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kostnadseffektiv och snabb informationsspridning till stora nätverk men att de även används i urvalsprocessen för 
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SAMMANFATTNING 
Fenomenet rekrytering via sociala medier har i denna studie undersökts genom 

semistrukturerade intervjuer med representanter från åtta olika företag som 

använder sig av sociala medier i sin rekryteringsprocess. Då området är tämligen 

nytt och outforskat har dessa intervjuer syftat till att kartlägga och beskriva 

varför och hur sociala medier används i företagens rekryteringsprocesser, vilka 

effekter detta har gett samt vilka framtida utvecklingsområden respondenterna 

kan identifiera. Sociala medier har möjliggjort en ny form av rekrytering via 

webbaserade nätverk. På ett övergripande plan utgår därför denna studie ifrån 

teoretiska utgångspunkter som nätverkssamhället och nätverksbildande. Vidare 

vilar studien på en teoretisk grund om rekrytering i praktiken samt 

forskningsansatser inom rekrytering.  

 

Studiens resultat visar att några av de medverkande företagen använder sociala 

medier i sina rekryteringsprocesser då de vill ligga i framkant av den tekniska 

utvecklingen och några företag för att det är en naturlig del av deras yrkesroll. 

Sociala medier upplevs som en kostnadseffektiv och snabb 

kommunikationskanal som möjliggör stor spridning av information via 

aktörernas nätverk. Resultatet visar även att de sociala medierna har störst 

betydelse i den initiala delen av en rekrytering då sociala medier i flera fall har 

genererat fler tips, fler ansökningar med hög kvalitet och bättre träffsäkerhet än 

andra rekryteringskanaler. Sociala medier används till viss del även i 

urvalsdelen för att granska kandidater och det är vanligtvis de anställdas 

personliga nätverk som används. Alla respondenter tror att användandet av 

sociala medier i rekryteringsprocessen kommer att öka och utvecklas i framtiden 

och flera respondenter identifierade specialiserade nätverk som ett av de 

viktigaste utvecklingsområdena i framtiden. En nätverkstillhörighet och ett 

nätverk med god spridning kan vara av stor vikt för att sociala medier ska ge 

effekt i rekryteringsprocessen. Användandet av sociala medier i en 

rekryteringsprocess kan även delas in i en typologi med tre typer av användare 

utifrån kunskaper, erfarenheter, engagemang och intresse för sociala medier.  

 

En övergripande slutsats i studien är att användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen innebär en utveckling mot ett informellt 

rekryteringsförfarande där personliga kontakter får allt större betydelse. Trots att 

inget av de medverkande företagen har någon utarbetad policy för användandet 

av sociala medier kan en strategi underlätta rekryteringsarbetet såväl när det 

gäller att undvika etiska dilemman som för att skapa en enhetlig 

rekryteringsprocess och kommunikation utåt. Dock bör en strategi för 

användande av sociala medier även underbyggas av genuint engagemang och 

intresse för att användandet ska vara trovärdigt och ge effekt.  
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel presenteras en inledning till studiens problemområde och 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare definieras centrala begrepp och 

kapitlet avslutas med en presentation av studiens disposition.  

1.1 Inledning  
 

In the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals 

because they succeed in adapting themselves best to their environment. 

- Charles Darwin (Ward, 1971). 

 

Ovanstående citat av Darwin symboliserar hur viktigt det är att kunna anpassa 

sig till de förändringar som sker i omvärlden. Under de senaste åren har stora 

teknologiska förändringar skett i vårt samhälle och denna utveckling har 

inneburit nya förutsättningar för såväl företag som privatpersoner. Då 

användandet av Internet har ökat har även allt fler sociala medier vuxit fram som 

viktiga nätverk och kommunikationskanaler och Findahl (2009) visar med sin 

studie att användandet av sociala medier ökar från år till år. År 2009 var hela 39 

procent av de svenska Internetanvändarna aktiva i något Internetbaserat nätverk 

(Findahl, 2009).   

 

När det finns ett verktyg för interaktion och kommunikation som miljoner 

människor använder anger Safko och Brake (2009) att företag bör vilja förstå 

och vara en del av detta verktyg. Därmed bör företag vilja vara en del av sociala 

medier eftersom de kan utgöra ett viktigt rekryteringsverktyg då företag genom 

att kommunicera via sociala medier kan komma i kontakt med många potentiella 

kandidater. En enkätundersökning från Svenskt Näringsliv (2010) visar att 

sociala medier och rekrytering redan har integrerats då 18 procent av de 8366 

deltagande företagen någon gång hade använt sociala medier i sin 

rekryteringsprocess. Enkätundersökningen visar även att informella kontakter 

blivit en allt viktigare rekryteringsväg och då nätverken på de sociala medierna 

bygger på informella kontakter tyder även detta på att rekrytering via sociala 

medier har stor utvecklingspotential i framtiden. 

  

Med Darwins citat i tankarna kan det hävdas att det inte enbart är makt och 

inflytande som lyfter företag till framgång utan även deras förmåga att anpassa 

sig till omgivningen. Mycket tyder på att sociala medier kommer att förändra 

framtidens rekrytering och därmed anser vi att det är intressant att undersöka hur 

företag anpassar sig till denna utveckling för att stå sig i konkurrensen om 

arbetskraften.  
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Då det valda problemområdet är relativt outforskat syftar denna studie till att 

kartlägga, beskriva samt analysera åtta företags användande av sociala medier i 

sina rekryteringsprocesser. Vidare syftar studien till att undersöka hur dessa 

företag ser på den framtida utvecklingen inom användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocesser.  

 

För att uppfylla detta syfte har fyra frågeställningar formulerats: 

 Varför används sociala medier i företagens rekryteringsprocesser? 

 Hur används sociala medier i företagens rekryteringsprocesser? 

 Vilka är de positiva och negativa effekterna som företagen upplever av att 

använda sociala medier som rekryteringsverktyg? 

 Hur upplever företagen att användandet av sociala medier i företags 

rekryteringsprocesser kan utvecklas i framtiden? 

1.3 Centrala begrepp 
I denna studie förekommer ett antal centrala begrepp som definieras nedan.   

1.3.1 Sociala Medier 

Sociala medier definieras i denna studie på en övergripande nivå utifrån NE.se 

som beskriver sociala medier som en kombination av teknologi, social 

interaktion och användargenererat innehåll (URL1). På en mer detaljerad nivå 

utgår definitionen från Boyd och Ellison (2007) som beskriver att fenomenet 

sociala medier växte fram då webbplatser började implementera och utveckla 

applikationer så som kommentarer, privata meddelanden, vännerlistor och foto- 

och videodelning. Kännetecknet för dessa sajter är en webbaserad service som 

tillåter individer att skapa offentliga eller semioffentliga personliga profiler i ett 

avgränsat system där de sedan kan skapa kontakter och bilda nätverk 

tillsammans med andra människor inom detta system. Exempel på sociala 

medier är bloggar, Internetforum, wikier
1
, webbplatser för videoklipp, 

chattforum
2
 och webbaserade fotodagböcker. För att underlätta förståelsen av 

studiens resultat och analys kommer grundläggande drag hos de sociala medier 

som mest frekvent förekommer i studien att beskrivas nedan. Övriga sociala 

medier beskrivs i texten.  

Facebook är ett socialt medium som tillhandahåller en webbplats där användare 

enkelt kan bygga nätverk genom att skapa personliga profiler och ta kontakt med 

                                                 
1
 Sökbara webbplatser där innehållet på sidorna redigeras av användarna själva. (URL2) 

2
 Ett Internetforum där användare kan kommunicera via textmeddelanden som i realtid kan läsas av andra 

användare. (URL 3) 
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andra människor. Facebooks användare kan skapa grupper eller sidor för 

gemensamma intressen samt dela aktiviteter, videoklipp, länkar och foton 

genom statusuppdateringar och meddelanden. Sedan starten år 2004 har 

Facebook vuxit till mer än 400 miljoner aktiva användare (URL 4).  

LinkedIn är ett professionellt karriärnätverk som ger medlemmarna möjlighet att 

knyta professionella kontakter genom att deras profiler utformas som CV:n. 

Medlemmarna kan publicera tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning, ge 

varandra offentliga rekommendationer och bilda grupper och diskussionsforum. 

Även företag kan skapa profiler på LinkedIn och annonsera ut lediga tjänster. 

LinkedIn erbjuder även speciella rekyteringslicenser som företag kan köpa för 

att få full tillgång till LinkedIn:s funktioner. I april 2010 hade LinkedIn uppnått 

mer än 65 miljoner aktiva användare (URL 5). 

En blogg är en personlig dagbok eller logg på Internet. Bloggar består vanligtvis 

av skriftliga inlägg med synpunkter på aktuella händelser och bilder och/eller 

videor. Besökare kan kommentera blogginlägg och bloggarna kan bedrivas i 

såväl professionella som privata syften. En blogg är ofta inriktad på ett särskilt 

ämne och kan såväl bli ett opinionsbildande medium som en betydelsefull 

kommunikationskanal om tillräckligt många följer bloggens uppdateringar 

(URL 6).   

Twitter är den ledande mikrobloggen i världen. En mikroblogg är ett mellanting 

mellan en blogg och ett chattforum.  Aktiva twittrare skriver inlägg med 

maximalt 140 tecken som sedan kan läsas av så kallade efterföljare. Ofta följer 

twittrarna sina egna efterföljare vilket skapar förutsättningar för 

tvåvägskommunikation. För att hitta twitterinlägg om ett visst ämne används en 

så kallad hashtag, #. Exempelvis används #nyttjobb för att söka efter lediga 

tjänster. Ännu finns enbart ca 1 procent av den svenska befolkningen på Twitter 

men antalet medlemmar växer dagligen (Ström, 2010). När användarna 

vidarebefordrar inlägg av andra användare som de finner läsvärda kallas detta att 

retweeta.  

1.3.2 Olika former av rekrytering 

I denna studie diskuteras flera olika former av rekrytering. Gränserna mellan 

dessa kan vara otydliga och därför kommer begreppen traditionell rekrytering, e-

rekrytering och rekrytering via sociala medier att definieras nedan.  

Traditionell rekrytering definieras i denna studie som rekrytering via 

traditionella, oftast tryckta, media där rekryteraren lägger ut en annons om en 

ledig tjänst och sedan inväntar ansökningar från kandidater. Exempel på detta 

kan vara annonser i facktidningar eller dagspress och annonser via 

Arbetsförmedlingen och platsbanken. När annonser istället publiceras på 

Internet eller då andra webbaserade rekryteringssystem används kallas det e-
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rekrytering. E-rekrytering innebär att företag lägger till rekryteringssidor till sina 

redan existerande företagshemsidor eller utvecklar interaktiva verktyg för att 

hantera ansökningar via sina hemsidor, exempelvis Internetbaserade 

ansökningsformulär. E-rekrytering kan även innebära att företag annonserar via 

specialiserade rekryteringshemsidor, exempelvis olika jobbportaler. Slutligen 

kan ytterligare en form av e-rekrytering vara att företag använder 

Internetbaserade urvalstekniker, som exempelvis onlineintervjuer eller 

personlighetsbedömningar via Internet (Stone, Lukaszewski & Isenhour, 2005). 

Rekrytering via sociala medier innebär att organisationer använder sociala 

medier i en eller flera steg i sin rekryteringsprocess. Exempelvis för att 

annonsera och marknadsföra lediga tjänster, för att hitta potentiella kandidater 

eller för att söka efter information om kandidater i urvalsprocessen. Vidare kan 

användandet av de sociala medierna antingen ske i företagets namn eller i de 

anställdas privata namn då rekryterares personliga nätverk används. Tips på 

kandidater via kontakter och nätverk kan bedömas som såväl traditionell 

rekrytering som rekrytering via sociala medier då den huvudsakliga skillnaden 

mellan de olika formerna av rekrytering är genom vilken kommunikationskanal 

information om lediga tjänster och kandidater framförs.  

1.4 Disposition 
I det introducerande kapitlet återfanns inledningsvis en definition av 

problemområdet, en redovisning av studiens syfte och frågeställningar samt en 

presentation av centrala begrepp och av de olika sociala medier som 

förekommer i studien. I kapitel två presenteras tidigare forskning på området 

och närliggande områden som relaterar till studiens frågeställningar. Aktuella 

teorier och teoretiska utgångspunkter som syftar till att ge läsaren en djupare 

förståelse beskrivs i kapitel tre och en metodredovisning för hur denna studie har 

utformats och genomförts återfinns i kapitel fyra. I kapitel fem redovisas en 

resultatsammanställning av empirin utifrån de områden som presenteras i 

studiens frågeställningar och i det sjätte kapitlet kopplas sedan empirin samman 

med de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen i en analys av 

studiens resultat. Avslutningsvis återfinns studiens slutsatser, en kritisk 

reflektion och förslag på framtida forskning inom området i det sjunde och sista 

kapitlet.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Detta kapitel redogör för tidigare forskning kring rekrytering, användandet av 

sociala medier i rekryteringsprocessen samt sociala mediers och nätverks 

påverkan vid rekrytering och arbetssökande.  

2.1 Forskning kring rekrytering och sociala medier 
Inom det specifika området rekrytering via sociala medier finns ännu begränsat 

med tidigare forskning och därmed kommer det i detta kapitel att göras en 

övergripande genomgång av tillgänglig tidigare forskning relaterad till 

problemområdet.  

2.1.1 Ett outforskat område 

Breaugh (2008) hävdar att forskningen inom rekryteringsområdet har ökat 

dramatiskt de senaste fyrtio åren. Det är framförallt tre områden som har 

dominerat forskningsfältet: forskning om realistiska jobbförväntningar, 

forskning om olika rekryteringsmetoder och forskning om rekryterares påverkan 

på rekryteringsprocessen. Dock finns det fler områden inom 

rekryteringsforskningen som borde uppmärksammas, exempelvis hur 

organisationer kan rikta sin rekryteringsprocess mot en viss målgrupp för att 

förbättra matchningen mellan person-organisation och person-arbete. 

Forskningen om rekrytering behöver nyanseras och riktas mot annonserings och 

Internetrekrytering då dessa är tämligen outforskade och fördjupad kunskap är 

nödvändig (Breaugh, 2008).   

Även Saks (2005) anger att den framtida forskningen inom rekrytering bör flytta 

fokus från de tre traditionella områdena och att forskning inom områdena 

Internetrekrytering och nya rekryteringsförfaranden istället bör få större 

uppmärksamhet. Saks (2005) redogör för att flertalet organisationer ligger långt 

före forskningen när det gäller innovativa och kreativa rekryteringsstrategier och 

att andra företag som önskar lära sig om och tillämpa dessa snarare bör vända 

sig till praktiker än till forskningslitteratur (Saks, 2005).  

2.1.2  E-rekrytering 

Rekryteringssystem via Internet används ofta för att minska kostnaderna för en 

rekrytering, för att öka effektiviteten i rekryteringsprocessen och attrahera fler 

sökande (Stone et al., 2005). Enligt en studie av Allen, Mahto och Otondo 

(2007) har e-rekrytering blivit ett allt mer omtyckt rekryteringsverktyg bland 

såväl arbetssökande som företag. Även om rekrytering via organisationers 

hemsidor har många likheter med traditionella rekryteringsmetoder finns det 

även flera grundläggande skillnader (Allen et al., 2007). Vid rekrytering via 

företagens hemsidor får företagen möjlighet att kommunicera näst intill 
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obegränsade mängder information, om organisationen och dess tjänster genom 

olika medier, exempelvis bilder, videor, interaktiva länkar och text. Denna 

information kan kommuniceras till potentiella arbetssökanden världen över. 

Användandet av e-rekrytering innebär även fördelar för de arbetssökande, då de 

själva kan bestämma vilken information de är intresserade av att ta del av och 

vilka företag de vill söka sig till. E-rekrytering skiljer sig således från 

traditionella och passiva rekryteringsförfaranden, exempelvis tidningsannonser, 

genom att mer information finns tillgänglig via fler kommunikationskanaler som 

har en större räckvidd och baseras på interaktivitet (Allen et al., 2007).   

2.1.3 Användandet av sociala medier 

Kleumper och Rosen (2009) genomförde en studie för att undersöka och 

kartlägga hur pålitliga bedömningar som kan göras om personlighet, intelligens 

och arbetsprestation utifrån information som finns tillgänglig via sociala medier. 

