig 

inte ge tillräckliga resultat och därför specificerade vi även våra sökningar genom att lägga till 

ord som linkedin och facebook.  

 

Vi märkte tidigt i våra sökningar att området rekrytering via sociala medier är väldigt begränsat 

inom svensk forskning. I detta avsnitt har vi därför endast använt oss av internationella 

publikationer för att få så mycket fakta som möjligt.  

 

2.2 Hur används sociala medier vid rekrytering?  

I artikeln “Social Networking Web Sites in Job Search and Employee Recruitment” redovisar 

författaren Ioannis Nikolaou resultatet av en studie som visar vilken påverkan sociala medier 

har vid jobbsökande samt vid rekrytering av nya medarbetare (Nikolaou, 2014:179). Studien 

utfördes i Grekland i slutet av år 2009 till början av år 2010 och var en kvantitativ studie där 

det empiriska materialet samlades in med hjälp av två olika webb-baserade enkäter. En av 

enkäterna var specifikt inriktad på att se hur rekryterare kan använda sociala medier för att både 

attrahera och hitta mer information om arbetssökande (Nikolaou, 2014:182). Resultatet av 

studien visar att LinkedIn är den sociala media som flest rekryterare använder som 

rekryteringsverktyg. Detta då de ansåg att LinkedIn var det mest effektiva verktyget då de 

lättare kunde hitta passiva arbetssökanden (Nikolaou, 2014:187). Den passiva arbetssökanden 

är enligt Nikolaou den som egentligen redan har en anställning men som ändå vill finnas på 

arbetsmarknaden. Den aktiva och mer traditionella arbetssökanden är istället den som kanske 

är arbetslös och medvetet söker och letar arbete (Nikolaou, 2014:181).  

 

Mycket av den tidigare forskning som finns indikerar att LinkedIn är populärt i 

rekryteringssyfte (Kluemper & Rosen, 2009; Nikolau, 2014; Slovensky & H.Ross, 2011; Zide 

m.fl., 2014). Detta är dock inte något oväntat då LinkedIn har som huvudsyfte att skapa 

professionella relationer. En studie som inriktar sig på LinkedIn som rekryteringverktyg är 

“LinkedIn and Recruitment: how profiles differ across occupations” genomförd av Zide m.fl. 

(2014). Denna kvalitativa studie där det empiriska materialet bestod av intervjuer visar att 

rekryterare tar hänsyn till olika typer av information som finns på LinkedIn-profiler, bland annat 
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antal kontakter, rekommendationer och stavfel (Zide m.fl., 2014:597). Antalet kontakter på en 

användares LinkedIn profil är också något som anses vara mer viktigt i vissa branscher, 

exempelvis försäljning och marknadsföring. I dessa branscher värderas en person som är 

extrovert framför någon som är introvert då extroverta personer har visat sig ha ett större socialt 

nätverk, vilket kan förknippas med antal vänner en person har på sociala medier.  Därför kan 

antalet kontakter, vänner och följare på sociala medier vara relevant i en sådan rekrytering 

(Kluemper & Rosen, 2009:570).  

 

2.3 Hur framställs den arbetssökande i sociala medier?  

Något som tydligt återkommande i tidigare forskning var hur den arbetssökande framställs och 

kan framställa sig själv via sociala medier. Genom en litteraturundersökning utförd av 

Slovensky och H.Ross (2011:57) kom de fram till att beroende på det innehåll en person 

publicerar på sin personliga profil får rekryterare en viss bild av personen, detta genom bland 

annat bilder och videos. Som ett exempel fann Slovensky och H. Ross att de personer som 

publicerar bilder där alkohol förekommer oftare sorteras bort än de personer som publicerar 

bilder på familj och vänner.  

 

Slovensky och H.Ross utgick i deras litteraturundersökning ifrån arbetsgivarens perspektiv och 

kom bland annat fram till att en profil på sociala medier också anses vara mer ärlig än ett CV 

eller personligt brev då rekryteraren överlag får en bredare bild av personen. Ett exempel på 

detta kan vara bilder en vän “taggat” personen i på Facebook, genom det kan rekryteraren se 

vilket typ av umgänge personen har. Detsamma gäller om en vän skriver något på dennes profil 

som kan uppfattas positivt eller negativt för andra som läser. I ett CV eller personligt brev 

framhäver personen istället de egenskaper som efterfrågas för den specifika tjänsten. En person 

som söker olika typer av jobb kan därför ha olika typer av Cv:n och personliga brev. En profil 

på sociala medier har personer däremot oftast bara en av, därför anses det vara en mer ärlig 

källa gällande personlighet.  

 

Sociala medier kan även bidra till att arbetsgivaren får en bättre förståelse för en persons 

karaktär, bland annat genom “gilla-knappen” som finns etablerad på Facebook. Med hjälp av 

denna kan en rekryterare snabbt få reda på vad en person gillar samt vad personen har för 

åsikter. En persons intressen är också viktiga för en rekryterare då denne lättare kan se om 

personen passar in med övrig personal på företaget. Information på den personliga profilen kan 

även användas för att sortera ut kandidater som möjligtvis inte passar för ett specifikt jobb. Ett 

exempel på detta kan vara en förskola som ska anställa en ny förskolelärare. Om en sökande 

visar sig ha intresse för ett företag som inriktar sig på ämnen som inte är lämpliga om man 

jobbar med barn, exempelvis pedofili, är det mycket möjligt att den kandidaten sorteras bort 

(Slovensky & H.Ross, 2011:57). 

 

Slovensky och H.Ross kom inte bara fram till att sociala medier är positivt i rekryteringssyfte. 

Hur en person framställer sig på sociala medier behöver nämligen inte vara direkt kopplat till 

hur en person är på sitt arbete. De menar att det finns normer att ta hänsyn till i olika 
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sammanhang. Sociala medier uppmuntrar bland annat ett överdrivet och utåtagerande beteende, 

medan de normer som finns på en arbetsplats ofta är helt annorlunda. En annan aspekt att ta 

hänsyn till är att information på sociala medier inte alltid är uppdaterad och därför inte behöver 

spegla personens liv idag (Slovensky & H.Ross, 2011:60).  

 

Till skillnad från Slovensky och H.Ross undersökning som är mer inriktad på Facebook 

fokuserar Zide m.fl. i sin undersökning “LinkedIn and Recruitment: how profiles differ across 

occupations” på LinkedIn. Genom intervjuer kom författarna fram till att LinkedIn-användare 

ofta anpassar deras personliga profil efter vad de tror att arbetsgivaren vill ha (Zide m.fl., 

2014:597). Precis som vi nämnt tidigare är detta inte oväntat då syftet med LinkedIn är att skapa 

professionella relationer.  

 

2.4 Etiska aspekter 

Den etiska aspekten gällande rekrytering är något som tas upp i flera tidigare studier (Nikolau, 

2014; Slovensky & H.Ross, 2011; Zide m.fl., 2014). I Slovensky och H.Ross litteraturstudie 

förklaras detta närmare då de tar upp problemet med att många arbetsgivare tar reda information 

om personer på sociala medier, såsom etnicitet, kön, religion, ålder, sexuell läggning och 

civilstånd. De menar att detta är information som en rekryterare inte skulle fråga någon om på 

en intervju då det skulle anses kränkande och diskriminerande. Detta är ändå något som 

Slovensky och H.Ross funnit att många rekryterare gör och inte tar hänsyn till (Slovensky & 

H.Ross, 2011:64)  

 

I Nikolaou’s kvantitativa studie kom han fram till att LinkedIn används i större utsträckning än 

Facebook gällande rekrytering. Detta resultat är dock Nikolaou något kritisk till då han menar 

att “HR-professionals” inte vill erkänna att de använder Facebook i detta syfte då han anser att 

anledningen till detta är att de är rädda för att bli anklagade för att bryta mot 

diskrimineringslagen. I USA är detta även olagligt då rekrytering via Facebook anses vara ett 

intrång i personen privata sfär (Nikolaou, 2014:187).  

 

Problemet gällande etiska aspekter är även något Zide m.fl. uppmärksammar. De tar bland annat 

upp ett exempel som visar sig att 98 procent av alla psykologstudenter på ett specifikt 

universitet hade sökt upp en klient på internet, även fast majoriteten av dessa ansåg att det var 

oetiskt att göra detta (Zide m.fl., 2014:585). 

