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Studenters medvetenhet om- och inställning till 
social rekrytering 

Sammanfattning 
Idag har nästan varje student en Facebook-profil och majoriteten av studenterna 
använder sig av Facebook dagligen. Då studenter lägger upp allt mer och mer privat 
innehåll på sociala medier har det blivit en källa med information för företag att 
använda sig av i rekryteringssammanhang. 
 
Det uppsatsen menar att besvara är hur studenter på KTH ställer sig till social 
rekrytering via Facebook och hur de anpassar sig. Vi genomförde en kvantitativ studie 
för att undersöka hur studenters medvetenhet kring- samt inställning till social 
rekrytering ser ut, och sedan genomförde en kvalitativ studie för att undersöka varför 
inställningen ser ut som den gör. Vi ville även undersöka om social rekrytering anses 
vara ett accepterat rekryteringsverktyg. 
 
Resultaten visar att majoriteten av vår målgrupp är medvetna om att social rekrytering 
används samt att de tycker det är ett acceptabelt rekryteringsverktyg. Vi har funnit att 
majoriteten av studenterna väljer att ha stängda profiler, då de inte vill att obehöriga ska 
ha möjlighet att komma åt privat information. Ett av de problem som identifierades var 
tolkningsproblematiken, och hur man får social rekrytering att vara rättvis för alla.  



 

 

Student awareness and attitude towards social 
recruitment 

Abstract 
In today’s society nearly every student has a Facebook profile, and the majority log into 
Facebook on a daily basis. Students upload more and more private information on social 
networks, and today it has evolved into a source of information that businesses can use 
in a recruitment process.  
 
What this essay will answer is the attitude of students at KTH towards social 
recruitment through Facebook and how students adapt. By a quantitative study we 
examined how much students know about social recruitment, their attitude towards it 
and how they adapt. We also had a qualitative study to examine why the attitude 
towards social recruitment is the way it is. Furthermore we wanted to answer if students 
find social recruitment to be an acceptable tool in a recruitment process.  
 
The results show that the majority of students are aware of the fact that social 
recruitment takes place, and that they also find it to be an acceptable recruitment tool. 
However, we found that the majority of students choose to have closed profiles, because 
they do not want third parties to be able to access their private information. One of the 
problems that was identified with social recruitment is the problem with interpretations, 
that  it  is  the  recruiter’s  subjective  opinions  that  are  applied when screening a 
candidate’s  profile. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, studiens syfte och den problemformulering vi 
arbetade utefter. Även stödfrågor och avgränsningar för studien behandlas. 

1.1 Centrala begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de centrala begrepp i vår undersökning. 

1.1.1 Screening 
Screening innebär att rekryterare och företag granskar potentiella kandidater på sociala 
medier utifrån parametrar som profilbild, omslagsbild, namn, utseende och bilder/inlägg 
kandidaterna är taggade i och/eller har lagt upp själva. 

1.1.2 Social rekrytering 
Social rekrytering innefattar relationen mellan sociala medier och rekryteringsarbete 
(Erlandsson & Larsson, 2011), vilket i praktiken innebär att företag använder sig av sociala 
medier som ett verktyg vid rekrytering. 

Företag screenar kandidater för att använda sig av kandidaternas profiler på sociala nätverk 
i bedömning av dem som lämpliga kandidater baserat på profilernas innehåll och 
utformning (Doherty, 2010). Det innebär även att företag använder sig av sociala medier 
för att jämföra kandidater, för att se om deras värderingar och åsikter överensstämmer med 
företagets. 

1.1.3 Respondent 
Hädanefter kommer respondent innebära de personer som svarade på vår enkät. 

1.1.4 Informant 
Hädanefter kommer informant innebära de personer vi intervjuade.  

1.2 Bakgrund & Teori 
I detta avsnitt presenteras tidigare undersökningar och studier inom området som har 
hjälpt oss besvara vår problemformulering. 

1.2.1 Facebook som ett socialt medium 
Idag är sociala medier något som är integrerat i samhället, och således har de inofficiellt 
blivit viktigt att se över ens profil på sociala medier. Att ha ens profil öppen för 
allmänheten kan medföra konsekvenser, negativa som positiva, och man bör därför vara 
medveten om vad sociala medier innebär för ens privatliv (Zhao et al, 2008). 
 
Idag har Facebook 1,3 miljarder användare världen över (Facebook Statistics | Statistic 
Brain,) och 5 736 000 användare i Sverige (“Statistik  från  Facebook  |  Facebookskolan,”  
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2015) vilket innebär att 1,3 miljarder människor har möjligheten att inte bara hålla 
kontakten med familj och vänner, men också möjligheten att nätverka. Facebook ger 
användarna många funktioner för att på olika nivåer anpassa sin profil, exempelvis kan 
man uppdatera sin status, sin politiska åsikt eller lägga till bilder. Detta ger användaren 
möjligheter för att framställa sig själv på olika sätt. Det som kanske inte alltid tänks på 
är vem som kan se denna profil. 
 