Författarna poängterar att denna artikel, så vitt de vet, är den första 

vetenskapliga artikeln som adresserar användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocesser.  Resultatet av studien visade att tränade bedömare kunde 

uppskatta olika kandidaters personlighetsdrag, intelligensnivå och förmåga att 

prestera enbart utifrån information som fanns tillgänglig via sociala medier. I 

studien var bedömarna överens och konsekventa i sina bedömningar och de 

kunde tydligt särskilja ”högpresterande” personer från ”lågpresterande”. Via 

sociala medier får dock rekryteraren tillgång till mycket information som ej är 

relevant för tjänsten och som de normalt inte frågar om i en intervjusituation. 

Det är möjligt att detta kan påverka bedömarnas uppfattning om de sökande och 

även öka risken för diskriminering. Ytterligare en faktor som ökar risken för 

diskriminering är att alla sökande har olika stor kunskap om sociala medier och 

publicerar olika mycket information på sina personliga sidor. Mer forskning 

behövs dock för att slå fast reliabiliteten och validiteten i att använda 

information från sociala medier vid bedömningen av kandidater till en tjänst 

(Kleumper & Rosen, 2009).  

Gueorguieva (2008) redogör för hur sociala medier har använts i den 

amerikanska valrörelsen. Paralleller kan dras mellan användandet av sociala 

medier i en valrörelse och i ett företag, vilket gör resultaten relevanta även för 

denna studie.  Sociala medier används av en stor del av USA:s röstande 

population och har ökat potentialen för exponering av valkandidaten till en låg 

kostnad eller ingen kostnad alls. De sociala medierna visade sig även vara 

effektiva vid rekrytering av frivilliga kampanjarbetare och enligt studien 

möjliggjorde sociala medier riktad information mot särskilda målgrupper. Trots 

de många fördelarna innebär användandet av sociala medier även stora 

utmaningar. Eftersom mycket av materialet i de sociala medierna är 

användargenerat minskar de kampanjansvarigas kontroll över bilden av 

valkandidaten och det budskap som förmedlas. Då flera olika medier används av 
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flera olika personer samtidigt kan det även vara svårt att sprida ett enhetligt och 

tydligt budskap som ger en konsekvent bild. Vidare uppger författaren att de 

sociala medierna har begränsade funktioner och att det fortfarande finns en stor 

del av den röstande populationen som inte använder de sociala medierna. 

Användandet av sociala medier bör därmed ses som en del i en helhetsstrategi 

och kompletteras med andra kommunikationskanaler (Gueorguieva, 2008).  

Den 26 april 2010 publicerade Svenskt Näringsliv (2010) sin stora 

enkätundersökning Så rekryterar företagen medarbetare. Denna 

rekryteringsenkät är den första där svarsalternativet om sociala medier används i 

rekryteringen har funnits med.  18 procent av de 8633 företag som deltog i 

undersökningen angav att de hade använt sociala medier i sina 

rekryteringsprocesser och många av de medverkande företagen angav att de var 

aktiva på Internet och använde sociala medier för att stärka sitt varumärke. Det 

faktum att företag i allt större utsträckning använder sig av olika Internettjänster 

och sociala medier ger en indikation på hur Internets betydelse i 

rekryteringsprocessen har ökat. Undersökningen visade dock att sociala medier 

var en av de rekryteringsvägar som fungerat minst bra för de medverkande 

företagen. Tyvärr visade undersökningen inte varför sociala medier fungerade 

minst bra (Svenskt Näringsliv, 2010).  

2.1.4 Nätverkandets roll i rekryteringsprocessen 

I sin studie om sociala mediers påverkan på arbetssökandes möjlighet att få 

anställning fann Van Hoye, Van Hooft och Lievens (2009) att arbetssökande 

som spenderade mer tid på att utöka och utnyttja sitt sociala nätverk fick fler 

jobberbjudanden. Vidare fann de även stöd för att effektiviteten i 

nätverksbeteendet till viss del beror på styrkan och statusen i banden inom det 

sociala nätverket. De svaga banden i sociala nätverk består av ytliga kontakter 

med bekanta och dessa visade sig vara bättre källor till information om arbeten 

än de starka banden. Därmed är svaga band även mer effektiva för 

arbetssökande. Dock hävdar Van Hoye et al. (2009) att arbetssökande inte 

enbart bör förlita sig på nätverkande som arbetssökarstrategi eftersom mer 

formella rekryteringskanaler fortfarande visat sig effektiva. 

Svenskt Näringslivs rapport visade att den vanligaste rekryteringsvägen, som 

använts av 76 procent av företagen, är informella kontakter där företag hittar nya 

medarbetare via exempelvis egna anställda, kunder eller leverantörer. Dessa 

informella kontakter och nätverk som finns runt företagen tenderar att bli en allt 

viktigare kanal för att hitta framtida medarbetare. Undersökningen visade att 

traditionella rekryteringsvägar som Arbetsförmedlingen och annonsering 

minskar både i omfattning och i betydelse. Vidare redogörs för att dessa 

förändringar i företagens rekryteringssätt kan vara en konsekvens av en period 
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av lågkonjunktur och att företag därefter har blivit mer kostnadsmedvetna 

(Svenskt Näringsliv, 2010).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund till studien och ett 

litteratururval kring nätverk, sociala medier, framtidens HR-praktik och 

rekrytering. Tillsammans med föregående kapitel om tidigare forskning syftar 

detta kapitel till att underlätta förståelsen av den insamlade empirin och 

analysen. 

3.1 Nätverken i samhället 
Sociala medier är en form av webbaserade nätverk som sammanbinder 

människor, grupper och organisationer och därmed kommer detta avsnitt att 

inledas med en presentation av teorier kring nätverk och deras sociala och 

praktiska betydelse.  

Castells (2001a) hävdar att samhället de senaste decennierna har förändrats och 

blivit mer globalt och informativt. Det är tekniken som har gjort att dagens 

samhälle har vuxit sig till ett starkt nätverkssamhälle och detta nätverkssamhälle 

har delat upp världens befolkning i två delar: de individer och grupper som följt 

med i utvecklingen och de som inte har det och därigenom blivit 

marginaliserade. Avståndet mellan dessa grupper beskrivs som en digital klyfta 

(Castells, 2001b). Nätverkssamhället påverkar inte bara kulturen utan även 

makten i samhället då de formella strukturerna och institutionerna minskar i 

betydelse medan de personliga och informella nätverken ökar. När underordnade 

sociala grupper inte hänger med i utvecklingen blir de lämnade kvar och detta 

kan leda till exkludering och osynliggörande (Castells, 2001a).  

Nätverken har enorma fördelar som organisationsinstrument tack vare 

egenskaper som flexibilitet och anpassningsförmåga. Ju fler aktörer i nätverket 

desto starkare och mer dynamiskt blir nätverket och därigenom blir det även mer 

öppet för innovation och förändring. Sådana egenskaper är avgörande för att 

företag ska kunna överleva och utvecklas i en snabbt föränderlig miljö. I vår tid 

har nätverken fått nytt liv och blivit informationsnät som får kraft genom 

Internet.  Nätverken har tidigare stött på problem när de vuxit till en viss storlek 

och blivit så komplexa att de haft svårigheter att samordna funktioner och inrikta 

resurser kring definierade mål. Efter införandet av datorbaserad informations– 

och kommunikationsteknik och Internet har nätverken nu möjlighet att till fullo 

utnyttja sin flexibilitet och anpassningsförmåga (Castells 2001a; 2001b). 

Borell och Johansson (1996) redogör för att ett nätverk består av olika enheter 

som kallas noder, dessa noder är sammanbundna med band och tillsammans 

bildar noderna och banden ett nätverk. I sociala nätverk kallas noderna aktörer 

eftersom de består av människor och banden utgörs av sociala relationer mellan 

människorna i nätverket. Castells (2001b) beskriver att sociala nätverk byggs 
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genom sociala aktörers val och strategier. Formen på nätverket beror på 

relationerna mellan aktörerna, eller mönstret i nätverket. Om en aktör inte är till 

nytta för nätverket riskerar den att bli utesluten ur nätverket. Vissa aktörer är 

mer viktiga än andra men så länge de ingår i samma nätverk är alla aktörer 

beroende av varandra. Aktörerna kan öka sin status genom att ta till sig mer 

information och öka sina kunskaper. Om en aktör får för låg status och blir 

utesluten ur nätverket omgrupperar sig nätverket och mönstret ändras (Castells, 

2000). 

 

Granovetter (1983) hävdar att svaga sociala band i nätverk kan ge fler 

handlingsalternativ och kontakter för att ta sig fram på arbetsmarknaden medan 

de starka sociala banden kan skapa begränsningar i människors kontaktnät och 

kan istället komma till större nytta om individer skulle hamna i en livskris. Även 

Castells (2001b) reflekterar kring svaga band i nätverk och uppger att det är ett 

faktum att de flesta människors band är svaga men att detta inte innebär att de är 

oviktiga. De svaga banden är källor till information, arbetsprestationer, fritid, 

kommunikation, medborgarengagemang och glädje. De flesta av dessa svaga 

band är oberoende av rumslig närhet och måste därför bevaras genom olika 

kommunikationsmedel (Castells, 2001b).  

3.2 Sociala medier – nätverk och interaktion 
Safko och Brake (2009) redogör för att fenomenet sociala medier helt och hållet 

har ändrat hur människor interagerar med varandra i sina personliga och sina 

professionella relationer. Detta då sociala medier ger alla användare en snabbare 

kommunikationskanal där de har chans att skapa och vidarebefordra information 

och att på distans upprätthålla kontakten med sina vänner, familj och kollegor. 

Boyd och Ellison (2007) uppger att många av de sociala medierna är designade 

för att vara tillgängliga för allmänheten och till en början attraherar de ofta en 

heterogen blandning människor. Vanligtvis delar sedan användarna in sig i 

grupper och bildar mindre nätverk, inom de sociala medierna, utifrån 

gemensamma beröringspunkter. Boyd och Ellison (2007) uppger att de sociala 

medierna inte är unika på grund av att främlingar kan ta kontakt med varandra 

och skapa nätverk utan att det unika snarare är möjligheten för användarna att 

samla och synliggöra sina egna, redan befintliga, sociala nätverk.  

Safko och Brake (2009) hävdar att företag som vill vara framgångsrika borde 

tillhandahålla och vara med i eller till och med vara det nätverk som människor 

vänder sig till för information och kunskap. De uppger även att sociala medier 

handlar om att möjliggöra kommunikation. Människor kommer alltid att prata 

med och om varandra, varandras affärer, företags varumärken och produkter och 

Safko och Brake (2009) redogör för att företag inte kan göra något för att stoppa 

detta. Därför handlar sociala medier enligt dem istället om hur denna 
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kommunikation kan uppmanas och främjas för att skapa en positiv bild av 

företaget, vilket sedan kan generera inkomster och status.  

3.3 Framtidens HR-praktik och framtidens medarbetare 
Det sker många förändringar inom HR-arbetet idag och att ännu fler 

förändringar kommer att ske i framtiden och därför anger Henson (2005) att det 

är viktigt att vara medveten om sin omgivning och anpassningsbar för att lyckas 

som HR-medarbetare. För att kunna följa med i utvecklingen bör HR-funktionen 

maximera sina kunskaper om de kommande generationerna. Dessa generationer 

kan komma att kräva andra former av ledarskap, kompensationer, utbildningar 

och teknologi än vad organisationerna erbjuder och tillämpar idag. I framtiden 

hävdar Henson (2005) att det kommer bli allt viktigare för företag att vara 

innovativa och flexibla för att försöka uppnå och behålla en status som attraktiv 

arbetsgivare. Därför bör företag vara öppna för förändring, följa med i teknikens 

utveckling och använda nya kommunikationskanaler. 

 

Herring (2008) uppger att barn födda i slutet av 1980-talet och under 1990-talet 

utgör det som kallas Internetgenerationen eftersom de är den första generationen 

som vuxit upp i en värld där Internet alltid har funnits. Internetgenerationen 

använder Internet i större utsträckning och till fler användningsområden än 

tidigare generationer, framförallt när det gäller sociala aktiviteter. Boyd (2008) 

fann att de sociala medierna användes som en umgängesform då allt fler 

informella kontakter samlats där.  Vidare hävdar Boyd (2008) att de sociala 

medierna blivit en del av vardagen för den yngre generationen och ett viktigt 

inslag i deras socialisering i samhället samt i skapandet av de ungas identitet.   

 

Parment (2008) uppger att generation Y, barn födda under 1980-talet, har stora 

sociala nätverk som består av ett stort antal ytliga kontakter och ett fåtal djupare 

relationer. Dessa stora sociala nätverk möjliggör snabb informationsspridning 

till många människor. Parment (2008) beskriver Internet som 

kommunikationsform som stimulerar meningsutbyten och rak kommunikation. 

Såväl organisationerna själva som deras medarbetare och andra intressenter 

bidrar till ett informationsflöde om organisationen. Detta flöde både påverkar 

och formar organisationens varumärke eftersom informationen sprider 

förväntningar, rykten och åsikter bland de som tar del av informationen. Därför 

är det viktigt att företag behandlar medarbetare och konsumenter väl så att ett 

positivt informationsflöde skapas kring företagets varumärke, en form av 

Employer Branding
3
 (Parment, 2008). 

                                                 
3
 Att marknadsföra en bild av företaget mot både interna och externa intressenter och visa vad som gör företaget 

till en attraktiv arbetsgivare (Lievens, 2007) 
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3.4 Rekrytering i praktiken 
Mycket av den praktiska litteraturen kring rekrytering beskriver 

rekryteringsprocessen utifrån flerstegsmodeller som bygger på systematisk 

utformning av behovsanalys och kravspecifikation, annonsering och hantering 

av ansökningar, intervjuer med potentiella kandidater, referenstagning och tester 

samt introduktion och uppföljning. (Englund, 1999; Galfvensjö, 2006; 

Lindelöw, 2008; Lundén, 2001; Prien, 1992). Alla steg i rekryteringsprocessen 

har betydelse för utfallet av en rekrytering, men då denna studie fokuserar på 

användandet av sociala medier har fokus lagts på de två områden där sociala 

medier torde ha störst inflytande, nämligen annonsering och urval. Vidare 

presenteras även teori om de etiska aspekterna som aktualiseras vid en 

rekryteringsprocess.  

3.4.1 Annonsera och attrahera 

Lindelöw (2005) påpekar att rätt medarbetare är en förutsättning för att ett 

företag ska kunna ha en effektiv kompetensförsörjning. Bra arbetskraft är dock 

en bristvara och företag bör profilera sig på arbetsmarknaden för att vara 

attraktiva arbetsgivare (Lundén, 2001). Lindelöw (2005) hävdar att företag bör 

se en rekrytering som ett fönster mot omvärlden. Genom medieval, tonfall, 

information, det sätt företaget bemöter människor på och visad professionalitet 

förmedlas ett viktigt budskap om företaget till sökande och andra externa parter. 

Lundén (2001) betonar att syftet med annonsering givetvis är att få rätt 

kompetens till befattningen men att annonsen först och främst måste väcka de 

arbetssökandes intresse. Även Galfvensjö (2006) påpekar att utsikterna för att få 

en bra ”träffbild” ökar om arbetsgivaren riktar sin annonsering mot en viss 

kategori människor, exempelvis via annonser i fackpress eller via 

Internetbaserade bemanningsföretag.   

3.4.2 Urvalsprocessen 

När ansökningar till en ledig tjänst har inkommit inleds urvalsprocessen. Prien 

(1992) betonar att det finns flera olika urvalsmodeller men att den vanligaste 

syftar till att hjälpa rekryterare att samla in information om den sökande. 

Vanligtvis gäller det information om tidigare arbeten och erfarenheter samt den 

sökandes nuvarande status angående allt från motivation och personlighet till 

fritidsengagemang och begåvning. Information om den sökandes uppfattning om 

det sökta arbetet och organisationen samt om den sökandes framtidsambitioner 

kan också vara relevant. Vidare uppger Prien (1992) att ett brett beslutsunderlag 

underlättar rekryterarens arbete med att förutsäga den sökandes lämplighet för 

tjänsten.  

Lindelöw (2005) hävdar att rekryteringsbeslut bör grundas på pålitliga fakta 

snarare än personliga åsikter och att rekryteraren genom direkta och indirekta 

observationer kan få konkret information angående de sökandes lämplighet för 
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tjänsten. De direkta observationerna gör rekryteraren i intervjusituationen eller i 

annan interaktion med de sökande och därigenom kan särskilda kompetenser, 

förmågor eller personlighetsdrag hos de sökande bedömas. De indirekta 

observationerna för bedömning bygger istället på information om personens 

tidigare erfarenheter och olika exempel som personen berättar om under 

intervjun (Lindelöw, 2005).   