 

2.5 Sammanfattning och egna reflektioner kring tidigare forskning  

Något vi märkt är att mycket av den tidigare forskning som finns fokuserar på de positiva 

effekterna av att använda sociala medier i rekryteringssyfte. Många nämner att användandet 

bidrar till en snabb och kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Det anses även vara något positivt 

att ha en profil på sociala medier då rekryterare kan använda den information som finns på 

sociala medier som ett komplement till de vanliga och mer traditionella källorna, så som CV 

och personligt brev. En profil på sociala medier anses vara något som väl reflekterar 

verkligheten då exempelvis bilder, videos, inlägg och kommentarer säger mycket om en person 
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och dess karaktär.  Dock nämns det även att en person kan framställa sig på ett sätt, men 

egentligen vara på ett annat. Vid rekrytering betyder detta att en person som enligt sin profil på 

sociala medier har de rätta egenskaperna för ett specifikt jobb, inte möjligtvis behöver ha det i 

verkligheten, och tvärt om. 

 

Något annat som anses negativt är de etiska aspekterna, vilka flera av författarna behandlar. 

Författarna är överens om att många rekryterare är medvetna om att det kan vara etiskt fel att 

granska viss information på sociala medier, ändå är det många som gör detta. Trots att denna 

insikt finns upplever vi dock, precis som författarna, att lagarna inte har hängt med i denna 

process.  

 

Det nämns även att intresset för sociala medier som rekryteringsverktyg har ökat markant de 

senaste åren. Dock nämner de flesta författarna att det finns relativt lite forskning på området i 

jämförelse med i vilken utsträckning det faktiskt används. Detta är något som även vi lagt märke 

till, framförallt i den svenska kontexten. Den tidigare forskning vi har tagit del av har även haft 

variation gällande angreppssätt, det vill säga att flera olika metoder har använts vid forskning 

inom området. Anledningen till detta anser vi kan bero på att området är tämligen brett. En 

kvantitativ metod kan enkelt mäta mängden av användandet av sociala medier medan en 

kvalitativ metod fångar upplevelser.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Med hjälp av dessa teorier 

ämnar vi att tillsammans med utvalda artiklar i tidigare forskning samt vårt empiriska material 

skapa en djupare förståelse för våra forskningsfrågor. Vårt syfte är inte att testa dessa teorier 

för att i slutsatsen kunna bekräfta eller förkasta dem, utan endast använda dem som hjälpmedel 

vid analys av uppsatsens resultat. De teorier vi valt att utgå ifrån är Erving Goffmans 

“dramaturgiska perspektiv” samt begreppet “socialt kapital”. Avslutningsvis motiverar vi 

varför vi finner dessa teorier intressanta för våra valda forskningsfrågor. 

 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet  

I boken “Jaget och maskerna” menar Goffman att en individ alltid spelar en roll till förmån för 

andra människor. Han redogör vidare för att en roll kan arta sig på olika sätt, något som han 

kallar för extremer (Goffman, 2009:25). Enligt den första extremen kan en individ antingen bli 

helt vilseledd av sitt eget uppträdande och vara helt övertygad om att de intryck som personen 

förmedlar är genuint och äkta. Med den andra extremen menar han istället att individer är 

cyniska aktörer som agerar utifrån vad de tror är bäst, både för denne själv, för samhället och 

så vidare. (Goffman, 2009:26). Vilken roll en individ antar beror på situation och vilka normer 

och regler som gäller för den situation hen befinner sig i, detta benämner Goffman som 

intrycksstyrning. Han menar att en individ alltid försöker prestera en bestämd bild av sig själv 

samt styra de intryck andra får av en (Goffman, 2009:182). Förhåller sig inte en individ till 

rådande normer i en specifik situation kan detta få konsekvenser, en arbetsintervju är en 

situation som tydligt exemplifierar detta (Goffman, 2009:196).  

 

Goffman använder termen framträdande för att förklara hur en individ uppträder med sin roll 

och att en person i sitt uppträdande kan upprätthålla en fasad. En människa skapar en fasad i 

syfte att framställa sig själv på ett specifikt sätt för de som observerar denne, medvetet eller 

omedvetet (Goffman, 2009:28). Fasaden kan delas in i olika beståndsdelar varav den första 

beståndsdelen innefattar det som kallas för inramningen. Inramningen är platsbunden och 

består av rekvisita i form av exempelvis möbler, bakgrundsinslag och ytplanering som hjälper 

aktören att se mer trovärdig ut i sitt framträdande (Goffman, 2009:29). De andra detaljerna i 

framträdandet benämns som den personliga fasaden och syftar till personliga attribut, såsom 

kläder, kön, ålder, gester, talmönster, hållning och utseende. Den personliga fasaden delas 

därefter in i två kategorier, uppträdande och manér. Uppträdandet syftar till att påvisa sin 

sociala status, medan manér är föränderligt och istället visar vilken roll en aktör väljer att ta i 

olika sociala situationer (Goffman, 2009:30). I samband med detta använder Goffman 

begreppet idealisering. Med detta menar han att den fasad en individ upprätthåller är formad 

efter samhällets förutsättningar och förväntningar, som tillsammans skapar en “idealtyp” som 

varje aktör vill uppnå (Goffman, 2009:39). Vidare menar han att individer ibland måste avstå 

eller dölja vissa handlingar för att nå upp till dessa idealnormer under sitt framträdande. Han 

exemplifierar detta genom att förklara hur medelklassfruar i hemlighet kan använda billiga 

råvaror i matlagning medan de egentligen vill leva upp till bilden av att servera mat med hög 

kvalitet. De vill alltså dölja att de använt dessa billiga råvaror för att uppnå den bilden och de 
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normer som definierar en “idealfru” (Goffman, 2009:44). Detta kan även kopplas till Goffmans 

begrepp förvrängning, vilket innebär att en person framställer sig på ett sätt men egentligen är 

någon annan. Detta förklaras som något som är vanligt förekommande då det enda som hindrar 

en person från att förvränga information är skam, skuldkänslor och rädsla (Goffman, 2009:57).  

 

Uppträdandet av rollen sker i det som Goffman kallar för olika regioner. En region definieras 

som “ett ställe” som kan ta plats i stort sett vart som helst så länge det finns perceptionsgränser 

eller varseblivningsbarriärer. Goffman menar att det finns två olika regioner, den främre och 

den bakre regionen. Det är i den främre regionen som framträdandet “på scen” äger rum, här 

använder aktören det vi tidigare förklarat som inramningen och personlig fasad. Vid 

framträdandet i den främre regionen försöker individen upprätthålla och förkroppsliga vissa 

normer, medan man i den bakre inte behöver ta hänsyn till dessa. De normer aktören försöker 

uppnå i den främre regionen delas upp i två olika grupper: hövlighetsnormer och 

anständighetsnormer. Hövlighetsnormer är de normer aktören tar hänsyn till då denne 

behandlar sin publik vid framträdandet, både genom tal och respons från publiken. 

Anständighetsnormer som Goffman även kallar för dekorum behandlar istället normer kring 

hur aktören beter sig då denne är synlig för publiken men inte är i direkt interaktion med den 

(Goffman, 2009:98). I den bakre regionen, “bakom kulisserna”, kan aktören vara sig själv, lägga 

av sin fasad och lämna sin roll som denne spelat i den främre regionen (Goffman, 2009:97). 

 

3.2 Socialt kapital 

Sociologen Nan Lin bygger vidare på Bourdieus begrepp socialt kapital och definierar 

begreppet som de resurser som finns inom individens sociala nätverk. Vidare har Lin utvecklat 

Bourdieus begrepp socialt kapital och inriktar sig främst på hur begreppet påverkar individen 

på arbetsmarknaden (Lin, 2001:19). Lin förklarar tydligt vikten av ett socialt nätverk i följande 

citat ur boken “Social Capital : A Theory of Social Structure and Action” (2001:1):  

 

“Nan Lin eloquently introduces a groundbreaking theory that forcefully argues and 

shows why “it is who you know” as well as “what you know” that make a difference in 

life and society.”  

 

Vidare nämner Lin fyra anledningar till varför socialt kapital hjälper en individ att uppnå och 

åstadkomma olika mål: information, inflytande, rekommendationer och förstärkning. För det 

första nämner Lin att de sociala relationer individen har kan förse individen med information 

och möjligheter som denne annars inte hade fått vetskap om. Sådan information kan bland annat 

reducera kostnader för företag i rekryteringsprocessen och gynna individen i dess 

arbetssökande. Den andra anledningen till varför socialt kapital gynnar individen är enligt Lin 

de influenser som sker personer emellan. De relationer en individ har med personer som besitter 

en hög position kan leda till olika möjligheter. Lin exemplifierar detta genom att förklara hur 

personer kan “lägga in ett ord” för någon vilket kan leda till att influera någon annan att 

exempelvis anställa den personen. Den tredje anledningen är att individens sociala relationer 

kan användas som stöd för en person i olika situationer, till exempel som referenser vid 



10 
 

arbetssökande. Det sista Lin nämner är att sociala relationer kan förstärka individens 

självförtroende och självkänsla genom att få bekräftelse och känna tillhörighet genom sina 

sociala relationer (Lin, 2001:20). 