Enligt en undersökning gjord 2011 av ManpowerGroup var det upp mot 80 % av 
Sveriges befolkning som sade att de hade en profil på Facebook, detta upp från 49 % år 
2008. Samma undersökning visade på att 91 % av 80/90-talister hade en profil (Gränsen 
mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook | ManpowerGroup, 2011). 
 
De flesta personerna som deltog i ovanstående undersökning sade att de använder det 
sociala nätverket främst för sociala aktiviteter, som att kommunicera med vänner eller 
återknyta kontakten med gamla vänner och bekanta. Detta ses för många som det 
självklara användningsområdet för Facebook. Dock så fanns det personer som svarade 
att de även använde Facebook till professionella ändamål, exempelvis svarade 23 % att 
de använde Facebook för att knyta professionella kontakter, och 32 % använder 
Facebook för att söka arbete (Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på 
Facebook | ManpowerGroup, 2011.). 
 
Ovanstående visar på vilket brett användningsområde som har uppstått av detta sociala 
medie. ManpowerGroup skriver själva att “På  Facebook  blandas  festbilder  med  seriösa  
meritförteckningar – gamla barndomskamrater med chefer och kunder. Gränsen mellan 
privatliv  och  professionellt  liv  suddas  ut  på  de  webbaserade  sociala  medierna.“ 
(Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook | ManpowerGroup, 
2011).   

1.2.2 Identitetsskapande 
Det finns mycket forskning om identitetsskapande, både offline samt online. Exempel 
på identitetsskapande kan vara att aktivt välja en profilbild som får individen att framstå 
på ett visst sätt. I en undersökning gjord 2011 så undersöktes 150 universitetsstudenters 
Facebook-profiler, och författarna skriver att kanske mest betydande delen av 
identitetsskapande är val av profilbild (Hum et al., 2011). De skriver vidare att då alla 
kan se en persons profilbild så erbjuder profilbilden en möjlighet att bilda sig en första 
uppfattning av individen, enbart baserat på dennes Facebook-profil. De skriver “it is 
logical to assume that a significant amount of deliberate and conscious thought is put 
into  offering  this  first  important  clue.”  (Hum et al., 2011). Detta är viktigt att poängtera, 
då oavsett hur öppen eller stängd man väljer att ha sin Facebook-profil, så kan 
utomstående alltid se profilbilden.  
   
Zhao et al. (2008) gjorde en undersökning om vad personer väljer att visa och dölja på 
Facebook, och deras resultat visade att det är individbaserat. Resultaten var baserade på 
en grupp bestående av 83 studenter, dock så hade enbart 78 av dessa en Facebook-
profil. Av dessa 78 studenter som hade Facebook så hade 63 stycken, det vill säga 81 %, 
mestadels öppna profiler. Av de som deltog i undersökningen som aktivt bestämde vad 
de valde att visa på Facebook så framgick det att “well-roundedness  (or  “anti-nerd”)  
was another characteristic commonly associated with the preferred identities produced 
on Facebook”  (Zhao et al., 2008), vilket innebär att individer konvergerar mot en norm, 
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att vara så neutral och vanlig som möjligt när det gäller intressen, kontakter, utseende 
och andra faktorer som bidrar till individens sociala kapital. 
 
Zhao et al. (2008) skriver i sin diskussion att de identiteter som personerna har på 
Facebook inte överensstämmer med de identiteter som personerna har utanför det 
sociala mediet. Detta visar på att man har olika identiteter - man har en fysisk identitet 
likväl som att man har en virtuell identitet. Zhao et al. (2008) skriver vidare att deras 
resultat tyder på att virtuell identitet inte är någonting som bestäms av den enskilda 
personen, utan snarare av den sociala krets som individen befinner sig i. Den virtuella 
identiteten är direkt kopplad till den sociala kontexten, och att individer antar den 
identitet som bäst hjälper dem att anpassa sig till den sociala omgivning som de 
befinner sig i. 
 
Markus och Nurius (1986) säger att en människas självuppfattning vid en given 
tidpunkt kan delas in i två kategorier: Det nuvarande-jaget och det möjliga-jaget, där 
det nuvarande-jaget är den du är, jämfört med de möjliga-jaget som vid den givna 
tidpunkten är den du vill vara. Det möjliga-jaget är det som skapar ett ideal för de 
nuvarande-jaget, och detta ideal anses vara socialt eftertraktat. Det har blivit enklare att 
eftersträva denna perfekta identitet på grund av sociala medier, då det har fått en så 
central roll i många samhällen. 
 
Ananda Mitra skriver om samma fenomen, att vi idag har mer än en identitet. Han 
skriver att vi människor finns på två plan, dels i den riktiga världen där vi föds in med 
vissa förutsättningar (han tar exempelvis upp kön, kultur samt folkgrupp) samt i den 
virtuella världen. I den virtuella världen, Internet, så har man möjligheten att konstant 
ändra vem man vill framstå som och att den virtuella identiteten är konstant flytande. 
Mitra nämner också att människan vid något skede undermedvetet kommer att 
konvergera dessa identiteter, till att bli en och samma (Mitra, 1997). 