3.4.3 Etiska aspekter vid rekrytering och urval 

Voskuilj, Evers och Geerlings (2005) konstaterar att etiska frågor oftast 

behandlas kortfattat i rekryteringslitteraturen och att de etiska frågorna 

vanligtvis kopplas till nationell lagstiftning och samhällsnormer. Dock uppger 

Voskuilj et al. (2005) att etiska riktlinjer är nödvändiga för att vägleda arbetet i 

urvalsprocessen och för att hålla en professionell standard i samtliga 

rekryteringsprocesser. Voskuilj et al. (2005) föreslår även att organisationer 

utarbetar en etisk beteendekod eftersom personlig information som framkommer 

om andra människor i rekryteringsprocessen bör behandlas med stor försiktighet 

och skyddas från olämplig spridning till obehöriga parter. Även Prien (1992) 

påstår att etiska riktlinjer kan höja kvaliteten i rekryteringsprocessen men 

samtidigt betonas att rekrytering och urval är beroende av beslutsfattarens 

erfarenheter och omdöme och att etiska ramar och riktlinjer inte är någon garanti 

för etiskt beteende. 

Lindelöw (2005) lyfter fram ytterligare en etisk aspekt som är viktig att ta 

hänsyn till i annonsering och urval; frågan om kränkning och diskriminering. 

Den gällande diskrimineringslagen (SFS 2008:567) föreskriver att sökande inte 

får behandlas olika utifrån beskrivande dimensioner som kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Stone et al. (2005) 

redovisar för hur e-rekryteringssystem vanligtvis attraherar fler sökande som är 

unga, vita och manliga än äldre, kvinnliga och medlemmar i minoritetsgrupper. 

Ofta är det även individer med goda datakunskaper och universitetsexamen som 

attraheras av e-rekryteringssystem än av traditionella rekryteringsmetoder.  

Detta kan öka risken för diskriminering och särbehandling av sökanden om 

sådana e-rekryteringssystem påverkar vem som söker sig till företaget och 

därmed indirekt påverkar sammansättningen av arbetsstyrkan och mångfalden 

inom företaget.  

3.5 Två ansatser inom rekryteringsforskning 
Bolander (2002) uppger att den forskning som bedrivits om rekrytering och 

urval kan delas in i två ansatser: den psykometriska och den sociala.  
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3.5.1 Den psykometriska ansatsen 

Den psykometriska ansatsen har länge dominerat litteraturfältet inom 

rekryteringsområdet och beskriver en rationell och formell rekryteringsprocess 

som baseras på en objektiv prediktion av den sökandes förmåga att utföra ett 

visst arbete (McCourt, 1999). Grunderna till denna ansats lades vid 1900-talets 

början. I takt med att dåtidens organisationer växte ökade kraven på en 

standardiserad metod för rekrytering och urval (Bolander, 2002). Den 

psykometriska ansatsens fokus har varit att utveckla objektiva och rättvisa 

urvalsmetoder för att kunna förutsäga individuella prestationer. Därför krävs 

också pålitliga testmetoder och standardiserade rutiner, likt denna urvalsmodell 

som steg för steg beskriver rekryteringsprocessens arbetsmoment (Englund, 

1999): 

1. Behovsanalys 

2. Kravspecifikation 

3. Skaffa kandidater (annonsering och/eller kontakter) 

4. Behandla ansökningshandlingar 

5. Träffa och intervjua sökande 

6. Ta referenser och eventuellt testa kandidaterna 

7. Val av kandidat  

8. Erbjuda anställning 

9. Introduktion 

10. Uppföljning av urval och utvärdering 

Den psykometriska ansatsen utsattes under slutet av 1900-talet för allt mer 

kritik. Vissa forskare menade att den psykometriska ansatsen inte 

överensstämmer med verklighetens praktik och andra forskare menade att olika 

organisationsförändringar har skapat behov av en annan typ av 

rekryteringsprocess (Herriot, 1992). Bolander (2002) redogör för tre konkreta 

former av denna kritik. Den humanistiska kritiken baseras på att de sökande bör 

behandlas som subjekt snarare än objekt eftersom tankar, känslor och 

upplevelser spelar stor roll i rekryteringsprocessen. En anställning innebär att 

två parter har kommit överens och att det är både arbetsgivarens och den 

arbetssökandes beslut som leder fram till anställning. Den förändringsbaserade 

kritiken betonar att människan är föränderlig och att människans förutsättningar 

i arbetslivet inte är konstanta utan ständigt förändras. Avslutningsvis innebär 

den realistiska kritiken att den psykometriska ansatsen inte är verklighetstrogen 

utan snarare beskriver ett ouppnåeligt ideal. Rekryteraren är en social varelse 

som påverkas av känslor, tankar och upplevelser och kan därför ha svårt att 

objektivt och rationellt samla in och bedöma information. Även Petrelius (2004) 

redogör för att behovs- och kravanalyser sällan utförs på ett systematiskt sätt, att 

valen av urvalsinstrument och testmetoder inte är medvetna och genomtänkta 

och att utvärderingar av rekryteringsprocessen sällan genomförs.   
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3.5.2 Den sociala ansatsen 

Ur kritiken mot den psykometriska ansatsen växte teorin om den sociala 

ansatsen fram (Petrelius, 2004). Den sociala ansatsen lyfter fram rekryteringen 

som en informell och social process som grundas i mänskliga relationer och 

interaktion. Då den sociala ansatsen bygger på förhandling, ömsesidigt 

inflytande, attityder, identitet och självuppfattning, betonar den även 

subjektivitetens roll i rekrytering. Bolander (2002) redogör för att ansatsen har 

utvecklats ur Human relations-rörelsens idéer om en holistisk människosyn som 

betonar att arbetare inte bara presterar utifrån kunskaper och erfarenheter utan 

även styrdes av känslor och sin livssituation i stort. Detta innebär att 

arbetsprestationer inte enbart kan förutsägas utifrån kunskaper och erfarenheter 

som kan mätas med objektiva testverktyg och standardiserade rutiner (Bolander, 

2002).  

Den sociala ansatsen syftar till att etablera ett psykologiskt kontrakt mellan 

organisationen och den arbetssökande. För att uppnå ett psykologiskt kontrakt 

bör rekryteringsprocessen bygga på engagemang från såväl arbetsgivarens som 

den arbetssökandes sida och det psykologiska kontraktet upprätthålls sedan 

genom ömsesidiga förväntningar och upplevda krav mellan parterna (Bolander, 

2002). Enligt den sociala ansatsen inleds rekryteringsprocessen med att företaget 

informerar potentiella arbetstagare om jobb- och karriärmöjligheter och 

företaget. Redan i detta steg sker en ”självsållning” där enbart de intresserade 

kandidaterna väljer att gå vidare med ansökan. De sökandes förväntningar och 

målsättningar spelar stor roll i rekryteringsprocessen och i nästa steg sker en 

ömsesidig utvärdering mellan parterna. Innan beslut kan fattas sker dock 

förhandlingar och kompromisser för att ett psykologiskt kontrakt ska kunna 

upprättas. Balansen mellan parterna i förhandlingen är beroende av 

maktförhållanden på arbetsmarknaden och målet med urvalsprocessen enligt den 

sociala ansatsen kan därmed antingen vara att anställa, attrahera eller förhandla, 

beroende på part och situation (Herriot, 1992).   
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4. METOD 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för den empiriska undersökningen 

och studiens metodologiska utgångspunkter att presenteras och diskuteras.     

4.1 Metodologisk utgångspunkter 
I denna studie är syftet att kartlägga, beskriva och analysera fenomenet 

rekrytering via sociala medier. Då fenomenet är relativt outforskat har denna 

studie en explorativ karaktär som syftar till att utforska och kartlägga ett nytt 

fenomen (Rosengren & Arvidson, 2002). Studien har även vissa inslag av en 

upptäckande och induktiv karaktär då studien inte har utvecklats utifrån tidigare 

forskning eller vedertagna teorier på området utan snarare grundas i den 

insamlade empirin (Patel & Davidsson, 2003). Vidare har nya och relevanta 

forskningsrön utkommit under den period som studien genomförts och dessa har 

sedan använts till den teoretiska bakgrunden och därmed påverkat tolkningen av 

den insamlade empirin. Den insamlade empirin är den primära kunskapskällan 

för att besvara studiens frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna och 

den tidigare forskningen den sekundära källan som ger en djupare förståelse och 

ligger till grund för studiens analyskapitel.  

4.2 Undersökningsdesign 
När problemområdet formulerats gjordes en litteratursökning efter relevant teori 

samt tidigare forskning på området. Samtidigt formulerades studiens syfte, 

frågeställningar och metodologiska utgångspunkter och utifrån dessa utarbetades 

sedan en intervjuguide med ett kartläggande och utforskande syfte. Då 

intervjuguiden fastställts genomfördes åtta stycken semistrukturerade intervjuer 

med representanter från företag som verkar inom IT, bemanning, headhunting 

och kommunal verksamhet. Fem av dessa intervjuer har genomförts på plats 

med respondenten och tre intervjuer har genomförts över telefon. Vid en av 

intervjuerna medverkade två representanter från företaget. För varje intervju har 

en och samma intervjuguide använts och intervjuerna varade mellan 40-60 

minuter. Efter resultatet sammanställts kompletterades och reviderades de 

teoretiska utgångspunkterna och under tiden studien tog form publicerades det 

även ytterligare forskning på området som lades till under kapitlet tidigare 

forskning. Utifrån det sammanställda resultatet, de teoretiska utgångspunkterna 

och den tidigare forskningen genomfördes sedan en analys för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  

4.3 Urval och undersökningsgrupp 
Urvalsgruppen för denna studies datainsamling var representanter för olika 

företag som använder sociala medier i sin rekryteringsprocess. Representanterna 

skulle vara involverade i rekryteringsprocessen och ha god kunskap om hur de 

sociala medierna användes inom företaget. För att hitta dessa representanter 
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användes sociala medier. Dels genom att vi undersökte vilka företag som sökte 

medarbetare genom sociala medier och tog kontakt med dem och dels genom att 

en diskussionstråd lades ut i ett forum på det sociala mediet HRSverige som är 

ett webbaserat nätverk för verksamma inom HR-yrket. Företag som var 

intresserade av att delta i studien kunde då kontakta oss via diskussionstråden 

och genom detta forum fick vi kontakt med två av de företagen som deltog i 

studien. Av de företag som vi kontaktade direkt var det sex företag som ville 

delta och därmed genomfördes inget urval bland de företag som uttryckt intresse 

för att delta utan alla de åtta företagen intervjuades. Därmed gjordes ett 

strategiskt urval eftersom respondenterna skulle vara representanter från 

specifika företag med unika erfarenheter av det fenomen som låg till grund för 

studien. Eftersom enbart företag som använde sig av sociala medier i 

rekryteringsprocessen var relevanta för studiens urval var möjligheterna att 

genomföra slumpmässiga eller tillfälliga urval begränsade. Urvalet gjordes 

därför istället systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som var 

strategiskt definierade (Holme & Solvang, 1997).  Även ett snöbollsurval blev 

aktuellt då en initial kontakt med ett företag som använder sig av sociala medier 

i sin rekryteringsprocess resulterade i ytterligare en kontakt med en relevant 

respondent. Ett snöbollsurval innebär att forskaren använder sig av en kontakt 

för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2002). 

 

Nio representanter från åtta olika företag ingick slutligen i urvalet. Nedan har vi 

valt att redovisa inom vilken bransch de olika företagen är verksamma då detta 

kan vara intressant för analysen av resultatet. Representanterna kommer i 

resultatet att benämnas som: 

 Respondent 1 (R1) från ett webbföretag. 

 Respondent 2 (R2) från ytterligare ett webbföretag.  

 Respondent 3 (R3) från ett konsultföretag inom IT. 

 Respondent 4 (R4) från ett konsultföretag inom IT. 

 Respondent 5 (R5) från ett konsultföretag inom IT. 

 Respondent 6 (R6) från ett stort internationellt teknikföretag. 

 Respondent 7 (R7) från ett rekryterings- och bemanningsföretag. 

 Respondent 8 (R8) från ett headhuntingföretag. 

 Respondent 9 (R9) från en kommunal verksamhet.  

4.4 Datainsamling 
Nedan presenteras tillvägagångssättet för datainsamlingen och de områden som 

undersöktes.   

4.4.1 Beskrivning av datainsamlingsmetoder  

I denna studie genomfördes intervjuer för att ge respondenterna en chans att 

utveckla sina svar och berätta om sina erfarenheter och kunskaper utifrån sina 
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egna perspektiv. Därmed syftade intervjuerna till att öka informationsvärdet i 

materialet och möjliggöra en djupare analys och mer fullständig förståelse av det 

undersökta fenomenet. Enligt Holme och Solvang (1997) är det temat för 

undersökningen och tillgången av information som avgör vilken intervjuform 

som används. Då studiens syfte är att undersöka företags användande av sociala 

medier i rekryteringsprocessen genomfördes respondentintervjuer vilket innebär 

att respondenterna själva är en del av den studerade företeelsen (Holme & 

Solvang, 1997). Dalen (2007) anger att de flesta respondenter tenderar att känna 

sig mer trygga i situationer med strukturerade intervjuer än med öppna 

intervjuer. Då studien syftar till att ta del av respondenternas erfarenheter ansågs 

semistrukturerade intervjuer passa undersökningens syfte bäst. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från en intervjuguide med i 

förväg specificerade teman och frågor men det finns även utrymme för 

intervjupersonerna att själva utforma svaren och intervjuaren kan ändra 

ordningsföljden på frågorna och ställa följdfrågor (Bryman, 2002).   

4.4.2 Beskrivning av de studerade aspekterna 

För att få en så bred förståelse för fenomenet som möjligt delades 

undersökningens intervjuguide in i fem delar (se Bilaga 3). De två första delarna 

syftade till att ta reda på varför och hur företagen använde sociala medier i sina 

rekryteringsprocesser. Därefter undersöktes de positiva och negativa 

upplevelserna av rekrytering via sociala medier genom frågor om effekter och 

via jämförelse med traditionell rekrytering. I den femte och sista delen gavs 

respondenterna chansen att sia om den framtida utvecklingen inom området. 

Vidare hade vi även en inledande del med bakgrundsfrågor för att vänja 

respondenten vid intervjusituationen och en avslutande del där respondenterna 

fick möjlighet att reflektera över intervjun och tillägga åsikter eller ställa frågor.  

4.5 Bearbetning av data 
För att kunna bearbeta den insamlade empirin transkriberades det inspelade 

innehållet i intervjuerna ordagrant. Genom transkribering minimerades risken 

för att missa viktig information och materialet kunde användas flera gånger 

under arbetsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009). Bearbetningen bidrog även 

till att minska risken för att våra tolkningar och subjektiva upplevelser av 

intervjuernas innehåll påverkade redovisningen av studiens resultat (Bryman, 

2002). Vidare innebar transkriberingen även en noggrann och djupare 

genomgång av materialet som sedan underlättade renskrivningen av resultatet 

och analysen.  

För att sedan kunna sammanställa den insamlade empirin låg utgångspunkten i 

analysmetoden meningskoncentrering. Meningskoncentreringen bygger på att 

koncentrera huvudinnebörden av respondenternas uttalanden i meningsenheter 

som beskriver den huvudsakliga innebörden i uttalandet (Kvale & Brinkmann, 
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2009). Då intervjumaterialet transkriberats lästes det igenom ett antal gånger. 

Därefter delades intervjumaterialet in i olika teman med undergrupper av 

meningsenheter som var genomgående i alla intervjuer och kopplade till 

studiens frågeställningar. De meningsenheter som utkristalliserat sig under 

genomläsningen strukturerades sedan in under dessa teman.  Exempelvis var 

”används i annonseringsfasen” en vanligt förekommande meningsenhet som 

kunde kategoriseras under temat ”hur används sociala medier i 

rekryteringsprocessen?”. Analysmetoden i studien har dock inte till fullo utgått 

ifrån meningskoncentrering eftersom studiens frågeställningar och teoretiska 

bakgrund till stor del har påverkat och styrt valet av teman. Den valda 

analysmetoden hölls i åtanke när intervjuguiden utformades och intervjuerna 

och transkriberingarna genomfördes eftersom en anpassad intervjuprocess 

underlättar och förbättrar analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2009).   

4.6 Kvalitetskriterier 
För att säkerställa kvaliteten på studien och studiens reliabilitet och validitet 

fanns det flera aspekter som togs hänsyn till. I en kvalitativ studie innebär 

reliabilitet att studiens resultat är tillförlitligt på så sätt att studien kan upprepas 

och att resultatet är oberoende av vem som utför undersökningen (Bryman, 

2002). Den interna reliabiliteten i denna undersökning var relativt hög då 

studiens båda författare medverkade vid samtliga intervjuer, vid 

telefonintervjuerna möjliggjordes detta genom användandet av högtalartelefon. 