 

3.3 Motivering av valda teorier  

De teorier som har valts har ingen direkt koppling till hur teorierna kan appliceras på området, 

vi anser däremot att de valda teorierna är relevanta för våra forskningsfrågor och kommer därför 

vara till hjälp vid analysarbetet. Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet från år 1959 

anser vi är förvånansvärt tidsenlig då vi finner att teorin lätt kan appliceras på dagens samhälle 

och det ökande användandet av sociala medier. På samma sätt som Goffman talar om hur en 

aktör kan framställa sig i en viss roll anser vi att en individ kan skapa en specifik sådan på 

sociala medier. Denna roll är även lätt att förvränga och framställa på ett sätt som inte behöver 

stämma överens med verkligheten vilket i dagens samhälle, och framförallt på sociala medier, 

är väldigt vanligt.  

 

Som det framgår av tidigare forskning är kontakter av stor vikt vid användandet av sociala 

medier, vi har därför valt att ta med begreppet socialt kapital. Nan Lin nämner att de sociala 

relationer en individ har är viktiga för att skapa nya möjligheter. Detta finner vi är relevant ur 

en rekryterares perspektiv då denne kan använda kontakter för att hitta nya kandidater. På 

samma sätt kan även en arbetssökande använda sitt sociala nätverk för att få kännedom om jobb 

som den annars inte skulle få vetskap om.  

 

 

 

 

 

 

 

   
 



11 
 

4. Metod  

I detta kapitel diskuteras och motiveras den valda metoden för studien. Kapitlet inleds med en 

redogörelse över vald forskningsmetod följt av hur urvalet av texter har gått till. Därefter 

beskrivs hur vårt empiriska material har analyserats. Avslutningsvis diskuterar vi etiska 

principer samt andra metodologiska reflektioner såsom styrkor och svagheter i studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Metodval  

Som tidigare förklarat är syftet med denna studie att undersöka hur rekrytering via sociala 

medier framställs i tidskriften Personal & Ledarskap. För att besvara syfte samt tillhörande 

frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i kombination av en 

kvantitativ modell. En kvalitativ metod innebär att forskaren beskriver verkligheten genom 

“orddata” och syftar till förstå människors upplevelser och erfarenheter i en specifik kontext 

(Fejes & Thornberg, 2009:19). Då det huvudsakliga intresset är att ta del av hur rekrytering via 

sociala medier framställs i Sveriges ledande tidskrift inom HR anser vi att en kvalitativ 

textanalys är att föredra då en sådan är lämplig när skriftliga dokument och texter ska 

undersökas (Fejes & Thornberg, 2009:136). Genom att analysera utvalda artiklar ur denna 

tidskrift kan vi skapa oss en bred bild av ämnet då tidskriften berör en mångfald inom HR-

branschen samt få en uppfattning om hur ämnet framställs i den svenska kontexten. Detta i 

jämförelse med om vi skulle använda oss av ett annat kvalitativt angreppssätt, som exempelvis 

enskilda intervjuer. Till skillnad från textanalys fångar kvalitativa intervjuer subjektiva 

upplevelser, känslor och tankar. Då vi vill ta reda på hur rekrytering via sociala medier 

framställs i ett bredare perspektiv anser vi därför att en kvalitativ textanalys är ett bättre val.  

 

4.2 Urval av texter  

Då vi fokuserar på att beskriva och undersöka hur rekrytering via sociala medier framställs i 

den svenska kontexten har vi valt att utgå ifrån en av Sveriges mest framträdande tidskrift inom 

HR. Fejes och Thornberg (2009:137) nämner att en tydlig utgångspunkt skapar bra 

förutsättningar för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Alla artiklar som är 

publicerade i denna tidskrift har en tydlig koppling till den svenska HR-marknaden då det är 

Sveriges ledande tidskrift för personalvetare och andra inom HR branschen. Artiklar i denna 

tidskrift är främst skrivna av redaktionen på tidningsförlaget. Tidskriftens syfte är att gå på 

djupet inom olika yrkesfrågor vilket görs genom att bland annat intervjua människor med olika 

yrkesbakgrund. Vi anser att artiklar i denna tidning utgör ett bra underlag för att besvara vårt 

syfte då de artiklar vi valt har ett tydligt fokus på användandet av sociala medier vid rekrytering.  

 

Vi avgränsade vårt urval av artiklar mellan år 2005 och 2015 då vi anser att det var runt år 2005 

som det började talas om sociala medier överlag. Urvalet för undersökningen gjordes genom 

ett så kallat subjektivt urval vilket är en typ av icke slumpmässigt urval. Ett icke slumpmässigt 

urval är ett bra alternativ då forskaren anser att denne har en överskådlig information om vad 

eller vilka som är relevanta för undersökningen. Att använda sig av ett sådant urval görs av 

strategiska skäl då forskaren endast vill samla in relevant kunskap gällande forskningsfrågan 
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(Harboe, 2013:108–109). För att besvara vårt syfte var det viktigt för oss att finna artiklar med 

relevant information som berör ämnet rekrytering via sociala medier, att subjektivt välja ut 

artiklar ur tidskriften anser vi därför var lämpligt. 

 

4.3 Källkritik 

Vid analys av texter är det viktigt att reflektera kring källhantering. God källhantering innebär 

att forskaren kritiskt reflekterar kring de valda källorna och bedömer hur trovärdigt innehållet i 

dessa är. Detta är en förutsättning för att på ett sanningsenligt sätt rekonstruera innehållet i 

texter (Bergström & Boréus, 2012:43). Vid undersökningens start har vi varit noga med att 

endast använda primära källor, vi har även varit noga med att kritiskt granska all litteratur som 

använts. Vid bedömningen har vi dels sett till litteraturens aktualitet då vi eftersträvat så 

uppdaterad information som möjligt, dels författarens/ författarnas auktoritet, samt litteraturens 

innehåll och tillförlitlighet. Då vi har använt oss av publicerade artiklar i en tidskrift har det 

varit svårt att veta om författaren av artikeln har återgivit de intervjuades berättelser 

sanningsenligt. Vi är medvetna om att tidningar har som syfte att sälja lösnummer och kan 

använda sig av formuleringar och utfyllnad av text för att fånga utomståendes intresse. Då vi i 

dessa artiklar läser och tolkar en text som är skriven av personen som har utfört intervjun 

innebär det att vi endast tar del av hur intervjuaren har tolkat respondentens svar. Vi är väl 

medvetna att detta kan försämra studiens tillförlitlighet. För att kontrollera artikelns 

sanningshalt, relevans och innehåll har vi dock varit väldigt noga med att endast använda 

innehåll där hänvisning till uppgiftens förstahandskälla finns. Vi vill även tro att vi kan förlita 

oss på att tidskriften tar hänsyn till källkritiska aspekter och använder insamlad information på 

ett riktigt sätt då vi har använt oss av Sveriges ledande tidskrift inom HR.  

 

4.4 Genomförande 

Vid insamling av data använde vi oss av Örebro universitetsbibliotek samt Örebro 

stadsbibliotek. På Örebro universitetsbibliotek fanns tidskriften arkiverad från år 1997 till år 

2014. Tidningar publicerade från år 2015 hittade vi på Örebro stadsbibliotek. Då vi valt att 

avgränsa oss till nummer publicerade de senaste tio åren gick vi igenom samtliga nummer från 

år 2005 och framåt, vilket resulterade i att vi totalt gick igenom 102 nummer av tidskriften. Vid 

genomgång av dessa nummer fann vi 18 artiklar som berörde ämnet rekrytering via sociala 

medier. Dessa artiklar blev tillsammans vårt empiriska material. Vid analysen märkte vi att en 

del artiklar var mer relevanta än andra, dock användes alla då det gav oss en bredare bild av 

ämnet. Vi hittade även ett antal notiser som berörde ämnet men som vi valde att inte lägga något 

fokus på under analysen då vi anser att notiser inte är tillräckligt omfattande för att användas 

som empiriskt material.  

 

4.5 Analysmetod  

Efter att artiklarna valts ut började vi med att numrera dessa från 1-18 för att kunna hålla isär 

artiklarna samt förenkla kommunikationen oss emellan. Vi anser att det var lättare att referera 

till “artikel 3” än till artikelns fullständiga rubrik. Vi började analysen med att göra en tematisk 

analys, vilket innebär att forskaren söker efter olika centrala teman i det empiriska materialet 
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(Bryman, 2011:528). Vi började inledningsvis med att göra en grovkategorisering av artiklarna. 