En av oss som författat studien hade huvudansvaret för att leda intervjuerna och 

ställa frågor medan den andre antecknade och observerade att alla frågor ställdes 

samt att svaren ej blev otydliga. Vem som hade huvudansvaret växlade mellan 

intervjuerna så att båda författarna var lika delaktiga och fick möjlighet att leda 

intervjuer. Då kvalitativa undersökningar och framförallt intervjuer bygger på 

samspel mellan intervjuare och respondent i olika sociala miljöer kan 

reliabiliteten vara svår att säkerställa eftersom intervjusituationerna aldrig blir 

exakt lika (Bryman, 2002). Dock anser vi att studien bör kunna upprepas då 

intervjuerna styrdes av en tydlig och relativt strukturerad intervjuguide med 

förbestämda teman.   

Att en studie har hög validitet innebär att undersökningen har mätt det som var 

avsett att mätas och att resultatet kan överföras till andra kontexter (Bryman, 

2002). För att ytterligare säkerställa kvaliteten på intervjuerna och såväl 

reliabiliteten som validiteten betraktades den första intervjun som en 

pilotintervju och utifrån denna reviderades innehållet i intervjuguiden något. Då 

pilotintervjun gav ett användbart resultat transkriberades den dock och 

behandlades på samma sätt som de övriga intervjuerna. Tillvägagångssättet för 

transkriberingen bestämdes även i förväg för att utfallen skulle bli så lika som 

möjligt. Genom att under intervjuns gång be om förtydligande av 

respondenternas utsagor ökade studiens validitet då det kontrollerades att 
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frågorna och svaren hade uppfattats korrekt (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

ytterligare säkerställa validiteten i resultatet och för att kontrollera att 

andemeningen i respondenternas resonemang hade uppfattas korrekt, skickades 

även resultatdelen med citat ut till respondenterna för genomläsning innan det 

publicerades.  

Bryman (2002) lyfter en kritik då han hävdar att det finns en subjektivitet i 

kvalitativa arbeten där forskarnas uppfattning kring vad som är viktigt och 

betydelsefullt i undersökningen baseras på deras egna värderingar. I denna 

studie har vi dock i största möjliga mån försökt utesluta subjektiva värderingar, 

åsikter och tolkningar för att ge en rättvis och sanningsenlig bild av 

respondenternas uppfattningar. Det kan även finnas svårigheter med 

generaliseringen av kvalitativa resultat eftersom de baseras på individuella 

upplevelser och erfarenheter. Därmed kan kvalitativa resultat vara 

kontextspecifika och svåra att överföra till andra situationer och miljöer 

(Bryman, 2002). I denna studie hade de medverkande företagen olika mycket 

kunskap, erfarenhet och intresse för sociala medier och därmed är resultaten till 

viss del knutna till företagens särskilda kontexter. Dock är inte 

generaliserbarhet, eller överförbarhet, den primära målsättningen med studien då 

syftet är att på ett explorativt sätt undersöka hur sociala medier används i åtta 

olika företags rekryteringsprocesser.  

4.7 Etiska aspekter 
I denna studie har hänsyn tagits till fyra forskningsetiska principer som 

presenteras av Bryman (2002) och Vetenskapsrådet (2002): informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebar att deltagarna blev informerade om studiens syfte och vad ett deltagande 

i undersökningen innefattade. Viktigt att poängtera var att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Nyttjandekravet innebar att material 

insamlat genom informanter endast fick användas till den avsedda studien. 

Genom att skicka såväl ett informationsbrev med förfrågan om deltagande i 

studien som ett introduktionsbrev till respondenterna kunde relevant information 

i form av studiens syfte, hur datamaterialet skulle komma att nyttjas och de 

etiska principer studien bygger på, tillhandahållas till respondenterna. Samma 

information gavs även muntligt till respondenterna innan intervjuerna 

genomfördes så att respondenterna kunde samtycka till att delta i 

undersökningen och de erbjöds även konfidentialitet om de ville vara anonyma i 

intervjuerna. Detta då samtyckeskravet innebar att alla berörda individer skulle 

lämna samtycke till att medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

innefattade att allt material skulle avkodas så att identifiering av informanterna 

blir omöjlig. Det insamlade materialet skulle också hanteras och förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kunde ta del av det. Intervjuerna spelades efter 

samtycke in för att kunna återges så detaljerat och korrekt som möjligt. Det 
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material som framställts behandlades sedan med försiktighet och användes 

enbart för studiens syfte. Det var enbart studiens författare som fick tillgång till 

intervjumaterialet. 

4.8 Metoddiskussion 
Studiens ansats är endast till viss del induktiv då en litteratursammanfattning 

genomfördes innan empirin samlades in och gav oss en förförståelse inom 

problemområdet. Syftet med studien var inte heller att utforma en teori, vilket 

annars är målet med en induktiv forskningsansats (Patel & Davidsson, 2003).  

 

En kritisk reflektion som gjorts angående intervjuguidens utformning är att 

frågorna kan ha varit för strukturerade för att till fullo följa studiens induktiva 

och explorativa inslag. Rosengren och Arvidsson (2002) uppger att en explorativ 

undersökning bör baseras på samtalsintervjuer med öppna frågor. Detta för att 

ge respondenterna en chans att utveckla sina svar och möjliggöra uppkomsten av 

nya problemområden och infallsvinklar till det undersökta fenomenet. En 

strukturerad intervju tenderar dock att öka respondenterna känsla av trygghet 

(Dalen, 2007), vilket i sig kan leda till mer uttömmande svar. Då 

semistrukturerade intervjuer användes kunde oförutsedda följdfrågor och nya 

perspektiv ändå följas upp. Användandet av semistrukturerade intervjuer ökade 

därmed även studiens reliabilitet och föranledde ett mer sammanhållet och 

tydligare resultat.  

Tre av intervjuerna genomfördes via telefon och detta kan möjligtvis ha inverkat 

negativt på resultatet då Jakobsen (1993) hävdar att olika personer kan ha lättare 

eller svårare för att prata i telefon. Respondenterna som intervjuades över 

telefon förde dock längre resonemang vilket kan ha varit en följd av att det inte 

föll sig lika naturligt att över telefon diskutera och ställa följdfrågor som vid de 

övriga intervjuerna. Var respondenten befann sig under intervjun var ytterligare 

en faktor som kan ha påverkat utfallet av telefonintervjuerna. Då vi som 

intervjuare inte fanns på plats fanns vissa oklarheter i om respondenterna 

omgavs med störande moment eller om de befann sig i en ostörd miljö. Under 

telefonintervjuerna kunde inte heller olika former av icke-verbal kommunikation 

uppfattas och detta kan ha påverkat förståelsen av respondenternas utsagor 

(Jacobsen, 1993). Dock är det till största del transkriberingsmaterialet som ligger 

till grund för redovisningen av studiens resultat och därmed har hänsyn inte 

tagits till icke-verbala signaler i någon av intervjuerna, oavsett om de 

genomförts via telefon eller på plats. 

Vid en av intervjuerna medverkade två personer samtidigt och detta kan 

möjligtvis ha påverkat studiens resultat då de båda inte fick lika stort utrymme 

att uttrycka sina personliga åsikter som vid en individuell intervju. Dock 
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upplevde vi att båda respondenterna gav utförliga svar och att diskussionen dem 

emellan snarare fördjupade resonemangen. Därmed bör inte det faktum att två 

av respondenterna intervjuades samtidigt ha haft en negativ inverkan på studiens 

resultat.  

Vidare kan det diskuteras om intervjuutfallet har påverkats av att det har varit 

två olika personer som utfört intervjuerna. Eftersom vi båda som intervjuade 

medverkade vid samtliga intervjutillfällen skapades ett samförstånd mellan oss 

angående hur intervjuerna skulle genomföras. Under intervjutillfället 

eftersträvades att få respondenterna så trygga som möjligt i intervjusituationen 

och därmed kan relationen mellan respondent och intervjuare ha varierat vid 

respektive intervju.  För att få en balans mellan distans och närhet till 

respondenten och för att öka validiteten utgick och höll sig dock intervjuaren i 

hög grad till intervjuguiden och försökte i största mån bibehålla en neutral roll.  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i studiens empiriska 

undersökning. Resultatet är indelat efter studiens frågeställningar och avslutas 

med en sammanfattande typologi över tre olika typer av användare av sociala 

medier. I den löpande texten framhävs centrala resultat genom kursivering.  

5.1 Sociala mediers syfte i rekryteringsprocessen 

Flertalet respondenter uttrycker en känsla av frustration över att inte nå ut till 

rätt människor och inte hitta rätt kandidater till företagets utlysta tjänster. 

Respondenterna anger att de genom de sociala medierna sprider information om 

företagets lediga tjänster för att nå så många människor som möjligt. Sociala 

medier implementeras även för att skapa ett större inflöde av intressanta 

kandidater. Då flertalet respondenter påtalar att de har flera anställda på sitt 

företag som har fått sin tjänst genom att de ingick i en annan anställds nätverk 

verkar ett ”nätverkstänk” finnas på de flesta företagen.  
 

Det här gör ju då att vi får ett större flöde av duktiga personer och vi kan 

leverera med högre kvalitet och snabbhet mot kund. (R8) 
 

Man kan låta helt befängd i tider av arbetslöshet men att inte ha rätt sökanden 

och rätt antal sökanden är det som är det stora problemet för rekryteringsföretag 

och för oss, att när man sitter med superintressanta tjänster men ingen söker dem 

och man undrar var i hela friden folk är nånstans. (R7) 

 
Sen så har vi alltid haft ett nätverkstänk på [företaget] de som grundade bolaget 

var sex kompisar som lärde känna varandra under KTH-studietiden och de flesta 

anställningarna har varit via deras nätverk, sen via de anställdas nätverk ... och 

så ja, bygger man bolaget på det viset. Sociala medier är också ett nätverkande 

så det ligger väldigt naturligt för oss att sprida oss på det sättet. (R3)  

 

Flera av respondenterna arbetar på Internetföretag eller inom IT-branschen. De 

är mycket vana användare av sociala medier och uttrycker att användandet är en 

självklarhet och en naturlig del i deras yrkesroll. En mindre van användare 

uppger istället att sociala medier används för ”att alla andra gör det” (R9) och 

för att det känns rätt i tiden.  Flera respondenter uttrycker att det är ett 

nytänkande sätt att synas och få ut information i mediebruset och att sociala 

medier därför kan används som ett komplement till den vanliga 

rekryteringsprocessen. En respondent påstår även att det finns ett antagande om 

att allt fler använder sig av sociala medier i sitt dagliga liv och att det gäller att 

finnas representerade där målgruppen finns.  
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... möjligheten att nå ut, det finns ändå ett antagande om att, att vissa mer och 

mer använder sig av sociala medier, liksom det dagliga, i sitt dagliga liv ... så det 

blir en rätt naturlig kanal ... (R9) 

 

Flera respondenter uppger att sociala medier används eftersom det är 

kostnadseffektivt. Även ett marknadsföringssyfte framkommer då flertalet av 

respondenterna lyfter fram att sociala medier är ett bra sätt att profilera sitt 

företag och visa upp sig som potentiella arbetsgivare. Några av respondenterna 

redogör för att det är ett medieval var de vill synas och att sociala medier har 

gett dem en ny möjlighet att marknadsföra företaget och dess tjänster.  

 
 ... vi använde det framförallt under förra året när det var många av våra 

konkurrenter som inte rekryterade och då ville vi visa att här är ett bolag i 

branschen som går fortsatt riktigt riktigt bra, och vi behöver folk. Så det är dels 

ett sätt att synas och visa att vi är ett företag som går bra och sen är 

förhoppningen såklart att någon ska tycka att vi är ett spännande företag, som 

man vill vara med i och kontakta oss. (R3) 

5.2 Hur sociala medier används i rekryteringsprocessen 
Tre av företagen som medverkar i undersökningen är relativt nyuppstartade. De 

är IT-inriktade företag som grundats mellan 2004-2007 och är mycket vana 

användare av sociala medier då de använt dem sedan de startades. De övriga 

företagen började integrera sociala medier i sitt arbete för ca 1-2 år sedan och är 

därför mindre vana användare eller helt nybörjare. De mest framträdande sociala 

medier som respondenterna har nämnt att de använder i sina 

rekryteringsprocesser är LinkedIn, Twitter, och Facebook. Dock nämns även 

andra sociala medier, bloggar samt andra intresseforum vars huvudämnen knyter 

människor till varandra. Flertalet av respondenterna upplever att olika sociala 

medier har olika syften eller framtoningar. LinkedIn beskrivs som ett 

professionellt nätverk medan Facebook ses som ett mer privat nätverk där det 

som skrivs har en personlig prägel. Twitter används mestadels till att lägga ut 

länkar till annonser samt till att sprida information om företagen och dess 

tjänster. Twitter anses vara ett starkt verktyg när det gäller att få ut kort och 

koncis information till ett stort nätverk men majoriteten av respondenterna anger 

att LinkedIn är mest användbart när rekryterarna själva letar upp kandidater 

eftersom det har en stor databas med potentiella kandidater.  

 

Hur användandet av de sociala medierna har utvecklats över tid ser till stor del 

likadant ut för de flesta av respondenterna. Flera har nämnt att de numera har ett 

mer uttalat tillvägagångssätt kring hur de använder de sociala medierna samt att 

de tittar mycket på hur andra företag arbetar med sociala medier. Flertalet av 

respondenterna berättar att de har blivit mer aktiva och frekventa i sitt 

användande i takt med att de har lärt sig hur de olika medierna fungerar. 

Användandet har även förändrats i takt med att de sociala mediernas funktioner 
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har utvecklats och det ökande antalet kontakter inom de sociala medierna har 

bidragit till en ökad användning.  

 

En fråga som introducerades tidigt i intervjuerna var om det finns några etiska 

aspekter angående användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen. De 

flesta respondenterna ställer sig tvekande till detta. Några upplever att det 

säkerligen finns etiska aspekter men att de ännu inte kommit i kontakt med dem 

eftersom det aldrig aktualiserats något konkret problem. Inget av företagen har 

någon policy för hur sociala medier får användas i verksamheten. Flera 

respondenter uppger dock att det finns inarbetade förhållningssätt till eller 

uttalade överenskommelser om hur de använder sociala medier och behandlar 

personuppgifter och annan information som framkommit via sociala medier. 

Flera respondenter uppger att de diskuterar om sociala medier ska användas i 

rekryteringsprocessen innan beslut om användande fattas, antingen kollegor 

emellan eller i de fall de rekryterar åt en kund, i samråd med sin kund. Andra 

respondenter anger att det är upp till var och en och att det istället beror på 

vilken typ av tjänst som ska tillsättas om sociala medier används och i så fall på 

vilket sätt det används. Någon respondent uppger också att det är en fråga om 

sunt förnuft samt om att vara en god ambassadör för företaget.  

 
Vi har inte en skriven policy men vi har en uttalad överenskommelse oss 

emellan att vi ska använda sociala medier sparsamt när det gäller att granska 

kandidaterna. (R7) 

 

Hur sociala medier används i rekryteringsprocessen skiljer sig i viss mån mellan 

de olika respondenterna beroende på användningsvana men ett övergripande 

mönster går ändå att urskilja. Det framkommer att mycket av rekryteringsarbetet 

handlar om att marknadsföra sig som potentiella arbetsgivare och flera 

respondenter uttalar sig om att de använder sociala medier som en kanal för att 

sprida information, inte bara om lediga tjänster, utan även om företaget och om 

organisationen i stort. En respondent benämner detta som en form av Employer 

branding.  

 
 ... jag tror mest att det påverkar de initiala delarna med annonsering, att gå ut 

med att nu har vi en ledig tjänst i vår organisation och vår organisation står för 

det här ... (R9) 

 

Under intervjuerna framkommer att de sociala medierna främst spelar en stor 

roll i den initiala delen av en rekrytering, det vill säga i annonseringsskedet. Det 

uppges då handla om att ta kontakt med kandidaterna för att försöka bygga upp 

en relation men att sedan flytta kontakten till en mer privat kanal så som e-mail 

eller telefonsamtal. Annonseringen sker ofta via statusuppdateringar där frågor 

och tips kring tjänster och kandidater publiceras. En mycket van användare ger 



26 

 

exempel på att de sociala medierna har stor genomslagskraft tack vare 

nätverken de bygger på: 

  
När man ska rekrytera någon så vill man ha ut budskapet i så många kanaler 

samtidigt så vi gör i ordning någon form av arbetsbeskrivning ... sen så bloggar 

vi om den, vilket då blir motsvarigheten till att göra en pressrelease och sen så 

twittrar om att man ska anställa folk och länkar till blogginlägget som i sin tur 

länkar till annonsen ... alla på bolaget ska helst se den och då retweetar man så 

klart och sen så tack vare att man har ett schysst nätverk så sprider det sig ... 