När detta var gjort läste vi igenom artiklarna ytterligare en gång för att på en mer detaljerad 

nivå kunna identifiera centrala teman. De centrala teman vi identifierade var: (1) “Sociala 

mediers framväxt och framtidsvisioner”, (2) “Användandet av sociala medier vid rekrytering”, 

(3) “Sociala medier: ett verktyg till kontroll”. Dessa centrala teman användes sedan som en 

grund i resultat och analys. Vi sökte sedan efter citat i artiklarna som passade in under varje 

tema och jämförde dessa för att hitta genomgående mönster. Vi valde sedan ut de citat som vi 

fann bäst lämpade och som exemplifierade och illustrerade undersökningens slutsatser bäst. 

 

Våra utvalda artiklar tolkades utifrån två analytiska dimensioner: “den första dimensionen” och 

“den tredje dimensionen”. Den första dimensionen syftar till att ringa in kollektiva eller enskilda 

uppfattningar. Den tredje dimensionen syftar till att förstå hur texten kan appliceras på det 

omgivande samhället (Fejes & Thornberg, 2009:139). Vi har använt oss av båda dessa 

analytiska dimensioner för att vi dels vill ta reda på hur inställningen till rekrytering via sociala 

medier är samt dels för att ta reda på hur rekrytering via sociala medier används i samhället. 

 

Vid analys av utvalda artiklar använde vi oss av en abduktiv ansats. Detta val baseras på att vi 

från arbetets början var öppna för ny fakta och olika infallsvinklar, snarare än att förhålla oss 

strikt till materialet. Med hjälp av en abduktiv ansats kan forskaren pendla mellan induktion 

och deduktion där slutsatser dras utifrån denna växelverkan (Fejes & Thornberg, 2009:24). Vi 

strävar alltså inte efter att utesluta någon av dessa för att generera slutsatser utan istället låta vår 

förståelse successivt växa fram genom att pendla mellan vårt empiriska material och valda 

teorier.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Innan en vetenskaplig studie påbörjas är det viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden. Etik 

syftar till att belysa de riktlinjer som visar på vad som är rätt och fel och hur man bör bete sig 

mot andra människor. Inom forskning handlar etik om att forskaren bör reflektera över vad 

undersökningen kan innebära för de inblandade deltagarna, forskningssamhället och samhället 

i stort (Kalman & Lövgren, 2012:9). Kalman och Lövgren (2012:13) gör skillnad på 

forskningsetik och forskaretik. Forskningsetik innebär att man tar hänsyn till 

forskningsdeltagarna och deras människovärde, självbestämmande och integritet. Forskaretik 

berör istället själva “hantverket” och menar att forskaren ska vara noga med att dennes material 

är sanningsenligt och inte är plagierat eller innehåller fusk (Kalman & Lövgren, 2012:13). Då 

vi har gjort en textanalys som till stor del innehåller publicerad data har vi varit noggranna med 

att återge denna sanningsenligt i resultat och analys. Detta har vi försökt uppnå genom noggrann 

och upprepad granskning av artiklarnas innehåll. Under granskningens gång har vi även 

eftersträvat ett objektivt förhållningssätt till texterna för att minska förutfattade meningar som 

kan komma att påverka resultatet. Detta i enlighet med Bryman (2011:282) som menar att det 

är viktigt att forskaren åsidosätter dennes personliga värderingar för att dessa så lite som möjligt 

ska påverka processen. 
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4.7 Metodologisk diskussion  

4.7.1 Validitet 

Begreppet validitet handlar om huruvida en forskare observerar, identifierar eller mäter det som 

studien avser att mäta (Bryman, 2011:352). Validitet syftar till att alla faser i undersökningen 

ska vara av betydelse i förhållande till problemformuleringen, det ska alltså finnas ett 

genomgående tema mellan problemformulering, metodval, insamlad data, analys samt 

slutsatser.  Det finns två olika former av validitet att ta hänsyn till: intern- och extern validitet. 

Intern validitet handlar, som tidigare nämnt, om att alla faser i undersökningen ska vara 

relevanta i förhållande till problemformuleringen. Extern validitet handlar istället om att 

undersökningen ska vara så verklighetstrogen som möjligt samt i vilken grad resultaten kan 

generaliseras i andra situationer och miljöer (Harboe, 2013:136). Bryman nämner att detta kan 

ses som ett problem inom kvalitativa studier då det ofta innebär fallstudier och ett begränsat 

urval (Bryman, 2011:352). 

 

För att stärka studiens validitet har vi från arbetets början varit noggranna med att ha en tydlig 

planering för att inte slösa tid på att samla in data som inte kommer vara användbart eller 

relevant i förhållande till vår problemformulering. Vi har exempelvis vid val av citat i resultat- 

och analysdelen hela tiden haft i åtanke att plocka ut de citat som bäst visar användandet av 

sociala medier vid rekrytering. Vi är medvetna om att undersökningens validitet hade kunnat 

vara bättre om vi även studerat arbetssökandes synpunkter på att rekryterare använder sociala 

medier i rekryteringsprocessen. Vi hade då fått en bredare bild och fler synpunkter kring 

användandet av sociala medier vid rekrytering. De positiva aspekter som framgår med att 

rekrytera via sociala medier kanske arbetssökande uppfattar som negativa, och tvärtom. Att 

studera den arbetssökandes synpunkter anser vi dock inte har varit ett alternativ då arbetet pågått 

under en begränsad tid. Vi är även medvetna om att det begränsade urvalet av artiklar kan 

påverka studiens validitet då resultatet blir svårare att generalisera och tillämpa i andra 

situationer och miljöer. 

 

4.7.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till att förklara om det insamlade materialet är tillförlitligt. Även 

reliabilitet kan delas in i intern- och extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten avser hur väl 

ett forskarlag tolkar och bedömer det insamlade materialet på samma sätt (Bryman, 2011:352). 

Om medlemmarna i ett forskarlag inte är överens om hur materialet ska tolkas finns det en 

högre risk att studien inte är tillförlitlig (Bryman, 2011:160).  Extern reliabilitet innebär hur väl 

studien kan replikeras. För att skapa förutsättning för detta bör forskningen präglas av 

genomskinlighet och en välgrundad argumentation. Det kräver även att tolkningar av skriftliga 

texter underbyggs med tydliga citat och referat (Bergström & Boréus, 2012:43)  

 

Vi anser att vår undersöknings interna reliabilitet är god då vi under arbetets gång märkte att vi 

tolkade vår data på samma sätt och var väl överens om vilken data som var relevant. Bergström 

och Boréus (2012:42) tar upp tolkningsaspekten som en viktig del av reliabiliteten i en 

textanalys, de menar att textläsningen måste vara noggrann och hela tiden göras med studiens 
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syfte i åtanke. Vi anser att det finns goda förutsättningar för att vår studie ska kunna replikeras 

och därmed har en relativ hög extern reliabilitet trots det kvalitativa angreppssättet. Detta anser 

vi då nästkommande forskare kommer kunna utgå ifrån exakt samma empiriska material. Vi 

har även försökt att skapa förutsättningar för att andra ska kunna utföra studien på samma sätt 

som vi genom att i metodavsnittet utförligt förklara hur vi har gått tillväga samt ha ett stort urval 

av citat i resultat- och analysavsnittet. Något som däremot talar emot att vår studie har hög 

extern reliabilitet är att nästkommande forskare inte nödvändigtvis anser att den information vi 

har valt att belysa är intressant och relevant för ämnet. Det vi anser är intressant kan bero på 

våra subjektiva erfarenheter och tolkningar, vilket anses vara problematiskt inom kvalitativ 

forskning (Bryman, 2011:369). Bergström och Boréus (2012:255) menar precis som Bryman 

att våra subjektiva erfarenheter har en inverkan på hur vi tolkar saker och ting, därför är ingen 

text är fri från tolkning. Detta är något som alltid bör tas i beaktning för att öka studiens 

tillförlitlighet. Vi har försökt ta hänsyn till detta genom att förhålla oss på ett konsekvent och 

systematiskt sätt till vårt empiriska material. Däremot är vi medvetna om att det inte går att 

förhålla sig helt objektivt och neutralt vid forskning vilket gör det svårt att avbilda verkligheten 

precis som den är (Kalman & Lövgren, 2012:87).  

  

4.7.3 Generaliserbarhet  

Generalisering, även kallat överförbarhet, handlar om i vilken utsträckning resultatet av en 

studie kan generaliseras på övriga personer, situationer och händelser (Fejes & Thornberg, 

2009:228). Att generalisera forskningsresultat eftersträvas främst inom kvantitativ forskning, 

inom kvalitativ forskning strävar istället forskaren efter att skapa förståelse av beteenden, 

värderingar och åsikter i en specifik kontext (Bryman, 2011:372). Fejes och Thornberg 

(2009:230) talar om analytisk generalisering, vilket är en utvecklad form av generalisering 

inom kvalitativ forskning. Genom att göra en analytisk generalisering bedömer forskaren i 

vilken mån resultatet från undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 

en annan situation. Vi har funnit styrkor med undersökningens generaliserbarhet då resultatet i 

stor utsträckning stämmer överens med resultaten i tidigare forskning. Exempelvis visar våra 

resultat och tidigare forskning att rekrytering via sociala medier anses vara något positivt samt 

att sociala medier kan användas i olika syften, såsom bakgrundskontroller och marknadsföring 

av företaget. Detta innebär att rekrytering via sociala medier i viss mån framställs på samma 

sätt i tidskriften Personal & Ledarskap som i andra kontexter, därför anser vi att vår studie kan 

ses som en vägledning för framtida forskning. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras våra resultat samt analysen av valda artiklar. För att underlätta och 

tydliggöra presentationen görs detta utifrån valda teman som identifierats i artiklarna: 

“Sociala mediers framväxt och framtidsvisioner”, “Användandet av sociala medier vid 

rekrytering” samt “Sociala medier: ett verktyg till kontroll”. Vi inleder även kapitlet med en 

kvantitativ modell för att förtydliga och konkretisera hur tidskriften Personal & Ledarskap har 

tagit upp ämnet under de senaste tio åren. 

 

5.1 Sociala mediers framväxt och framtidsvisioner  

Framväxten och det ökade användandet av sociala medier är ett återkommande tema och något 

som de flesta artiklar noga tar upp och redogör för. I nedanstående tabell kan vi utläsa att det 

var år 2007 den första artikeln om rekrytering via sociala medier publicerades i tidskriften 

Personal & Ledarskap. Det spåddes då att rekrytering via sociala medier kan bli en viktig del i 

rekryteringsprocessen. Vidare kan vi även se att rekrytering via sociala medier var särskilt 

uppmärksammat år 2010 och år 2012.  

 

Tabell 1. 

 

 
 

Trots att sociala medier var särskilt uppmärksammat år 2010 och år 2012 har vi inte funnit 

någon märkvärd skillnad i hur det talas om framväxten av sociala medier vid rekrytering i 

jämförelse med artiklar publicerade andra år. Vi kan däremot exemplifiera att användandet av 

sociala medier ökar både i privata och professionella sammanhang med följande utdrag ur 

nummer från år 2010 och år 2012:   

 

En och annan har kanske frågat sig varför man ska lägga tid på dessa nya påhitt. Det enkla svaret 

är: syns du inte så finns du inte. Idag och i framtiden kommer det vara lika självklart att ha en 

profil i något socialt medium som det är att ha ett telefonnummer att bli nådd på. En talande bild 
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är att Facebook nu har över 500 miljoner användare. LinkedIn med över 70 miljoner användare 

lockar dem som vill skapa sig en professionell profil för att nätverka med andra och synas för 

rätt arbetsgivare. [Jensen, författare. Personal & Ledarskap, nr 7/8 år 2010] 

 

Vilka trender kommer starkast att påverka rekryteringsbranschen framöver? När två rekryterare 

får säga vad de tror om framtiden blir en sak tydlig: De sociala medierna bara ökar i betydelse. 

[Casserlöv, författare. Personal & Ledarskap, nr 2 år 2012] 

 

Dessa utdrag anser vi är ett bra exempel på att rekrytering via sociala medier ökar i betydelse 

samt att det anses vara något positivt enligt tidskriften Personal & Ledarskap. Vi tolkar det som 

att författarna till utdragen ovan menar att en individ gynnas och lättare kan uppnå mål genom 

att finnas på sociala medier. I enlighet med Lins teori om socialt kapital anser vi att en 

rekryterare som använder sociala medier och drar nytta av sitt sociala nätverk kan lyckas bättre 

i rekryteringssammanhang än om denne inte finns på sociala medier. Med utgångspunkt i 

utdragen ovan kan en rekryterare exempelvis hitta rätt kandidat för en specifik tjänst på ett 

smidigare och lättare sätt via sociala medier. I korthet kan alltså rekryteraren uppfylla sina mål 

genom att finnas på sociala medier. 

 

En artikel i Personal & Ledarskap nr 10 (Ambjörn, 2013) redovisar en undersökning från 

Stepstone som visar att sociala medier har blivit en viktig del i rekryteringsprocessen då svensk 

HR har ökat användningen av sociala medier från 5 procent år 2010 till över 44 procent år 2013. 

Det skrivs att sociala medier ses som ett komplement till det traditionella Cv:t och personligt 

brev samt som ett verktyg som gör rekryteringsprocessen både tids- och kostnadseffektiv. Detta 

framgår i följande utdrag ur en artikel från år 2010:  

 

Med de sociala medierna har det blivit barnsligt enkelt att nätverka kors och tvärs över 

jordklotet. […] Idag går det supersnabbt och smidigt att hitta rätt person. [Jensen, författare. 

Personal & Ledarskap, nr 7/8 år 2010] 

 

Idag kan man med hjälp av sociala medier nätverka över hela jordklotet vilket har skapat stora 

möjligheter för företag, bland annat möjligheten att hitta toppkandidater till en specifik tjänst 

som de annars inte skulle hitta. Att de sociala relationer individen har på sociala medier kan 

bidra med olika möjligheter kan förstås med Lins förklaring om att information skapar 

möjligheter för individer som denne annars inte hade fått vetskap om.  

 

Vidare talas det även om hur viktigt det är att nå rätt målgrupp med tanke på den höga 

arbetslösheten och brist på kompetens bland de sökande, arbetsgivare måste därför se till 

anpassa sig efter målgruppen de är ute efter. Personal & Ledarskap publicerade år 2007 en 

artikel där det talades om vilken roll sociala medier kommer ha i framtiden: 

  

Förutom att söka efter cv:n i databaser gäller det för arbetsgivarna att synas där de potentiella 

medarbetarna råkar befinna sig [...] Jobbannonserna blir i framtiden ännu mer spridda, till 

exempel på olika bloggar, forum och communities inom olika nischer där människor med rätt 

kompetens håller till, men som inte nödvändigtvis letar efter jobb, säger han. [Dunås, nr 3 år 

2007] 
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Sökandet efter passiva arbetssökanden är något som tydligt återkommer i de flesta artiklar. I 

utdraget ovan framgår det att arbetsgivare vill nå de som inte går i jobbsökartankar, vilket de 

kan göra genom att exempelvis finnas på sociala medier. Sociala medier kan ses som ett socialt 

nätverk som grundas på sociala relationer, därför kan vi i linje med Lins teori om socialt kapital 

se en liknelse till utdraget ovan. Vi kan utläsa att sociala medier i framtiden kommer vara 

gynnsamt för rekryterare då sociala medier sprider information och skapar möjligheter på ett 

sätt som kan hjälpa de att hitta potentiella kandidater som de annars inte hade fått vetskap om. 

Även detta kan liknas med Lins teori om att sociala relationer förser individen med information 

som denne gynnas av på arbetsmarknaden.  

  

Att användandet av sociala medier inom rekrytering har ökat är något som majoriteten av alla 

artiklar behandlar. I Personal & Ledarskap nr 2 (Casserlöv, 2012) argumenterar Linus 

Zackrisson, VD på Link rekrytering, för att de sociala medierna ökar i betydelse. Detta 

exemplifierar han genom att belysa hur framgångsrikt Twitter har blivit i detta syfte. Han 

förklarar att det publiceras omkring 500 nya jobb på Twitter dagligen i Sverige och att det finns 

företag som haft fem bra kandidater bara några timmar efter att “tweeten” publicerats. 

Sammanfattningsvis menar Zackrisson att detta sätt att rekrytera är tidseffektivt samtidigt som 

budskapet når ut till en stor mängd människor. Att mängden kontakter på sociala medier är 

något gynnsamt kan liknas med Lins begrepp socialt kapital. Lin menar att ett rikt socialt kapital 

gynnar individen då denne med hjälp av de relationer som finns i dennes nätverk kan skapa 

olika möjligheter, vilket i Zackrissons exempel ovan genererade till ett bra antal kandidater.  

 

Tidskriften påvisar även i följande citat av Michal Kosinski att sociala medier kommer ha en 

betydande roll för rekrytering i framtiden då vi kommer hitta rätt kandidater genom att endast 

undersöka deras beteende på Internet: 

 

I framtiden kanske du inte behöver ställa några frågor alls- du kan bara titta på hur människor 

beter sig i sitt vardagsliv på internet, säger Michal Kosinski till publiken. [Michal Kosinski, 

forskare. Personal och ledarskap, nr 11 år 2012] 
 

Vår tolkning är att Kosinski i citatet ovan menar att en person är sig själv på sociala medier och 

att man därför kan få en ärlig bild av personen. Likt Goffmans teori om främre- och bakre region 

anser vi att Kosinski menar att en person befinner sig i sin bakre region då denne speglar sitt 

vardagsliv på sociala medier. Däremot anser vi även att Kosinskis uttalande kan tolkas på olika 

sätt då individer kan framställa sig på ett specifikt sätt på sociala medier beroende på olika 

normer och förväntningar, vilket kan likas med Goffmans begrepp främre region. 