(R1) 

 

Trots genomslagskraften påtalar dock ett par av respondenterna att det 

fortfarande är många potentiella kandidater som inte använder sig av sociala 

medier. De uttrycker att det därför finns en risk för diskriminering vid 

rekrytering via sociala medier eftersom de till följd av medievalet kan utesluta 

vissa målgrupper.  

 
Sen så får man ju tänka på det här med diskriminering och mångfaldstänk, när 

man jobbar med rekrytering så ska man ju försöka öppna upp sina tjänster för så 

många människor som möjligt ... Jag kanske väljer bort vissa människor genom 

att välja Facebook eller LinkedIn, att man redan gör ett urval där, i valet av 

kanal. (R7) 

 

Flertalet av respondenterna uppger att de oftare statusuppdaterar i eget namn och 

via sin personliga profil än i företagets namn och via företagets profil på sociala 

medier. Ett par respondenter uttrycker att annonseringen därigenom har lite mer 

av en personlig ton och att det personliga gör att kandidaterna i större 

utsträckning accepterar misstag än om företaget skulle ha en egen profil och 

statusuppdateringarna gjordes utifrån den.  En respondent uppger även att det 

blir begränsat att använda företagens profiler vid statusuppdateringar då det 

personliga nätverket ofta är större och ger en större spridning av informationen, 

särskilt om medlemmarna i nätverket för informationen vidare till sina övriga 

nätverk.   

 

Det framkommer därmed att gränserna mellan det privata och arbetet blir allt 

otydligare i flera av företagens rekryteringssammanhang. Genom att rekryterare 

använder sina personliga nätverk när de annonserar och söker efter kandidater 

tar de in det privata i sitt yrkesliv och vice versa. En respondent beskriver att 

detta kan vara en generationsfråga och ser skillnader i användandet av LinkedIn 

och Facebook:  

 
LinkedIn känns mycket renare, en professionell, ett professionellt sammanhang, 

medans Facebook där gränserna mellan privat och professionellt är rätt 

utsuddade och jag vet inte om det är en 80-talistgrej att man kanske inte gör så 
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stor skillnad mellan privat och professionellt medans för mig då som är född på 

60-talet så är det en ganska stor skillnad på vem jag är privat och vem jag är 

professionellt och vill inte blanda ihop det ... (R7) 

 

De sociala medierna används även i företagens urvalsprocesser men bland 

respondenterna råder det delade meningar kring om och hur mycket rekryteraren 

bör undersöka och granska kandidaternas profiler på de sociala medierna. Två 

av respondenterna påtalar att de inte använder sociala medier för att kolla upp 

sina kandidater men samtidigt berättar de att det kan förekomma om en kandidat 

kommer till slutskedet av en rekryteringsprocess och särskilt om denna kandidat 

är aktuell för en senior tjänst. Några respondenter anser att all information om en 

sökande kandidat är intressant och anger att de ofta använder sociala medier som 

källa i urvalsprocessen. De flesta respondenterna uppger dock att det 

professionella nätverket LinkedIn är det de använder mest och att de granskar en 

kandidats LinkedInprofil för att få en uppfattning om kandidatens nätverk och 

rekommendationer.  

 
Facebook är en mycket en privat arena och vi har väl liksom dragit oss lite för 

att kika för mycket på privatlivet, däremot om man sitter med några 

slutkandidater så googlar man ju och kanske kollar de på Facebook och även 

LinkedIn och ser vad man kan hitta för någonting och om det kommer upp nån 

ytterligare information men det är framförallt till chefstjänster som vi gör det. 

(R7) 

 

Det är en vanligt förekommande åsikt att det främst är vid granskning av 

kandidater som etiska aspekter aktualiseras. Medan några respondenter anger 

att de använder sociala medier varsamt och undviker att leta efter irrelevant 

information i urvalsprocessen uppger andra att det är en stor fördel att kunna 

granska olika kandidater närmare via sociala medier för att få en så bra 

matchning som möjligt mellan arbete, företag och person. Framförallt är det 

företagen som arbetar med bemanning, rekrytering och headhunting åt andra 

företag som tycker att det är positivt att kunna hitta så mycket information som 

möjligt om en person.    

  
Jag är säker på att det finns folk därute som använder sociala medier för att hitta 

tvivelaktigheter eller tecken på dåligt omdöme hos dem man försöker anställa 

men det tycker jag är att inte ge folk en ärlig chans. (R1) 

 

För kunden är ju, vi är ju väldigt riskaverta som headhunters så vi tittar ju 

verkligen noga på vad det är för typ av person och det finns ju inget värre för oss 

än att göra en felrekrytering. (R8) 

 

Huvuddelen av respondenterna uppger att det är positivt eller mycket positivt 

när de som ansöker om en tjänst har en profil på ett socialt medium eller en 
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blogg. Bland IT-företagen som medverkar i undersökningen är aktivt 

användande av sociala medier nästintill en förutsättning för att kunna arbeta 

inom företaget. De vana användarna uttrycker att de kan bedöma en kandidats 

lämplighet för tjänsten bättre genom att granska sociala medier. De berättar även 

att en persons användande av sociala medier och bloggande kan visa hur 

kandidaten positionerar sig på nätet, hur personen bygger sitt nätverk samt 

vilken drivkraft, kompetens och kunskap personen besitter. En respondent 

poängterar därför att relationen mellan företag och anställda bör bestå av 

ömsesidig respekt och förtroende där båda parter accepterar varandra.  

 
Jag är ju [en företagsrepresentant] men jag är också [privatperson], men precis 

som jag står för att jag jobbar för [företaget] måste [företaget] stå för att jag 

jobbar där. (R2) 

 

Även om flera av respondenterna resonerar kring de etiska aspekterna av att 

granska kandidater genom information som kan hittas på Internet, så drar de 

slutsatsen att kandidaten har ett personligt ansvar för den information som 

publiceras. De uppger att kandidaten bör vara medveten om att det är offentligt 

tillgänglig information och att många idag nästan förväntar sig att arbetsgivaren 

kollar upp kandidater på Internet.  

5.3 Positiva och negativa effekter av att använda sociala medier i 

rekryteringsprocessen   
Flera av respondenterna uppger att användandet av sociala medier medför såväl 

positiva som negativa effekter på rekryteringsprocessen. De positiva effekterna 

överensstämmer i stor utsträckning med resultat som tidigare presenterats 

angående varför företagen använder sociala medier vilket kan förklaras med att 

positiva resultat motiverar till fortsatt användning.  

Bland de positiva effekterna lyfts framförallt den ökade möjligheten till att 

bygga och hantera nätverk fram som avgörande för att förbättra 

rekryteringsprocessen. Flera av respondenterna berättar att användandet av de 

sociala medierna genererar fler tips, fler ansökningar och ansökningar med 

högre kvalitet än vid traditionell rekrytering. Dels genom att de själva kan leta 

upp relevanta kandidater och dels genom att de tydligare kan inrikta sig på 

specifika målgrupper när de söker kandidater via sociala medier och 

intresseforum på Internet. Flera respondenter upplever att processen blir 

snabbare och effektivare vid rekrytering via sociala medier i jämförelse med 

mer traditionell rekrytering.  

 
Den största skillnaden är att man får jättemånga svar när man annonserar men 

extremt liten procent är kvalitativ medan sociala medier är väldigt liten volym 

men väldigt hög kvalitet på istället. (R2) 
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Och så märkte vi ganska snabbt att vi hittade väldigt bra profiler, fick till möten 

och lyckades anställa riktigt, riktigt bra personer. (R3) 

 

En respondent från ett företag som inte använt sociala medier i sin 

rekryteringsprocess särskilt länge upplever dock att företaget fortfarande får in 

fler ansökningar med högre kvalitet via tryckta annonser och annonser som 

publicerats på rekryteringssajter än via sociala medier. 
 

En annan positiv effekt som framkommit under flera av intervjuerna är att 

användandet av sociala medier även innebär en möjlighet till marknadsföring av 

såväl tjänster som företaget. Annonsering via sociala medier ger en ökad 

synlighet och en respondent uppger att såväl ansökningar till en specifik tjänst 

som registreringar i företagets CV-databas ökar markant när de annonserar via 

Facebook. Genom att vara aktiva i de sociala medierna och sprida information 

om företaget som arbetsplats och de anställdas kompetens, kan företagen enligt 

flera respondenter profilera sig tydligare och öka attraktionen som arbetsgivare. 

Några av respondenterna betonar även att en effekt av användandet av sociala 

medier är att företaget sänder ut ett budskap om att de är nytänkande och synliga 

i flera olika sammanhang.  

 ... det har gjort att hela arbetsplatsen verkar mer intressant och att vi på nåt sätt 

har fått en relation till branschen som är väldigt svår att få om man inte använder 

de här verktygen ...  (R2) 

 
Känslan av att vi är framåt och syns där man bör synas. (R9) 

 

Vidare upplever ett par respondenter även interna synergieffekter av att använda 

sociala medier. En respondent beskriver hur företaget engagerar alla anställda 

vid nyrekryteringar genom att uppmana dem att söka efter potentiella kandidater 

i sina personliga nätverk. Detta skapar både teamwork och engagemang i 

bolaget. Ytterligare en respondent berättar att företagets internkommunikation är 

uppbyggd som ett socialt medium och att detta skapar möjlighet till snabba och 

effektiva diskussioner och en känsla av närhet och samhörighet även över 

geografiska avstånd.  

En respondent påpekar att användandet av sociala medier eller Internetbaserade 

rekryteringssajter möjliggör en större geografisk spridning än tryckta annonser 

då distansen mellan sändare och mottagare spelar mindre roll. Även livslängden 

på en annons som publiceras i tryckt press är betydligt kortare än den på 

annonser som publiceras på Internet. Ytterligare en respondent uppger att det är 

enklare att hitta matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande via sociala 

medier än vid traditionell rekrytering eftersom det kräver ett genuint intresse 

och engagemang från båda parter att vara aktiva i sociala medier.    
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Då många företag ständigt behöver tänka på kostnadseffektivitet påpekar även 

flertalet respondenter att kostnaderna för att använda sociala medier är betydligt 

lägre än de för tryckta annonser. 
 

Traditionella annonsmedia i tryckt press är ju skitdyrt! (R7)  

 

Dock betonar en respondent att kostnaden för att använda sociala medier i 

rekryteringsprocessen är mer svårberäknad än kostnaden för en tryckt annons 

eftersom den inte kan uttryckas lika explicit i siffror utan snarare är en dold 

kostnad i form av arbetstid för att bygga nätverk och relationer med potentiella 

kandidater.  

  
Det var enklare att veta att nu betalar vi för annonsen och den här räckvidden ...            

Det är en annan typ av hur man förstår kostnaden. (R5)    

 

De negativa effekterna av rekrytering via sociala medier är svårare för 

respondenterna att identifiera än de positiva effekterna och några få 

respondenter hävdar att de inte upplevt några negativa effekter alls. Det 

framkommer att den stora mängden kontakter, information och ansökningar 

som de sociala medierna genererar kan bli omständigt att hantera. Det 

framkommer även att flera respondenter finner det svårt att kontrollera den 

information som sprids över sociala medier och den effekt som de sociala 

medierna kan ge.  Ett par respondenter beskriver att det är svårt att veta vem 

informationen riktas till och hur många som nås när sociala medier används. 

 ... det är ett sådant trubbigt vapen ... det går inte att tänka strategiskt innan utan 

man måste bara vara. Ibland slår det rätt och ibland slår det fel och det är inte 

hela världen om det slår fel, man har inte investerat så himla mycket i det. (R1) 

 

.. Det känns lite som att man ropar ut i rymden när man i alla fall börjar med 

sociala medier. (R9) 

  

Samtidigt som svårigheterna i att styra informationen är en negativ aspekt 

påtalar två respondenter att det även är en av styrkorna med de sociala medierna.  

Ja vår information, vi kan inte riktigt styra den ... men samtidigt är det hela 

styrkan också att det sprids i olika nätverk så det är motsägelsefullt. (R4) 

 

Fler negativa aspekter som enskilda respondenter lyfter fram är att användandet 

av sociala medier kan innebära problem om de kandidater man söker inte finns 

på de sociala medierna, att det kan vara svårt för individer att värna om sin 

integritet och att det ibland kan vara problematiskt att ta kontakt med personer 

som redan har anställning på ett annat företag. Vidare uppger en respondent att 
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användandet av sociala medier riskerar att ses som en extra arbetsbörda och 

ytterligare en respondent betonar att det är svårt att förhålla sig till vad man kan 

säga eller göra i de sociala medierna eftersom nätverket består av flera olika 

kontakter som personen har olika relationer till.  

Både våra konkurrenter och våra kunder och kandidater finns i våra nätverk. 

Och det gör att ibland kan det bli väldigt rörigt ... det är svårt att gå in med en 

tydlig strategi in i själva nätverkandet och ha med sig den hela vägen. (R7) 

 

Åsikterna går isär om huruvida interaktionen med de sökande blir annorlunda 

vid rekrytering via sociala medier än vid traditionell rekrytering. Det 

framkommer att några respondenter inte upplever någon skillnad. Andra 

upplever att det lättare uppstår kontaktytor och att de sökande kan känna sig mer 

delaktiga i processen vid rekrytering via sociala medier, bland annat genom 

enkla kommentarsfunktioner.  

 
När man har etablerat en kontakt har man oftast kommit längre, alltså den är 

skapad utifrån att man möts, en kontakt som är etablerad efter en annons är ju, ja 

det blir liksom på en annan nivå för lär man känna någon eller liksom 

interagerar via sociala medier ... min uppfattning är att man är närmare redan 

där.  (R5) 

 

Flera respondenter uppger att det finns en viss fokusskillnad i användandet av 

olika sociala medier i rekryteringsprocessen. Eftersom LinkedIn är ett 

karriärnätverk uppger flera respondenter att LinkedIn är det verktyg där de 

aktivt kan söka efter och hitta potentiell arbetskraft. LinkedIn var det sociala 

medium som respondenterna använde mest, vare sig de var nybörjare eller 

mycket vara användare. Det var även det sociala medium som de upplevt störst 

effekt av. 
 

 ... vi utnyttjar LinkedIn maximalt verkligen. Och det ger ju oss verkligen, vi har 

ju sett att vi har fått väldigt bra kandidater där. (R6) 

 

När det gäller användandet av Twitter råder det delade meningar bland 

respondenterna. De respondenter som inte är så vana användare betonar att det 

är svårt att se effekter av Twitter-användningen. För de Internetbaserade 

företagen är det dock naturligt att använda Twitter i vardagen och i flera olika 

syften, därmed även för att söka efter, tipsa om och följa upp tips om olika 

kandidater. Dessa respondenter tycker även att Twitter är ett av de starkaste 

medierna och ett enkelt och snabbt sätt att få ut ett budskap.  

 
Man twittrar ut annonsen och så ber man folk att retweeta, alltså att man ber folk 

att sprida det vidare. Och det brukar vara väldigt effektivt. (R2) 
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Ett par respondenter uppmärksammar att bloggar är ytterligare ett effektivt 

medium för att få ut budskap och information om företaget samt att en fördel 

med bloggar är att vanliga medier enklare kan plocka upp den information som 

publiceras via en blogg.    

 

Facebook används inte i lika stor utsträckning i rekryteringsprocessen då de 

medverkande företagen beskriver det som ett mer privat forum där personer inte 

har samma mottaglighet för jobbmöjligheter. Mestadels använder 

respondenterna Facebook i marknadsföringssyfte. En respondent uppger dock 

att en betald annonsering via Facebook ger ett tydligt resultat i fler kandidater. 

5.4 Framtida användning och utveckling 
Samtliga respondenterna är övertygade om att de kommer att fortsätta använda 

sociala medier i sina rekryteringsprocesser samt att användandet av sociala 

medier kommer att växa och utvecklas. En av respondenterna uppger till och 

med att sociala medier kan komma att bli deras enda rekryteringskanal i 

framtiden.  

Det kommer att explodera och sen kommer vi bara att anställa via sociala 

medier. (R2) 

 

Respondenterna är även överens om att allt fler människor kommer att börja 

använda sociala medier och att det därmed kommer att bli lättare att hitta 

kandidater och referenspersoner till dessa. Några respondenter resonerar även 

kring att allt fler människor kommer att arbeta med personlig marknadsföring 

för att synas och höras på Internet och att talanger och duktiga kandidater 

därmed kommer att bli synligare i de sociala medierna.  