 

5.2 Användandet av sociala medier vid rekrytering  

Gemensamt för våra utvalda artiklar är att de redogör för hur olika personer inom HR-branschen 

uppfattar och använder rekrytering via sociala medier. Vid genomgång av de utvalda artiklarna 

framgår det att rekrytering via sociala medier framställs på ett positivt sätt. Det framgår även 

att Twitter, LinkedIn och Facebook är de mest använda och uppskattade sociala medierna vid 
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rekrytering. Dessa sociala medier används oftast för att bland annat publicera länkar och 

platsannonser, hitta potentiella arbetstagare samt få information om tänkbara medarbetare och 

kandidater. Det är däremot inte bara vid rekrytering som sociala medier har fått en stor 

betydelse, sociala medier används också flitigt för att marknadsföra företag och nå ut till både 

kunder och arbetssökande. Det visar sig att sociala medier kan ses som en fenomenal 

marknadsförings- och informationskanal då det som förr kunde ta flera månader, idag endast 

tar några minuter. I nedanstående citat förklaras det att sociala medier är framgångsrikt vad 

gäller marknadsföring:  

  

Nu hade vi chansen att göra en rekrytering i en av de kanaler de sökande ska jobba i och på 

samma gång framstå som en attraktiv arbetsplats. [Patrik Spång, kreativ chef på företaget 

Cardovan. Personal & Ledarskap, nr 9 år 2014] 

  
Rätt använda kan sociala medier fungera som den bästa arbetsgivarreklamen eller som ett 

smartare sätt att rekrytera. HR-ansvariga har allt att vinna på att våga testa nya grepp. 

[Wickbom, specialist på sociala medier. Personal & Ledarskap, nr 3 år 2011] 
 

Spång förklarar att hans förväntningar överträffades då han först använde Twitter som 

rekryteringsverktyg, dels för att de fick in så många ansökningar och dels för att de kunde hitta 

kandidater som passade så väl in på det dom sökte. Dessa ansökningar gick till på så sätt att 

kandidaterna skulle presentera sig på 140 tecken, och på grund av det begränsade utrymmet 

menar Spång att man kan se en “kärna” av personen. Spång och hans medarbetare använder 

även Facebook för att bland annat annonsera på deras egen profil, han menar att “de är deras 

eget skyltfönster”. Wickbom förklarar genom citatet ovan att ett företag som använder sociala 

medier på rätt sätt kan gynnas av detta i både rekrytering- och marknadsföringssyfte. Vi anser 

att ett företag som använder sociala medier i marknadsföringssyfte kan välja och kontrollera de 

intryck de vill att andra ska få av företaget. De kan alltså skapa den bild de vill att andra ska få 

av företaget och använda sig av det Goffman benämner som intrycksstyrning. Goffman menar 

att alla spelar en roll till förmån för andra människor, på samma sätt anser vi att ett företag till 

viss del också spelar en roll. Den bild ett företag sänder ut via sociala medier är därför ett 

verktyg för företaget att upprätthålla denna roll.  

 

Det framgår även att många framgångsrika rekryteringsprocesser sker genom olika typer av 

nätverk. Företaget Eniro har sedan år 2014 börjat använda medarbetarnas och företagets olika 

kontaktnät vid rekrytering av nya medarbetare, detta då de anser att det är en framgångsrik 

metod. Sara Klingenborg, ansvarig för rekrytering och employer branding på Eniro, förklarar 

att de uppmuntrar sina medarbetare att tipsa sitt sociala nätverk om lediga tjänster på 

exempelvis Facebook. I följande citat förklarar Klingenborg att rekommendationer är en 

framgångsrik metod, både för företaget och arbetssökande: 

  

Det är väl känt att rekryteringar via rekommendationer brukar vara de mest framgångsrika. 

Företag som har tusentals anställda som har stora nätverk både privat och professionellt bör 

kunna dra nytta av det, säger hon. Det betyder mycket för människor att bli rekommenderade, 

även om de av olika skäl inte är intresserade av jobbet. En rekommendation kan ibland vara 
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precis det som behövs för att få någon att våga, menar hon. [Personal och Ledarskap, nr 2 år 

2014]  
 

Klingenborgs föreställning om att rekommendationer är användbart vid rekrytering kan liknas 

med Lins teori om att en individs sociala nätverk kan gynna människor i olika sammanhang. Vi 

anser att de anledningar Lin nämner till varför socialt kapital är viktigt för individen kan kopplas 

till Klingenborgs citat ovan. Detta för att information den arbetssökande får genom att känna 

en medarbetare på Eniro är sådan information som denne annars inte hade fått. Dessutom kan 

medarbetaren influera och rekommendera arbetssökanden för rekryteraren, i detta fall 

Klingenborg. Att rekommenderas på ett sådant sätt anser vi även påverkar den arbetssökande i 

positiv bemärkning då den arbetssökandes självkänsla och självförtroende stärks av detta.  

 

Som vi nämnt ovan framgår det att rekrytering via sociala medier framställs som något positivt. 

Det framgår dock att användandet av sociala medier även för med sig negativa aspekter. 

Gällande rekrytering via nätverk kan ett företag som använder medarbetares sociala nätverk i 

rekryteringssyfte tendera att rekrytera personer som är likasinnade. I ett företag där det råder 

brist på mångfald kan detta bli ett problem då mångfalden inte främjas. Vid rekrytering via 

nätverk nämns även vikten av att utvärdera en kandidat utifrån samma villkor som vid 

rekrytering via andra kanaler. Detta anses dock inte alltid uppfyllas då den rekommenderade 

ofta anses vara mer pålitlig och därför inte utvärderas på samma sätt. En annan negativ 

uppfattning som framgår i artiklarna är att användandet av sociala medier kan ses som ett hot 

mot företaget, detta för att känslig information om företaget riskerar att komma ut i fel kanaler. 

I en artikel i Personal & Ledarskap nr 3 (Badner, 2010) redovisas siffror som visar att sju av tio 

arbetsgivare oroar sig för att medarbetares användande av sociala medier kan vara en fara för 

företagets verksamhet. Det nämns att ett förbud mot medarbetares användande av sociala 

medier inte är en bra lösning, lösningen är istället att en tydlig handlingsplan kring detta. Detta 

både för att ha kontroll över vad som får delas på sociala medier vad gäller information om 

företaget samt restriktioner över användandet på arbetstid. Att sociala medier kan ses som ett 

hot mot företaget exemplifieras i följande citat: 

 

Den digitala världen, där våra fysiska liv avspeglar sig, är en tacksam arena för bedrägerier. Inte 

minst gäller detta sociala nätverk [...]  Facebook och LinkedIn är hårt ansatta, identiteter kapas 

och med en falsk identitet kommer du åt tusentals ganska godtrogna människor som glatt klickar 

på din länk, som visar sig vara rent nätfiske säger Markus Arvidsson, marknadsansvarig på 

säkerhetsföretaget Inuit. [Badner, Personal & Ledarskap nr 3 år 2010] 

 

Vi anser att citatet ovan väl förklarar att sociala medier är en plats där personer kan framställa 

sig på ett sätt, men egentligen vara på ett annat. I enlighet med Goffmans dramaturgiska 

perspektiv som menar att alla personer spelar en roll i förmån till andra människor anser vi att 

sociala medier skapar möjligheter för fiktiva personligheter. En person som befinner sig i sin 

bakre region, exempelvis hemma bakom en datorskärm, kan enkelt visa en fasad utåt och 

förvilla mottagare och därmed exempelvis lyckas lura företag. 
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5.3 Sociala medier: ett verktyg till kontroll  

Som vi nämnt tidigare används sociala medier inom HR för rekrytering och marknadsföring av 

företaget. Något som tydligt framgår vad gäller rekrytering är att sociala medier även kan 

användas för att granska kandidaterna och få mer information om deras bakgrund och privata 

liv. En artikel i Personal & Ledarskap nr 3 (Jensen, 2010) redovisar siffror från en undersökning 

utförd av Stockholms handelskammare som visar att nästan var tionde arbetsgivare kontrollerar 

hur kandidater använder och presenterar sig i sociala medier, i detta fall främst Twitter, 

Facebook och LinkedIn. Senare siffror från Stockholms handelskammare visar en ökad prognos 

då 30 procent av arbetsgivarna år 2013 granskade kandidater på sociala medier. Vi kan därmed 

se att bakgrundskontroller har ökat de senaste åren. Vid genomgång av utvalda artiklar kan vi 

även utläsa att ett flertal anser att sociala medier ger en tydlig och mer ärlig bild av personen. 

 

Visa mig din Facebookprofil och jag ska berätta vem du är [...] Enligt Michal Kosinski ger vårt 

beteende på nätet en mer riktig bild av oss än traditionella personlighetstester. Testsituationen 

är ofta konstlad, pressad och i en onaturlig miljö menar han. Varför inte undersöka hur 

kandidaten verkligen beter sig när hen sitter i lugn och ro framför sin dator? [Michal Kosinski, 

forskare. Personal och ledarskap, nr 11 år 2012] 
 

Enligt Kosinski räcker det att undersöka en kandidats beteende på sociala medier för att få en 

riktig uppfattning om personen. Detta visar han genom en statistisk undersökning på Facebook 

där han och hans kollegor gick igenom 60 000 amerikaners “likes” på Facebook. Genom detta 

kunde forskarna med stor träffsäkerhet ta reda på fakta om personen, såsom sexualitet, religion, 

kön och politisk ståndpunkt. I ovanstående citat förklarar Kosinski att kandidaten är sig själv 

då denne sitter i lugn och ro framför sin dator vilket kan liknas med Goffmans begrepp bakre 

region. Goffman menar att en individ kan “lägga av sin fasad” i den bakre regionen samt lämna 

den “roll” den spelat i den främre regionen. Det han förklarar som en testsituation kan därmed 

liknas som den främre regionen där individen är pressad att göra intryck och följa rådande 

normer. 

 

Vidare är det tydligt att det läggs mycket vikt i vad som visas på sociala medier. Personer som 

skriver olämpliga ”tweets” och statusuppdateringar sorteras ofta bort. Det visar sig även att 

kandidater som har en blogg eller en offentlig Facebooksida kan mista chansen till arbete just 

på grund av hur de framställer sig själva. Att kunna marknadsföra och presentera sig själv på 

ett fördelaktigt sätt ökar däremot möjligheten att få jobb. Här är däremot åsikterna något 

splittrade. Som vi nämnt ovan kan informationen på sociala medier ses som riktig och ärlig. 

Vissa anser dock att sättet personer marknadsför sig själv på i sådana forum inte säger något 

om framtida arbetsprestation. Likt Goffmans teori om framträdandet kan en person framställa 

sig på ett sätt men egentligen vara på ett annat. Han menar att en person ofta upprätthåller en 

fasad i syfte att framställa sig själv på ett fördelaktigt sätt beroende på situation och 

observatörer, vidare menar han att detta beror på olika normer i samhället och vad som förväntas 

av den enskilda individen. Vi anser att Goffmans teori är aktuell i rekryteringssammanhang då 

företag ska vara medvetna om att en person kan styra över hur denne vill framställas på sociala 
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medier. Något att ta i beaktning är att det även finns rådande normer på sociala medier och att 

en person ofta framställer dig på ett specifikt sätt beroende dessa.  

 

Gemensamt för de utvalda artiklarna talas det väldigt lite om de etiska aspekterna gällande 

granskandet av kandidater på sociala medier. Det framgår dock att bakgrundskontroller är 

väldigt vanligt vid en rekrytering. Det visar sig att ca 50 procent av de som granskat kandidater 

på sociala medier har fått reda på information som kandidaten undanhållit eller ljugit om. 

Samma undersökning visar att hela 91 procent av arbetsgivarna anser att det inte är 

integritetskränkande att göra bakgrundkontroller. 
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6. Slutsats 

I följande avsnitt redogör vi för våra slutsatser kopplade till syfte och frågeställningar. För att 

tydligt visa vad vi kommit fram till har vi valt att strukturera upp avsnittet utifrån våra 

frågeställningar.  

 

6.1 Hur används sociala medier vid rekrytering? 

Det framgår att sociala medier anses vara ett komplement till den traditionella rekryteringen via 

CV och personligt brev. Det framgår även att sociala medier har blivit något självklart, både i 

privatliv och arbetsliv. Att ha en profil på sociala medier är nästan lika naturligt som att ha ett 

telefonnummer, på samma sätt är även sociala medier en naturlig del av rekryteringsprocessen. 

Det ökade användandet av sociala medier har fått företag att förstå vikten av att finnas i det 

virtuella rummet, dels för att nå ut till potentiella kandidater, dels för att få information om 

dessa kandidater samt dels för att synas för utomstående. Dessa tre funktioner framgick tydligt 

i resultatet, vilka vi benämner som rekrytering, bakgrundskontroller samt marknadsföring.  

 

Sociala medier har skapat nya kanaler att rekrytera i vilket därmed har förändrat 

rekryteringsprocessen. Med hjälp av dessa nya kanaler kan rekryterare idag hitta kandidater 

som de annars inte hade fått vetskap om då det ökande användandet av sociala medier bidrar 

till att fler blir synliga för rekryterare. Genom sociala medier kan i princip alla nätverka med 

alla vilket även underlättar och snabbar på rekryteringsprocessen. Att använda sociala medier 

vid rekrytering innebär även för många att de granskar kandidaten på dess profil på sociala 

medier. Dessa bakgrundskontroller görs med syfte att få en tydligare bild av personen. Det 

framgår att dessa bakgrundkontroller inte anses vara integritetskränkande och att de visar hur 

personen är i verkligheten. Däremot visar även resultatet att hur en person framställs på sociala 

medier inte behöver stämma överens med hur denne presterar på arbetet. Att använda 

bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen kan även innebära att kandidater sorteras bort om 

det visar sig att de har olämplig information på dess profil. En kandidat som däremot kan 

framställa och marknadsföra sig på ett bra sätt på sociala medier kan öka sina chanser för att få 

jobb. Utöver rekrytering och bakgrundskontroller använder företag sociala medier för att nå ut 

och marknadsföra företaget. Sociala medier framställs som en fenomenal 

marknadsföringskanal då företag genom att marknadsföra sig på exempelvis Facebook snabbt 

når ut till en stor mängd människor. Företag använder sociala medier som ett “skyltfönster” för 

att framstå som en attraktiv arbetsplats. Av resultatet framgår det även att de sociala medier 

som är mest användbara vid rekrytering, bakgrundskontroller samt marknadsföring är Twitter, 

LinkedIn och Facebook.  

 

6.2 Vilka för- och nackdelar anses det finnas med att rekrytera via sociala medier?  

Utifrån vårt resultat kan vi se att rekrytering via sociala medier framställs som något positivt 

och att det därmed finns fler fördelar än nackdelar. I vårt resultat ser vi återkommande 

uppfattningar om att användandet av sociala medier vid rekrytering är både tids- och 

kostnadseffektivt. Framväxten av sociala medier har resulterat i att det som förr kunde ta flera 

månader idag endast tar några minuter. Med hjälp av sociala medier kan företag även på ett 
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annat och mer direkt sätt nå den målgrupp de vill nå ut till. Resultatet visar även att sociala 

medier är ett verktyg för att göra bakgrundskontroller och därmed få mer information om den 

sökande. En annan fördel är även att rekrytering via sociala medier gör det lättare att hitta 

passiva arbetssökanden samt kandidater med rätt kompetens som annars inte hade varit 

tillgängliga. Ett stort nätverk och många kontakter är även något som gynnar både företag och 

arbetssökande. Detta då sociala nätverk ofta skapar möjligheter genom bland annat 

rekommendationer. Rekommendationer kan också ses som något negativt då det finns en risk 

att det rekryteras likasinnade och därmed inte främjar mångfald på företaget. Det framgår även 

att det ökade användandet av sociala medier också är något som kan riskera företagets sekretess 

och image. Trots att bakgrundskontroller av den sökande framställs som något positivt visar 

även resultatet att den insamlade informationen inte behöver stämma överens med verkligheten. 

 

För att ge en överskådlig bild över våra slutsatser har vi sammanfattat dessa i följande figur. 

 

Figur 1. 
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7. Diskussion och avslutande reflektion  

I det avslutande kapitlet diskuterar vi våra resultat i förhållande till tidigare forskning och 

studiens utförande i dess helhet. Vi reflekterar och belyser även den problematik som vi 

uppmärksammat vilket avslutningsvis mynnar ut i förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet.  