Flera respondenter förutspår att utvecklingen kommer att gå mot fler 

specialiserade grupper och nätverk i de sociala medierna. Detta kommer enligt 

respondenterna att innebära att det blir enklare att rikta annonsering och 

rekrytering genom att inrikta sig på specifika målgrupper.  

..det kommer att bli tydliga målgrupper för oss, att jobba gentemot dem och 

bjuda in dem till våra grupper för att berätta vad som händer i våran 

organisation. Så att det kommer finnas fler grupper med tydligare profiler så 

man tydligare kommer att se sina, ja samarbetspartners ... (R9) 

 

Ett par av respondenterna uppger även att de tror att det kommer bildas fler 

forum som är utformade för att skapa en dialog mellan arbetsgivare och 

arbetssökande. En respondent hänvisar till ett alldeles nystartat socialt medium 

som heter Careerbook och som syftar till att skapa en mötesplats för arbetsgivare 

och arbetssökanden där de kan ”karriärdejta” för att kunna skapa bra 

matchningar mellan varandra. En annan respondent förutspår att företagets 
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dialog med tidigare anställda, potentiella arbetstagare och kunder kommer att 

utvecklas genom ett större deltagande i diskussionsforum på de sociala 

medierna.  

Tekniskt sett så finns det jättestor potential att skapa mötesplatser, där det inte 

bara är att man lämnar in sitt CV och att det kanske är en dialog med företaget. 

(R2) 

 

Vidare är det flera av respondenterna som uppger att de tror på en 

vidareutveckling av de sociala medierna genom fler applikationer och 

stödfunktioner som kommer att effektivisera användandet. Dock kan de inte 

specificera vilka applikationer de tror kommer att utvecklas.  

De här applikationerna kommer att göra att du kan använda de sociala medierna 

mer effektivt. Det är ju det som är framtiden, att det kommer att bli då 

mjukvaror som gör att du kan koppla ihop det på ett annat sätt. (R8) 

  

Flera respondenter påtalar även att såväl säljfunktionen som 

rekryteringsavdelningen inom företaget måste inleda ett närmare samarbete med 

marknadsföringsavdelningen för att förbättra företagets 

varumärkespositionering på Internet. En respondent kopplar detta till Employer 

Branding och att det kommer att bli viktigt att använda sociala medier för att 

framstå som en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Ytterligare en respondent 

påtalar att sociala medier bör integreras i flera av företagets processer och att det 

är svårt att separera olika användningsområden för sociala medier då fenomen 

som rekrytering, marknadsföring och privat användande flyter ihop.  

 
 ... vi använder sociala medier till massor och det gör att vi stöter på en massa 

intressanta människor som vi kanske kan rekrytera också ... det finns ingen 

rekryteringsstrategi via sociala medier. (R1) 

 

Vidare betonar flera av de respondenter, som är mycket vana användare av 

sociala medier, att det kommer att bli viktigare för företag att vara öppna, 

transparenta, ödmjuka och ärliga i sitt användande av sociala medier. De uppger 

att det är svårt för företag att bygga detta användande på en strategi och att det 

snarare bör bygga på genuint engagemang och intresse för att vara trovärdigt 

och uppskattat. Ett intresse för sociala medier och kommunikation är även 

grundläggande då kontinuerlig uppdatering och ett aktivt användande krävs för 

att användandet ska ge effekt. En respondent anger även ovanstående 

resonemang som en anledning till att det kan vara problematiskt för stora bolag 

med centrala marknadsföringsavdelningar att påbörja ett användande av sociala 

medier i såväl rekryteringssyfte som i marknadsföringssyfte. Respondenten 

uppger att det handlar om att ha förstått att det krävs mer än stor satsning för att 

skapa ett trovärdigt och effektivt användande. 
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5.5 Nybörjaren, Den Erfarne eller Experten? 
Utifrån resultatet kan en typologi av tre typer av användare av sociala medier i 

rekryteringsprocessen identifieras. Användandet och den upplevda effekten är 

beroende av användarens kunskaper, erfarenheter, engagemang och intresse för 

sociala medier. Dessa typer kan ses som tre olika stadier i användandet av 

sociala medier och dessa typer benämns som nybörjaren, den erfarne och 

experten.  

Nybörjaren har precis påbörjat användningen av sociala medier för att det verkar 

vara aktuellt och för att ligga i framkant av utvecklingen. Nybörjaren använder 

de sociala medierna sporadiskt och främst för att sända ut information om lediga 

tjänster men ibland även för att granska någon kandidat i urvalsprocessen. Då 

nybörjaren är i inledningsfasen av användandet är nybörjarens nätverk på de 

sociala medierna begränsat med en relativt liten spridning och få andra starka 

aktörer. Nybörjaren har ännu enbart upplevt små eller inga effekter alls av 

användandet av sociala medier och därmed används de sociala medierna främst 

som ett komplement till andra rekryteringsvägar samt för att sprida en känsla av 

nytänkande inom företaget.   

Den erfarne användaren har upplevt fördelarna med sociala medier och stora 

nätverk och har därför även börjat implementera sociala medier i sitt arbete. 

Uppdateringar sker regelbundet och det finns en rutin i att annonsera ut lediga 

tjänster i olika sociala medier och i att granska kandidater i urvalsprocessen. 

Den erfarne användaren söker även själv upp kandidater i sitt och sina 

kontakters nätverk och kan i flera fall inleda en interaktion med kandidater via 

sociala medier innan kommunikationen överförs till en mer traditionell kanal i 

en rekryteringsprocess. Då den erfarne användaren har ett relativt stort nätverk 

med god spridning har flera positiva effekter av rekrytering av sociala medier 

upplevts. E-rekrytering och i viss mån traditionell rekrytering är dock de 

rekryteringsvägar som fortfarande ger bäst resultat och därmed ses de sociala 

medierna ännu som ett komplement i rekryteringsprocessen.     

 

Experten är teknikvan och började tidigt använda sociala medier för att bygga 

nätverk och interagera med andra människor och därmed var det ett naturligt 

steg att även implementera sociala medier i arbetet. Experten uppdaterar de 

sociala medierna regelbundet om vad som sker i sitt företags verksamhet och 

därmed integreras flera olika moment såsom marknadsföring, Employer 

branding, rekrytering och interaktion med kunder och potentiella arbetstagare i 

användandet. Experten är en mycket aktiv användare som interagerar och för en 

dialog med andra användare samt vidarebefordrar information till olika 

användare och nätverk. Därmed är experten en stark nätverksaktör som bidrar 

till informationsspridning och kunskap inom nätverket. Experten upplever 

mycket positiva effekter av att använda sociala medier då nätverket arbetar ”åt” 
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Nybörjaren

• Alla andra gör det.

• Komplement till andra rekryteringsvägar.

• Annonsering via sporadiska statusuppdateringar.

• Sänder ut information.

• Begränsat nätverk.

• Liten eller ingen upplevd effekt.

Den Erfarne

• Har upptäckt fördelar med sociala medier och stora nätverk.

• Fortfarande komplement till andra rekryteringsvägar. 

• Regelbunden annonsering och urvalsgranskning.

• Viss dialog med kandidater via sociala medier.

• Strävar efter större nätverk.

• Positiv upplevd effekt p g a nätverkets spridning.

Experten

• Naturlig del i verksamhet och vardag.

• En av de starkaste rekryteringskanalerna.

• Ständiga uppdateringar om allt som sker i verksamheten.

• Interagerar med andra aktörer och kandidater.

• Stort nätverk med god spridning och starka aktörer.

• Positiva effekter p g a att nätverket arbetar "åt" aktören. 

experten som aktör vilket innebär att experten får flöden av information och 

kandidater till sig. Experten ser en stor utvecklingspotential i de sociala 

medierna och tror att de sociala medierna inom en snar framtid kan komma att 

bli företagets enda rekryteringskanal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Typologi över tre olika typer av användande av sociala medier i 

rekryteringsprocessen.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel knyts tidigare forskning och teorier kring nätverkande, 

rekrytering och sociala medier samman med de mest framträdande resultat som 

lyfts fram i studien. Inledningsvis analyseras varför sociala medier används i 

rekryteringsprocessen, utifrån ett nätverksperspektiv, därefter analyseras hur de 

sociala medierna används, vilka effekter företagen har upplevt av användandet 

samt hur användandet av sociala medier kan komma att utvecklas i framtiden.  

6.1 Nätverkens betydelse för användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen 
Att använda sociala medier i rekryteringsprocessen kan vara en del av ett 

innovativt tänkande kring hur företag kan utveckla sin verksamhet med nya 

arbetssätt. Det har framkommit att en del av respondenterna, ”Nybörjarna” och 

”De Erfarna”, använder sociala medier i sin rekryteringsprocess för att skapa en 

känsla av att de ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. De företag som 

istället är verksamma inom IT och webb, som i många fall kan ses som 

”Experter”, ser användandet av sociala medier som en naturlig del av sin 

vardagliga arbetssituation. Båda dessa syften bakom användandet av sociala 

medier kan relateras till Castells (2001a) tankar om att utvecklingen mot 

nätverkssamhället har bidragit till ökade krav på flexibilitet och förmåga att följa 

med i den tekniska utvecklingen. I förlängningen kan detta innebära att de 

företag som inte tar till sig den nya tekniken hamnar på fel sida av den digitala 

klyftan (jfr Castells, 2001b) och därmed förlorar konkurrenskraft gentemot 

andra företag. Intressant är dock att ingen av respondenterna resonerar kring att 

de använder sociala medier i syfte att attrahera den yngre generationen. Detta 

trots att den yngre generationen frekvent använder sociala medier till många 

olika användningsområden (Boyd, 2008) och därmed torde vara den största 

målgruppen för just denna rekryteringskanal.  

 

Då det framkommer att flertalet respondenter önskar sprida ut information om 

sina lediga tjänster och få in ett stort flöde av ansökningar via sociala medier kan 

ett nätverk med många svaga band vara en fördel (jfr Castells, 2001b; 

Granovetter, 1983; Van Hoye et al., 2009). Såväl Svenskt Näringsliv (2010) som 

Van Hoye et al. (2009) och studiens respondenter bekräftar att svaga band, 

nätverk och informella kontakter har ökat i betydelse som rekryteringsvägar. 

Sociala medier är ett kommunikationsmedel som ger aktörer möjlighet att bygga 

och upprätthålla nätverk med svaga band på ett snabbt och effektivt sätt (jfr 

Boyd & Ellison, 2007) och då användandet av sociala medier ökar (jfr Findahl, 

2009) kan sociala medier vara ett starkt verktyg för att sprida och få tillgång till 

information om lediga tjänster och potentiella kandidater.   
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Användandet av sociala medier i rekryteringssammanhang kan förändra 

förutsättningarna på arbetsmarknaden för såväl företag som arbetssökande. För 

att kunna få tillgång till och kunna sprida information, kunskap och 

jobbkontakter på de sociala medierna blir en inneslutning i ett nätverk, det vill 

säga en nätverkstillhörighet, essentiell för både företag och arbetssökande. 

Utifrån studiens resultat kan det dock konstateras att det krävs mer än endast en 

nätverkstillhörighet för att få god spridning på information och därmed maximal 

effekt av nätverket. För att kunna bli ”Experter” bör aktörerna, precis som 

respondenterna anger, sträva efter att skapa stora nätverk med flera 

nyckelpersoner eftersom dessa i sin tur har stora nätverk och andra 

nyckelpersoner i sina nätverk och därmed ökar spridningen av utsänd 

information. 

 

Då nätverken byggs genom de deltagande aktörernas handlingar bör en aktör 

vara aktiv och till nytta för nätverket för att kunna bygga ett användbart nätverk 

och inte riskera att bli utesluten ur detta (jfr Castells, 2000). Flera respondenter 

uppger att de förutom att själva annonsera i sina nätverk även vidarebefordrar de 

annonser som aktörer från andra företag inom nätverket publicerar. Detta skapar 

ett ömsesidigt utbyte av tjänster inom nätverket och ju mer en aktör bidrar desto 

viktigare blir aktören som nod i nätverket. Genom att representanter på 

företagen är en del av och aktiva i sociala medier borde företagen bli inneslutna i 

nätverket och därefter kunna uppnå en hög status inom detta nätverk. (jfr 

Castells, 2000; Safko & Brake, 2009). Blir företaget en viktig nätverksaktör med 

hög status bör det även uppfattas som en attraktiv arbetsgivare vilket kan 

generera fler kvalificerade ansökningar i företagets rekryteringsprocesser. I 

motsats till detta kan en uteslutning innebära att företag går miste om informell 

och exklusiv information som sprids inom nätverket. Om avståndet mellan 

inneslutna och uteslutna aktörer sedan ökar kan marginaliserade aktörer som står 

utan nätverkstillhörighet få sämre förutsättningar för att klara sig såväl i 

samhället som i konkurrensen på arbetsmarknaden.  

6.2 Användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen 
Utifrån respondenternas redogörelser för hur de använder sociala medier i sina 

rekryteringsprocesser kan kopplingar till ett rekryteringsförfarande relaterat till 

den sociala rekryteringsansatsen göras. Flera respondenter uppger att rekrytering 

via sociala medier möjliggör informationsspridning genom statusuppdateringar 

med länkningar till företagens hemsidor där mer utförlig information om 

företaget och tjänsten kan publiceras. Denna information blir en viktig del i att 

attrahera rätt sökanden som är intresserade av företaget och tjänsten samt i att 

skapa realistiska förväntningar hos de sökande (jfr Lindelöw, 2005). Detta kan 

jämföras med den sociala ansatsen och Herriots (1992) resonemang kring hur 

företag ska acceptera den sökandes person och värderingar på samma sätt som 
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sökande ska acceptera företagets värderingar och verksamhet. Ömsesidig 

acceptans och respekt framkommer även i resultatet som viktigt vid en 

rekryteringsprocess och det sociala mediet Careerbook är ett exempel på hur en 

informell kontakt kan skapas mellan företag och potentiell kandidat. Då sociala 

medier möjliggör ömsesidig granskning och en påbörjan till etablering av ett 

psykologiskt kontrakt mellan kandidat och arbetsgivare finns en stark koppling 

till den sociala rekryteringsansatsen (jfr Bolander, 2002).   

 

Flera respondenter berättar att de använder sociala medier för att attrahera 

sökanden men att detta sedan underbyggs av en kvalificerad och standardiserad 

rekryteringprocess. Därmed kan kopplingar även göras till den psykometriska 

ansatsen där rekryteraren ses som en objektiv insamlare och bedömare av 

information (jfr Bolander, 2002). Då flera av respondenterna berättat att de 

anställer kandidater som de hittat via sina egna eller andra anställdas nätverk kan 

dock objektiviteten i rekryteringsprocessen ifrågasättas. Att rekryteringsbeslut 

snarare bör bygga på pålitliga fakta än personliga åsikter framgår även av den 

praktiska rekryteringslitteraturen (Lindelöw, 2005). Då det framkommit i 

resultatet att personliga kontakter används för att hitta kandidater via sociala 

medier kan det finnas en risk för att rekryteringsprocessen blir subjektiv och 

snarare grundas på rekryterarens personliga preferenser än kandidaternas 

faktiska kvalifikationer.  

 

Flera respondenter uppger även att rekrytering via sociala medier, utöver 

nyanställningar, medför flera positiva synergieffekter, exempelvis teamwork och 

engagemang i bolaget. Även detta kan ses som ett tecken på en rörelse bort från 

den psykometriska ansatsen där syftet med rekryteringen främst är att predicera 

kandidaters förmåga att utföra arbete (jfr McCourt, 1999). Då det bland de 

företag som medverkat i studien fanns tendenser i rekryteringsförfarandet som 

kan relateras till såväl den psykometriska som den sociala ansatsen kan det 

konstateras att dessa används parallellt och att skiljelinjerna mellan dem inte 

alltid är lika tydliga i praktiken som i teorin. Dock kan den tydligaste kopplingen 

göras till den sociala ansatsen då utvecklingen går mot ett mer informellt 

rekryteringsförfarande där rekrytering ses som en social process som bygger på 

mänskliga relationer, interaktion och skapande av psykologiska kontrakt (jfr 

Bolander, 2002; Petrelius, 2004).  

 

Inget av de företag som medverkat i undersökningen har någon policy för 

användandet av sociala medier. Flera respondenter uppgav dock att det finns en 

ständigt pågående diskussion om frågan och att företagen har uttalade eller 

inarbetade förhållningssätt till användandet inom företaget. Av de företag som 

medverkade i Svenskt Näringslivs enkätundersökning Så rekryterar företagen 

medarbetare (2010) var det 18 procent av företagen som använde sociala medier 
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i sin rekrytering. I relation till hur länge företagen i denna studie har använt 

sociala medier i sina rekryteringsprocesser, och med tanke på att alternativet inte 

funnits med i tidigare rekryteringsenkäter, kan anledningen till att de inte har 

någon policy vara att fenomenet fortfarande är i sin linda. Det kan även förklaras 

av att företagens rekryteringsprocesser går mot ett mer informellt förfarande. 

 

Vidare har flera respondenter uppgett att det är svårt att bygga användande av 

sociala medier på en policy och att användandet istället bör bygga på genuint 

engagemang, kunskap och erfarenhet. Därmed kan det, precis som en 

respondent påpekar, vara svårt för företag som vill påbörja ett användande av 

sociala medier att göra det genom stora satsningar eller projekt med regler och 

strategier. Ett alternativ för dessa företag kan vara att påbörja användandet i liten 

skala för att få en känsla för de sociala medierna och hur de används av andra 

aktörer. Det kan vara till stor fördel att vända sig till andra, mer erfarna företag, 

för att få råd och tips och för att lära sig implementera och utnyttja sociala 

medier på ett effektivt sätt (jfr Saks, 2005). 

6.2.1 Att annonsera och attrahera 

Flera av respondenterna som deltagit i denna studie har uttryckt en frustration 

över att inte kunna nå ut till rätt människor med sina utlysta tjänster och därmed 

inte heller få in rätt kompetens i företagen. Lundén (2001) framhäver att bra 

arbetskraft är en bristvara och Lindelöw (2005) uppger att rätt medarbetare är ett 

krav för effektiv kompetensförsörjning och att företag bör se annonsering och 

därmed rekrytering som möjligheter till marknadsföring av företaget. Även 

respondenterna anger marknadsföring som ett av de huvudsakliga 

användningsområdena för sociala medier i rekryteringsprocessen då de sociala 

medierna skapar ytterligare en kommunikationskanal mot potentiell arbetskraft. 

Genom att vara aktiva i sociala medier och diskutera i olika forum, 

statusuppdatera om olika händelser inom företaget och rikta sig mot olika 

målgrupper kan företagen profilera sitt varumärke. Ett par av respondenterna har 

även uppmärksammat att de sociala medierna kan skapa en form av Employer 

Branding när de anställda sprider positiv information om företaget och dess 

lediga tjänster via sina nätverk. Därmed integreras flera olika funktioner inom 

organisationen genom att användandet av sociala medier kan ha flera olika 

syften.  

 

I resultatet framkommer det att det främst är personliga nätverk som används i 

rekryteringsprocesserna för att sprida ut information om lediga tjänster. Då 

dessa nätverk har genererat flera kandidater som anställts kan detta ses som ett 

bevis på att nätverken är ett starkt organisationsverktyg (jfr Castells, 2001a). 

Dock är det snarare de anställdas nätverk än organisationens, som är starka 

verktyg. När de personliga nätverken och profilsidorna på sociala medier 
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används i rekryteringsarbetet innebär detta att det kan vara svårt att dra gränser 

mellan det privata och det professionella. Såväl en av respondenterna som 

Parment (2008) hävdar att detta kan vara en generationsfråga. De som tillhör 

generation Y har stora kontaktnät med flera ytliga kontakter (jfr Parment, 2008) 

och Herring (2008) beskriver att Internetgenerationen har vuxit upp i en tid där 

Internet blivit ett självklart inslag och att den yngre generationen använder 

Internet till allt fler användningsområden. Ett par av de yngre respondenterna i 

studien anger att det är självklart för deras omgivning att de är både privata och 

professionella personer och att de inte behöver göra en skillnad däremellan. 

Samtidigt kan den yngre generationen tänkas samla många olika typer av 

kontakter i sitt nätverk då de börjar användandet i tidig ålder kan det finnas en 

tendens till att de privata och de professionella nätverken håller på att 

sammansmältas. Vad som för en aktör i ett nätverk börjar som en privat kontakt 

kan bli en professionell kontakt och vice versa.  

6.2.2 Att göra ett urval 

Flera av respondenterna använder sociala medier i urvalsprocessen då de 

redogör för att det är bra att få så mycket bakgrundsinformation som möjligt om 

en sökande för att underlätta bedömningen och göra ett mer välgrundat beslut av 

personens lämplighet för tjänsten (jfr Kleumper & Rosen, 2009; Prien, 1992). 

Några respondenter uppger dock att de är sparsamma med att använda sociala 

medier för att granska sökande kandidater. Söker rekryteraren efter information 

via sökmotorer och sociala medier på Internet kommer troligtvis både relevant 

och irrelevant information om kandidaten fram. Det kan då vara svårt för 

rekryteraren att avgöra hur pålitlig den informationen är (jfr Lindelöw, 2005) 

och frågan är om rekryteraren kan undvika att påverkas av den information som 

hittats och bortse från den när urvalsbeslut görs. Det är inte enligt lag förbjudet 

att ta del av information om kandidater men det är olagligt att låta information 

om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder påverka 

urvalsprocessen (SFS 2008:567). Vidare uppger Kleumper och Rosen (2009) att 

ytterligare en risk med att använda information från sociala medier i 

urvalsprocessen är att de sökande har olika stor kunskap om sociala medier och 

publicerar olika mycket information på sina profiler. För att skapa en så korrekt 

behandling som möjligt av sökandes personliga information torde etiska 

riktlinjer för användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen kunna 

implementeras i företagen. Trots att etiska riktlinjer inte är någon garanti för 

etiskt beteende bör de ändå kunna bidra till en mer rättvis och etiskt riktig 

urvalsprocess (jfr Prien, 1992; Voskuilj et al., 2005). Då flera respondenter 

uppgav att enskilda rekryterare själva tog beslutet om hur de sociala medierna 

användes kan särskilt dessa företag ha behov av etiska riktlinjer.  
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Flera respondenter betonar att en av de största fördelarna med att använda 

sociala medier i rekryteringsprocessen är möjligheten att rikta sig mot en 

särskild målgrupp. Då det fortfarande är en stor grupp människor av de svenska 

internetanvändarna som inte är aktiva i Internetbaserade nätverk (jfr Findahl, 

2009) kan det tänkas att denna grupp med potentiella kandidater hamnar utanför 

företagens rekryteringsprocesser när sociala medier används. Det kan då 

diskuteras om detta är en form av oavsiktlig diskriminering då stora grupper 

utesluts (jfr Stone el al., 2005) eller om det enbart är ett medieval för att rikta 

rekryteringen mot en viss målgrupp.  Eftersom det ofta är en särskild målgrupp 

som är relevant för tjänsten sker det alltid ett medieval vid rekryteringar. Snarare 

än att leda till diskriminering kanske användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen markerar nya förutsättningar på arbetsmarknaden som 

kräver anpassning från såväl företag som arbetssökande.  

6.3 Effekter av användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen 
Resultatet har visat att respondenterna upplever såväl positiva som negativa 

effekter av att använda sociala medier men att de positiva effekterna överväger. 

Flera respondenter har även angett att de föredrar rekrytering via sociala medier 

och e-rekrytering framför traditionell rekrytering. Detta är intressant då de 

företag som medverkade i Svenskt Näringslivs (2010) rekryteringsenkät ansåg 

att sociala medier var det rekryteringsförfarande som gett minst resultat. En 

möjlig förklaring till detta kan dock vara att företagen, precis som den 

respondent som inte upplevt positiva effekter av sociala medier, ännu inte hunnit 

bygga och lära sig utnyttja de nätverk som är nödvändiga för att rekrytering via 

sociala medier ska ge stor effekt.  

En av de positiva effekter som dock flera respondenter i denna studie redogjort 

för är den ökade möjligheten att få in flöden av ansökningar genom nätverken på 

de sociala medierna. Respondenterna upplever även att de ansökningar de får in 

genom sina nätverk på de sociala medierna har högre kvalitet och större 

träffsäkerhet. Galfvensjö (2006) hävdar att bra träffsäkerhet möjliggörs genom 

att företaget riktar sina insatser mot särskilda målgrupper. Att respondenterna 

upplever en stor träffsäkerhet när de använder sociala medier kan därför bero på 

att den specifika målgrupp de söker befinner sig på de sociala medierna. Det 

skulle också kunna bero på att respondenterna anser att de personer som finns i 

deras nätverk är ”bra personer”. Troligtvis har respondenterna likasinnade 

personer inom sina nätverk och då personlighet ofta anges som ett viktigt 

anställningskriterium kan kandidater från de personliga nätverken anses 

anställningsbara eftersom de passar bra in i respondenternas organisation. Ett 

negativt utfall av detta skulle i förlängningen kunna bli att företagen får en allt 

för informell rekryteringsprocess som inte grundas på pålitliga fakta (jfr. 

Lindelöw, 2005). Om företagen rekryterar likasinnade kan detta även innebära 
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att mångfalden och variationen av medarbetare inom företaget minskar och 

företaget kan därmed gå miste om värdefulla infallsvinklar och perspektiv.  

 

Flera respondenter uppger att det är positivt att de själva kan leta upp intressanta 

kandidater via nätverken på de sociala medierna. Därmed kan de kontakta 

intressanta kandidater direkt utan att först behöva gå igenom en stor mängd 

ansökningar. De kan även ta kontakt med potentiella kandidater som inte aktivt 

söker arbete. Detta kan kopplas till Boyd och Ellison (2007) som hävdar att 

möjligheten att synliggöra nätverk är unikt för de sociala medierna. Även 

tidigare kunde rekryterare leta i sina kontaktnät efter intressanta kandidater men 

via de sociala medierna kan de nu undersöka även andra personers nätverk vilket 

gör att de får en mycket bredare räckvidd, både lokalt och globalt. Rekryterare 

som använder sociala medier kan kommunicera över hela världen och bygga 

internationella nätverk med potentiella kandidater på ett helt nytt sätt jämfört 

med traditionella former av rekrytering (jfr Allen et al., 2007). Ju större det 

personliga nätverket är, desto fler andra nätverk har rekryteraren tillgång till och 

desto större blir sökunderlaget. Därmed har ”Experten” avsevärt bättre 

förutsättningar för att rekrytera via sociala medier än ”Nybörjaren”. Detta visar 

även återigen på hur viktigt det blir att vara innesluten i nätverk (jfr Castells, 

2000). Nätverkstillhörigheten på sociala medier är inte bara nyttig för 

informationsspridning utan även för att arbetssökande ska vara möjliga att hitta 

genom att de finns på det forum där arbetsgivare söker ny arbetskraft.  

 

Det har framkommit i såväl resultatet som den teoretiska bakgrunden att sociala 

medier kan öka potentialen för organisationer att exponera och profilera sig på 

Internet till en låg kostnad (jfr Gueorguieva, 2008; Svenskt Näringsliv, 2010). 

Kostnadseffektiviteten är en positiv aspekt av att använda sociala medier men 

precis som en av respondenterna påpekar, kan kostnaderna bli dyrare än 

beräknat. Användandet av sociala medier kan bli en dold kostnad i form av 

arbetstid eftersom kontinuerlig uppdatering krävs för att användandet ska vara 

aktivt och resultat.  

 

Användandet av sociala medier kan även medföra negativa effekter om de 

anställda ser användandet som en betungande arbetsuppgift. Då finns en risk för 

att bristen på engagemang och intresse återspeglas i användandet av de sociala 

medierna, vilket även kan påverka vilka budskap de anställda sänder ut om 

företaget och hur andra människor uppfattar företaget. Kommunikation via 

sociala medier kan tendera att vara rak och ärlig i större utsträckning än då 

människor kommunicerar ansikte mot ansikte (jfr Parment, 2008). Då ett dåligt 

rykte kan vara kostsamt kan det vara viktigt för företag att ta ansvar för och stå 

bakom den verksamhet de bedriver samt bemöta kritik som kan uppkomma på 

de sociala medierna. Genom att delta i den dialog som pågår kring företaget kan 
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företagen få chans att sprida positiv information och motivera sin verksamhets 

val och beslut. Användandet bör därför, precis som en respondent uppger, 

präglas av öppenhet, ärlighet och transparens för att vara trovärdigt.  

 

Trots att flera av respondenterna var mycket erfarna användare av sociala medier 

har det framkommit i resultatet att en av de största utmaningarna med att 

använda sociala medier är just att kunna kontrollera den information och det 

budskap som sänds ut. Användarna kan aldrig i förväg veta hur många andra 

användare som läser eller vidarebefordrar en statusuppdatering eller ett inlägg. 

Inte heller kan de kontrollera diskussionerna som kan uppkomma när andra 

användare kommenterar deras inlägg. En respondent uttrycker att de sociala 

medierna därför kan ses som ett trubbigt vapen som slår vitt och brett. Ett sätt att 

vägleda de som kommunicerar å företagets vägnar via sociala medier skulle 

dock kunna vara att implementera arbetsrutiner och strategier för användandet 

och kommunikationen. Sådana strategier skulle kunna vara ett stöd i skapandet 

av mer enhetliga budskap då att flera olika användare kommunicerar via flera 

sociala medier (jfr Gueorguieva, 2008). Dock uppger en respondent att vana 

användare kan influera och bemöta andras uppfattningar av budskapet och detta 

tyder på att strategier inte är tillräckliga för ett effektivt användande av sociala 

medier då även kunskap och erfarenhet har stor betydelse.  

6.4 Framtida användning 
Samtliga respondenter är övertygade om att användningen av sociala medier i 

rekryteringsprocessen kommer att fortsätta i framtiden. Ytterligare ett tecken på 

att utveckling sker på området sociala medier och rekrytering är det nystartade 

sociala mediet Careerbook, där en dialog och en matchning kan skapas mellan 

företag och kandidater (jfr Galfvensjö, 2006).  

 

En av de mest förekommande idéerna om det framtida användandet var att det 

kommer bli fler specialiserade nätverk och grupperingar på Internet och i de 

sociala medierna. Något som skulle kunna ses som en naturlig utveckling av 

nätverken och som kan innebära möjligheter för företagen att kunna inrikta sig 

mot tydligare målgrupper (jfr Boyd & Ellison, 2008). Det nystartade nätverket 

HRSverige är ett exempel på ett sådant specialiserat nätverk där verksamma 

inom HR-yrket kan skapa profiler, diskussionstrådar och nätverk inom ett 

fristående socialt medium. Det kan tänkas att fler yrkesgrupper kan komma att 

starta liknande forum och dessa forum därmed kan bli intressanta när rekryterare 

letar nya medarbetare.   

 

Med tanke på att den yngre Internetgenerationen sedan barnsben är vana vid 

teknisk utveckling och Internetanvändning och att de nu kommer in på 

arbetsmarknaden torde de komma att bli drivande i den framtida tekniska 
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utvecklingen. Då de yngre generationerna även är frekventa användare av 

sociala medier torde detta även innebära att sociala medier i större utsträckning 

kommer att implementeras inom organisationers verksamheter och att nya 

användningsområden för de sociala medierna kommer att uppstå. Generation Y 

är vana vid att snabbt kunna sprida information via kontaktnät på Internet och 

Internet är en viktig del i de yngre generationernas vardag (Boyd, 2008; Herring, 

2008). Därmed kan det även vara angeläget för företag att öka sina kunskaper 

om de kommande generationerna för att kunna följa med i de framtida 

förändringarna och för att kunna behålla en status som attraktiv arbetsgivare (jfr 

Henson, 2005).  
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7. SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 

FORSKNING 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och 

frågeställningar kring varför och hur sociala medier används i företagens 

rekryteringsprocesser, vilka effekter företagen har upplevt samt hur företagen 

upplever att användningen av sociala medier i rekryteringsprocessen kan 

komma att utvecklas i framtiden. Därefter presenteras en kritisk reflektion över 

studien som helhet och förslag till framtida forskning.  

7.1 Slutsatser 
Varför? Företagen anger att de använder sociala medier i rekryteringsprocessen 

som ett kostnadseffektivt alternativ för att kunna sprida information om lediga 

tjänster, marknadsföra sig själva, skapa större inflöden av ansökningar och 

därmed hitta fler potentiella kandidater. Sociala medier bör utgöra ett viktigt 

rekryteringsverktyg för företagen då personers nätverk och informella kontakter 

har blivit allt viktigare rekryteringsvägar samtidigt som sociala medier innebär 

en möjlighet för företagen att via sina nätverk sprida och få tillgång till 

information. För att dessa syften ska uppfyllas krävs dock att både företag och 

potentiella kandidater har en nätverkstillhörighet, det vill säga att de är 

inneslutna och aktiva i nätverk på de sociala medierna.  