 

Vi kan konstatera att våra resultat till stor del visar att rekrytering via sociala medier framställs 

som något positivt och att det därmed finns fler fördelar än nackdelar. Den tidigare forskning 

som finns inom vårt forskningsområde har visat sig stämma väl överens med våra resultat. Både 

internationell forskning och tidskriften Personal & Ledarskap framställer användandet av 

sociala medier vid rekrytering som något positivt. Det framgår även att LinkedIn är den sida 

som flest rekryterare använder utav de sociala medier som finns då LinkedIn är specifikt 

inriktad på professionella relationer. Vidare ser vi även en koppling mellan våra resultat och 

tidigare forskning då dessa visar att sociala medier underlättar sökandet av passiva 

arbetssökanden. Skillnaden vi ser är att tidigare forskning nämner specifikt LinkedIn vid 

sökandet av passiva arbetssökanden (Nikolau, 2014) medan tidskriften Personal & Ledarskap 

nämner sociala medier i stort.  

 

Ett annat resultat som visar på likheter mellan tidigare forskning och hur tidskiften Personal & 

Ledarskap framställer rekrytering via sociala medier är att de båda nämner att 

bakgrundskontroller används flitigt. De nämner även att rekryterare lägger stor vikt vid hur en 

person framställs vid bakgrundkontroller. Den etiska aspekten angående bakgrundskontroller 

är något som diskuteras i tidigare forskning men som tidskriften Personal & Ledarskap nämner 

väldigt sparsamt. Slovensky och H.Ross (2011) menar bland annat att många rekryterare inte 

tar hänsyn till att bakgrundskontroller kan anses diskriminerande och kränkande då de söker 

information som en rekryterare inte skulle ha rätt till att fråga om på en intervju. Vi ställer oss 

därför kritiska till att tidskriften tar upp detta väldigt sparsamt. Det som tas upp är även väldigt 

okritiskt och behandlar inte frågan om det är etiskt fel vilket vi anser är något som arbetsgivare 

bör reflektera över. Då Personal & Ledarskap är Sveriges ledande tidskrift inom HR kan den 

ses som en viktig röst inom området. Det är många i HR- branschen som tar del av tidskriften 

och därför kanske missar information som berör etiska aspekter om bland annat 

bakgrundskontroller. Den information en person har på sin profil på exempelvis Facebook har 

oftast inte lagts upp i syfte att exponera sig själv utanför vänskapskretsen. Bakgrundskontroller 

anser vi därför kan ses som ett personligt intrång. Vi håller även med Slovensky och H.Ross 

(2011) som menar att bakgrundskontroller kan vara diskriminerande och kränkande. Då 

användandet av sociala medier kraftigt har ökat de senaste åren är vi förvånade över att det inte 

finns lagrum inom området. Vi finner att det är högst aktuellt att det bör skapas ett sådant då en 

stor del av individens liv sker på sociala medier idag. Vid rekrytering bör det därför finnas lagar 

som exempelvis berör vad som anses diskriminerande och i vilken utsträckning en rekryterare 

får granska en kandidat. 
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Något vi uppmärksammade under analysarbetet var att våra valda teorier kändes något snäva 

och inte riktigt räckte till. Sociala medier är ett någorlunda nytt fenomen vilket resulterade i att 

de valda teorierna inte kunde fånga de nya aspekter som sociala medier har fört med sig. Vi 

upplever att teorierna tar upp relevanta begrepp som hör till vårt forskningsområde, däremot 

märkte vi att det var något svårt att finna goda kopplingar till våra resultat då vårt valda 

forskningsområde är relativt outforskat i modern tid. Vi fann dock att Lins utveckling av 

Bourdieus begrepp socialt kapital kändes någorlunda modernt, begreppet i sig förklarar nätverk 

på ett bra sätt men det nätverk han förklarar är inte samma nätverk som finns på sociala medier 

idag, ändå fann vi att begreppet var användbart. Goffmans dramaturgiska teori är även ett 

exempel på en äldre teori som vi finner aktuell och användbar trots att sociala medier inte fanns 

då denna teori utvecklades.  

 

Något vi reflekterat över är att Goffmans teori om den främre och bakre regionen kan tolkas på 

olika sätt då en individ som befinner sig på sociala medier kan anses vara i antingen den främre 

eller bakre regionen. På sociala medier anser vi att en person kan befinna sig i den främre 

regionen då hen aktivt spelar en roll och skapar en identitet, detta då personen själv kan välja 

vad denne vill publicera på sin profil. Däremot anser vi att en person även kan befinna sig i den 

bakre regionen då hen bakom en skärm kan vara sig själv och inte behöver spela en roll. En 

annan vinkel vi reflekterat över är att dessa två kan kombineras då en individ kan spela en roll 

och skapa en identitet på sociala medier samtidigt som den befinner sig i sin bakre region. 

Exempelvis kan en person befinna sig i ett rekryteringsammanhang, så som LinkedIn, samtidigt 

som den är i sin privata sfär. Vår föreställning är att sociala medier kommer förändra synen på 

att den främre- och bakre regionen är två åtskilda begrepp då de i dagens samhälle mer och mer 

går in i varandra med hjälp av sociala medier. Vi anser därför att sociala medier är en stor 

anledning till att kombinationen av dessa kan ske.  

 

Dessa reflektioner illustreras i nedanstående figur. Figuren visar att en person kan befinna sig i 

den främre regionen på sociala medier då den befinner sig i privata sammanhang. Med hjälp av 

sociala medier kan personen nu även befinna sig i sin bakre region samtidigt som den befinner 

i sociala sammanhang, exempelvis ett rekryteringssammanhang. Sociala medier har gjort att 

dessa nu kan kombineras, vilket framgår i den gröna cirkeln. 
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Figur 2. 

 
 

En medveten avgränsning vi gjorde var att endast analysera artiklar ur tidningen Personal & 

Ledarskap, Sveriges ledande tidskrift inom HR. I efterhand är vi dock något kritiska till att vi 

avgränsade oss på detta sätt då det visade sig att det inte fanns ett rikt utbud av artiklar inom 

området, detta trots en genomgång av nummer från de senaste tio åren. Om vi istället valt att 

analysera artiklar ur fler tidskrifter inom HR hade det empiriska materialet blivit betydligt 

större, vilket även hade bidragit till en bredare bild över hur rekrytering via sociala medier 

framställs i den svenska kontexten. Vi är medvetna att denna avgränsning påverkar 

trovärdigheten i våra resultat och slutsatser. Däremot anser vi att det ringa antalet artiklar under 

dessa år också visar att ämnet är tämligen outforskat i den svenska kontexten. De artiklar som 

har analyserats är främst publicerade år 2010 och 2012. Att de flesta artiklar är några år gamla 

kan även det minska trovärdigheten i våra resultat och slutsatser, dock beror detta på att 

tidningen Personal & Ledarskap inte nämner ämnet sociala medier vid rekrytering lika flitigt 

under senare år.  

 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat en del luckor som kan vara ämnen för vidare 

forskning. Vi anser att vidare forskning främst bör fokusera på etik kring bakgrundskontroller 

på sociala medier. Detta då vi anser att det är viktigt att det finns en gräns och tydliga 

restriktioner för vad som är acceptabelt att ta reda på om en kandidat. Vid genomgång av utvalda 

artiklar har vi uppmärksammat att tidskriften berör negativa aspekter angående 

bakgrundskontroller väldigt sparsamt. Vi ställer oss kritiska till detta då Personal & Ledarskap 

är Sveriges ledande tidskrift inom HR och kan ses som en viktig röst inom området. Det bör 

därför finnas en mer nyanserad bild av just bakgrundskontroller för att bland annat arbetsgivare 

ska ha vetskap om och reflektera över de etiska aspekterna som berör den sökandes privatliv. 

Ett annat område som skulle vara intressant att bedriva ytterligare forskning inom är hur 

träffsäkra bakgrundskontroller verkligen är. Vi är nyfikna på om sociala medier verkligen är ett 
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sådant bra kompletterande verktyg som det påstås vara. Vi reflekterar över om den information 

som finns om en kandidat på sociala medier verkligen säger något om dennes arbetsprestation 

och uppmuntrar därför vidare forskning att studera nackdelarna med att använda sociala medier 

vid rekrytering. Vi finner det också intressant att undersöka i vilken fas i rekryteringsprocessen 

som sociala medier har bäst inverkan. Är det verkligen bra att granska en sökande innan 

rekryteraren kunnat skapa sig ett första intryck på en intervju? Vidare anser vi att det skulle 

vara intressant med en undersökning som konkret visar hur mycket företag tjänar på att använda 

sociala medier vid rekrytering. Något vi även uppmärksammat vid genomgång av vårt 

empiriska material är att det inte skrivits något om Instagram som enligt oss är en av de största 

sociala medierna idag. Då både privatpersoner och företag använder Instagram i stor 

utsträckning anser vi att det bör undersökas vilken inverkan även denna sociala media har på 

rekrytering.  
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