Några av företagen använder även sociala medier för att det är en självklarhet i 

deras yrkesroll och några för att skapa en känsla av att ligga i framkant av den 

tekniska utvecklingen. En anpassning till de teknologiska förändringarna i 

omvärlden kan hjälpa företagen att öka konkurrenskraften gentemot andra 

företag och att attrahera den kommande arbetskraften.  

Hur? Studien visar att användandet av sociala medier markerar en rörelse från 

ett formellt rekryteringsförfarande, som kan jämföras med den psykometriska 

ansatsen, till ett mer informellt rekryteringsförfarande som kan relateras till den 

sociala rekryteringsansatsen. Ett första tecken på ett mer informellt 

rekryteringssätt är att inget av de medverkande företagen har någon utarbetad 

policy eller några etiska riktlinjer för hur sociala medier bör användas i 

rekryteringsprocessen. Att ha en strategi för användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen skulle kunna underlätta rekryteringsarbetet såväl när det 

gäller att undvika etiska dilemman som för att skapa en enhetlig 

rekryteringsprocess och kommunikation utåt. Ett resultat i studien är dock att 

användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen inte enbart kan grundas i 

policys och strategier utan bör stödjas av engagemang och intresse för sociala 

medier för att ge effekt och skapa trovärdighet.  

Sociala medier används främst i den initiala delen av rekryteringsprocessen där 

företagen använder informella statusuppdateringar och inlägg när de vill 
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annonsera sina tillgängliga tjänster och attrahera sökanden. De sociala medierna 

används även till att granska kandidater i urvalsprocessen genom att rekryteraren 

hämtar information till beslutsunderlaget från kandidaternas sociala profil 

och/eller blogg. Samtidigt som rekryteraren vill ha så mycket information som 

möjligt om kandidaten kan etiska aspekter aktualiseras om irrelevant 

information framkommer och påverkar rekryteringsbeslutet.    

Ytterligare ett tecken på en mer informell rekryteringsprocess är att företagen 

använder medarbetarnas personliga användarprofiler och nätverk när de 

rekryterar via sociala medier. Detta då det personliga nätverket ofta är större och 

ger en större spridning av information. Att använda både de personliga och 

professionella nätverken för samma syften kan göra att gränserna däremellan 

blir allt mer otydliga och synen på att blanda privat och professionellt kan 

variera mellan yngre och äldre generationer. Genom att använda sociala medier 

och de personliga nätverken på sociala medier uppkommer dock ytterligare en 

etisk aspekt då det kan leda till oavsiktlig diskriminering eftersom flera grupper 

utesluts om de inte finns på de sociala medierna eller i rekryterarnas personliga 

nätverk.  

Positiva och negativa effekter? I studien framkommer effekterna av att använda 

sociala medier i rekryteringsprocessen som övervägande positiva. Företagen 

upplever att de får in fler ansökningar av högre kvalitet, får en större 

träffsäkerhet i rekryteringen och att det är positivt att de själva kan leta upp 

intressanta kandidater. Negativa effekter som respondenterna upplevt kring 

användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen är att det är svårt att 

kontrollera spridningen av utsänd information och hur det utsända budskapet 

sedan uppfattas av läsaren.  Även om användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen kan uppfattas som kostnadseffektivt kan kostnaderna vara 

svårberäknade då de består av arbetstid och engagemang. Vilka effekter som 

framkommer av att använda sociala medier i rekryteringsprocessen beror till stor 

del på typen av användare, se Figur 1, och hur mycket kunskap, erfarenhet, 

intresse och engagemang användaren har. Effekterna beror även på nätverkets 

storlek och spridning samt hur många andra starka aktörer som ingår i nätverket.  

Framtida användande och utvecklingsområden? De företag som medverkat i 

studien uppger att användandet av de sociala medierna i rekryteringsprocessen 

kommer att öka. De redogör även för att det finns en potential i de sociala 

medierna att utvecklas genom nya funktioner och specialiserade nätverk som 

underlättar rekryteringsprocessen. För företag som vill ta in sociala medier i 

rekryteringsprocessen kan ett användande i liten skala och andra företags 

användande ge erfarenheter, kunskap och inspiration till fortsatt användande.  
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Avslutningsvis så kvarstår frågan om rekrytering via sociala medier är 

framtidens rekryteringsstrategi? Vi anser att sociala medier i många avseenden 

redan nu är ett starkt rekryteringsverktyg och att det definitivt har potential att 

bli en av de viktigaste rekryteringsstrategierna för företag i framtiden. Dock tror 

vi att de sociala medierna kan specialiseras och utvecklas för att bli ännu 

effektivare i rekryteringssammanhang. Vi anser även att mer forskning krävs på 

området för att fastslå den faktiska effektiviteten och pålitligheten i verktyget 

samt för att utröna vad som är ett korrekt etiskt användande av de sociala 

medierna i rekryteringsprocessen. Då många människor fortfarande står utanför 

användandet av sociala medier bör sociala medier ännu ge störst effekt som 

komplement till andra rekryteringsvägar. Vidare tror vi att såväl företag som 

privatpersoner behöver öka sin kunskap om sociala medier och att detta bäst 

görs genom att testa sig fram och lyssna in hur andra aktörer beter sig på sociala 

medier. Dock kan det vara intressant att reflektera över hur användandet av 

sociala medier som rekryteringsverktyg skulle fungera om alla blev ”Experter” 

och bildade stora nätverk för att kommunicera och interagera. Då torde det 

finnas en risk för ”information overload” och att användandet motverkar sitt 

eget syfte genom att utsända budskap drunknar i ett mediebrus.  

Med tanke på den explosionsartade genomslagskraft och tillväxt som de sociala 

medierna har haft de senaste åren borde dock varken företag eller arbetssökande 

stå helt utanför ett användande av sociala medier. Anpassning till förändringar i 

samhället och teknisk utveckling är, precis som Darwin fastslog, en 

nödvändighet för att överleva och vara konkurrenskraftiga i ett snabbt 

föränderligt samhälle.  

7.2 Kritisk reflektion 
Då rekrytering via sociala medier är ett relativt nytt och outforskat område var 

det svårt att avgränsa problemområdet och problemformuleringen. Därmed 

valdes ett relativt omfattande syfte och frågeställningar som kunde möjliggöra 

ett kartläggande och utforskande förhållningssätt till fenomenet. De deskriptiva 

frågeställningarna innebar dock svårigheter när det gällde att hitta ett teoretiskt 

underlag som kunde ligga till grund för en mer djupgående analys angående 

förståelsen för varför och hur sociala medier används och skulle kunna användas 

i rekryteringsprocessen. Då denna studie granskat fenomenet på en mer 

övergripande nivå kan dock mer djupgående studier uppstå som följd, ur 

förslagen till vidare forskning.   

Ytterligare en kritisk reflektion kan riktas mot studiens urval och 

generaliserbarhet då spridningen bland de medverkande företagen var 

begränsad. Fem av de åtta företagen som medverkade är verksamma inom IT 

och hade en mycket större kunskap om och vana av användande av sociala 

medier än de övriga företagen. Den begränsade spridningen kan därmed ha haft 
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en negativ inverkan på studiens generaliserbarhet men samtidigt var inte 

generaliserbarhet målet med studien. Snarare var syftet att erhålla så mycket 

kunskap som möjligt om användandet av sociala medier i rekryteringsprocesser 

och därmed var de IT-relaterade företagens kunskap och erfarenheter en stor 

tillgång. Vidare fick vi dock en viss heterogenitet i resultatet vilket ledde till att 

en typologi över tre typer av användare kunde utformas. 

7.3 Förslag på framtida forskning 
Rekrytering via sociala medier är ännu ett nytt och outforskat fenomen. Dock 

visar denna studie att det finns en stor utvecklingspotential i användandet av 

sociala medier i rekryteringsprocessen. Våra förslag på framtida forskning är: 

 Att vidare granska effektiviteten i rekrytering via sociala medier genom 

en djupare utvärdering av sociala mediers påverkan på kostnader, 

arbetstid, antal inkomna ansökningar och ansökningarnas kvalitet. 

 Att vidare undersöka arbetssökandes upplevelser av att använda sociala 

medier för att söka arbete och hur de uppfattar att självpresentation på 

sociala medier och Internet påverkar deras chanser att få arbete.  

 Att vidare undersöka hur de arbetssökande bör profilera sig på de sociala 

medierna för att lyckas i jakten på ett arbete.  

 Att vidare undersöka vilka etiska aspekter som aktualiseras vid 

rekrytering via sociala medier och hur dessa bör bemötas för att skapa en 

etiskt korrekt rekryteringsprocess.  

 Att vidare undersöka hur utvecklingen mot ett mer informellt 

rekryteringsförfarande påverkar de arbetssökande som står utan 

nätverkstillhörighet eller endast har ett begränsat nätverk.  
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BILAGA 1 – Introduktionsbrev 
 

Vill ni dela med er av era erfarenheter 
av rekrytering via sociala medier? 

Hej!  

Vi är två studenter som läser tredje året på programmet för Personal - och arbetsvetenskap vid 

Linköpings universitet. Vi ska i vår skriva en kandidatuppsats inom ämnet HRM/HRD. Syftet 

med vår uppsats kommer att vara att undersöka hur företag använder sig av sociala medier i 

sin rekryteringsprocess. Vi vill även undersöka vilka fördelar och nackdelar sociala medier 

kan medföra då de används som rekryteringsverktyg.  

Då vi uppmärksammat att Ert företag finns profilerat på ett socialt medium och att Ni använt 

det i syfte att attrahera sökanden till Era lediga tjänster skulle vi gärna vilja få kontakt med Er.  

Vi planerar att genomföra ett antal intervjuer för att undersöka användningsområdet och 

skulle bli oerhört glada om någon representant från Ert företag skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en av dessa intervjuer. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och 

huruvida Ni vill att företagets namn ska synas i vår uppsats är helt upp till Er. Intervjuerna 

kommer att ta cirka en timme av Er tid och kommer att utföras under april månad. Vi har 

självklart möjlighet att ta oss till Ert företag om så behövs.   

 

Återkom gärna till oss om ni vill och har möjlighet att medverka på en av dessa intervjuer 

eller om ni har andra funderingar.  

Tack på förhand!  

Malin Stridh     Veronica Einestedt 

xxxxxxxx@student.liu.se    xxxxxxxx@student.liu.se 

070-xxxxxxx     070-xxxxxxx 
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BILAGA 2 – Inför medverkan i intervju om rekrytering via 

sociala medier 
Hej,  

För att få igång Era tankar om ämnet rekrytering via sociala medier vill vi, inför Ert 

deltagande i intervjun nästa vecka, delge er lite information om vår studie.  

Genom denna studie vill vi kartlägga och beskriva företags användande av sociala medier i 

sina rekryteringsprocesser. Vi vill även ta fram praktiska implikationer för framtida 

användande av sociala medier i rekryteringsprocessen. Utifrån detta syfte har vi formulerat ett 

antal centrala frågeställningar som ligger till grund för våra intervjufrågor:   

 I vilket syfte används sociala medier i Era rekryteringsprocesser? 

 Hur används sociala medier i Era rekryteringsprocesser? 

 Vilka är de positiva och negativa effekterna som Ni upplever av att använda sociala 

medier som rekryteringsverktyg? 

 Hur tycker Ni att sociala medier ska användas i rekryteringsprocesser i framtiden? 

 

Intervjuerna kommer, med ert samtycke, att spelas in för att vi ska kunna analysera och återge 

materialet så korrekt som möjligt. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och 

huruvida Ni vill att företagets namn ska synas i vår uppsats är helt upp till Er. Båda 

undertecknade kommer att delta vid intervjutillfället och vi beräknar att intervjun tar ca en 

timme att genomföra.   

 

Vi kommer i studien att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, som antogs år 1990. Principerna innehåller fyra huvudkrav 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet innebär att Du som deltagande blir informerad om studiens syfte 

och vad ett deltagande i studien innefattar. Viktigt att poängtera är att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas.  

 Samtyckeskravet betyder att alla berörda individer skall lämna samtycke till att 

medverka i studien.  

 Konfidentialitetskravet innefattar avkodning av allt material så att identifiering av 

informanterna blir omöjlig. Det insamlade materialet skall också hanteras och förvaras 

på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det.  

 Med nyttjandekravet menas att material insamlat genom informanter endast får 

användas till den avsedda studien. 

 

Ert bidrag till vår uppsats kommer vara betydande då ni besitter den kunskap och erfarenhet vi 

behöver för att genomföra vår undersökning. Vi är därför mycket tacksamma för er 

medverkan!  

Vid vidare frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta oss: 

Malin Stridh    Veronica Einestedt  

xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se 

070-xxxxxxx   070-xxxxxxx 
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BILAGA 3 - Intervjuguide 
 

Introduktion där vi berättar om syftet med vår undersökning, informerat samtycke 

och konfidentialitet.  

Har du några funderingar innan vi börjar intervjun? 

Vill ni att ert företags namn ska synas i rapporten? 

Intervjun kommer att vara uppdelad i fem olika områden, först kommer vi att gå 

igenom lite korta bakgrundsfrågor om dig och ditt företag. Sedan kommer vi att 

fråga om varför ni använder er av sociala medier i rekryteringsprocessen, hur ni 

använder er av det, vilka effekter ni har upplevt, hur det är att rekrytera via sociala 

medier jämfört med en mer traditionell rekryteringsprocess och till sist hur ni tror 

att fenomenet kommer att utvecklas i framtiden.     

Bakgrundsfrågor 
Vill du berätta lite kort om ert företag? 

Bransch? 
 

Vad har du för position i företaget?  

(Beskriv vad du arbetar med?) 
 

Varför används sociala medier? 

I vilket syfte använder ni sociala medier? 

  
Hur kommer det sig att ni började använda er av sociala medier? 

- Vad inspirerade er till att börja? Andra företag? Tidningar? Etc.? 

 

- Vem beslutar om användningen av sociala medier? Central HR-

avdelning? Individuellt beslut? 

 

- Hur länge har ni arbetat med sociala medier? 

 

Hur används sociala medier i rekryteringsprocessen? 

Skulle Ni vilja berätta i vilket/vilka steg i er rekryteringsprocess som ni använder 

Er av sociala medier? 

  

Hur går ni tillväga när ni använder sociala medier i dessa steg? 

- Annonsering 

- Urval 

(- Attrahering) 
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Vilka sociala medier använder ni? 
  

Använder ni olika sociala medier på olika sätt? 

- Har ni olika syften med olika medier? Särskilda målgrupper? Olika 

branscher - olika målgrupper - olika sociala medier? 

 

Har användandet förändrats över tid? I så fall hur? 

 

Vilka effekter har ni fått? 

Vad hade ni för förväntningar när ni började använda sociala medier i er 

rekryteringsprocess? 

- Har dessa förväntningar uppfyllts? 

  

Kan ni ge några exempel på effekter som användandet av sociala medier har gett i 

er rekrytering? 

- Vad har det tillfört er rekryteringsprocess? 

 

- Har ni upplevt några negativa konsekvenser av att använda sociala 

medier?  
  

Har ni upplevt någon skillnad i effekter mellan de olika sociala medier ni 

använder?  

- Kan du ge några exempel?  

 

Jämförelse med tidigare former av rekrytering 

Vidare kan vi berätta att när vi använder termen tidigare former av rekrytering så 

menar vi rekrytering i mer traditionella forum, så som annonser i tidningar och 

platsbanken.  

 
Vilka skillnader har ni upplevt mellan rekrytering via sociala medier och tidigare 

former av rekrytering? 

-Vilka fördelar upplever ni med att rekrytera via sociala medier? 

 

-Vilka nackdelar upplever ni med att rekrytera via sociala medier?  
 

-Har nu upplevt någon skillnad i träffsäkerhet mellan rekrytering via 

sociala medier och tidigare former av rekrytering? Om ja, på vilket 

sätt? 
  

Upplever ni att interaktionen med de sökande som söker via sociala medier sker på 

ett annorlunda sätt mot de som söker på traditionellt sätt? 

 

Hur ser ni på att en sökande har en profil på ett socialt medium/blogg jämfört om 

den sökande inte har det? 
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Finns det enligt Er några etiska aspekter att ta hänsyn till vid användandet av 

sociala medier i en rekrytering?  

- I så fall, vilka? 

 

Framtiden 

Kommer ni att fortsätta att använda er av sociala medier i framtiden?  

 

Tror ni att er användning att förändras? 

- Isf  på vilket sätt? 

 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni inom det här området? 

 

Avslutande 

Har du något du vill tillägga angående användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocesser eller något annat som vi berört under intervjun? 
  

Får vi lov att kontakta er igen vid vidare frågor? 

  
Tack för er tid! 
 

 

 

 

 