1.2.3 Företags användning av social rekrytering 
Hur rekrytering generellt går till har ändrats under åren, och idag spelar din personlighet 
nästan lika stor roll som din professionella identitet då den kan ge en mer precis bild av 
dig som person (Thomas et al., 2014). Uppkomsten av sociala medier kan ha haft en 
betydande roll i denna förändring. Idag är det enkelt för rekryterare att screena 
kandidater på sociala medier för att få en uppfattning om hur personerna beter sig 
privat, genom att hitta relevant information som kan främja eller hämma företaget vid 
eventuell anställning, samt för att bygga en uppfattning av kandidaten. 
 
Enligt en undersökning (Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?  | 
Stepstone, 2013) så använder sig 73 % av Europas företag av social rekrytering, en 
siffra som har tredubblats över de senaste tre åren. När undersökningen gjordes 2013 så 
var LinkedIn det ledande mediet för social rekrytering med 64 %, vid samma tidpunkt 
låg Facebook på 41 %. Även om studien inte är gjord i år så är det säkert att anta att 
social rekrytering används i en större grad i dag, framförallt via Facebook.  
 
Arbetsgivare har idag möjligheten att inofficiellt söka efter kandidater på Facebook och 
andra sociala medier, vilket (oftast) innebär att de kommer göra det, vare sig du vill 
eller inte (Thomas et al., 2014). 
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1.2.4 Privatpersoners syn på social rekrytering 
Appeldahl och Larsson (2012) genomförde en undersökning om studenter och 
rekryterares syn på social rekrytering genom att föra kvalitativa intervjuer med bland 
annat tre studenter. Dessa resultat tyder på att det finns en negativ inställning till social 
rekrytering då den information som kan hämtas ifrån Facebook inte kan avgöra om en 
kandidat passar till ett jobb eller inte. Utöver den negativa inställningen tyder resultaten 
på att studenter anser att Facebook har ett privat syfte och att exempelvis bilder från ens 
privatliv kan tas ur sitt sammanhang och därför skapa felaktiga uppfattningar kring en 
kandidat (Appeldahl & Engvall Larsson, 2012).  
 
Carlsson och Svensson (2012) genomförde en undersökning baserad på intervjuer med 
14 personer och deras resultat säger dock att arbetssökande ser social rekrytering som 
något positivt som kommer vara viktigare i framtiden, vilket skiljer sig från Appeldahl 
och Larssons (2012) resultat. Carlsson och Svensson (2012) skriver att trots att 
Facebook anses vara en del av din privata sfär så kan rekryterare enkelt komma in på 
profilen och se saker som är menade att vara privata. De diskuterar att största problemet 
arbetssökande har med social rekrytering är att gränsen mellan privat och offentligt 
luckras upp i den medierade offentligheten. De tar även upp i sin diskussion att deras 
respondenter anser att social rekrytering skall användas som ett komplement till 
traditionell rekrytering, och att social rekrytering bryter det traditionella 
rekryteringssättet att man ska vara och agera på ett visst sätt. Social rekrytering håller på 
att ändra hela rekryteringsnormen (Carlsson & Svensson, 2012). 
 
Hurell et al. (2013) gjorde en undersökning på 482 studenter på 3 Skotska universitet 
angående deras inställning till rekryterares användning av sociala medier. Resultaten 
visar på att över 85 % av de som svarat på enkäten tycker att det är orättvist av 
rekryterare att screena kandidater innan en intervju. Deras resultat visade även på att 26 
% anpassade sina Facebook-sidor med karriären i åtanke, exempelvis att dölja profilen 
för utomstående. 
 
Den generella inställningen till användandet av social rekrytering verkar alltså vara 
negativ. De flesta menar att det handlar om att den privata sfären respektive den 
offentliga och professionella konvergerar 

1.2.5 Barriären mellan sociala och professionella nätverk 
Här presenterar vi tidigare studier som rör tolkningsproblematik, nackdelar med 
subjektiva åsikter i rekryteringssammanhang samt att gränsen mellan sociala och 
professionella nätverk blir allt mer otydlig. 

1.2.5.1 Subjektiv bedömning 
Social rekrytering öppnar upp för nya möjligheter i rekryteringsbranschen, men det kan 
även skapa missnöje bland de intervjuade. Kandidater kan tycka att de inte uppfattas på 
ett korrekt sätt eller att de blir felaktigt bedömda och diskriminerade, då den objektiva 
bedömningen blir influerad av rekryterarens personliga åsikter och värderingar (Lindahl 
& Månsson, 2012).  
 
Då barriären mellan sociala nätverk och rekrytering har börjat suddas ut (Doherty, 
2010) har även barriären mellan privatliv och yrkesliv gjort det samma. Detta i sin tur 
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medför att subjektiva och objektiva åsikter hos rekryterare blandas, och bedömningen 
går inte längre i linje med de åsikter och värderingar som företaget står för då det har 
blivit influerat av rekryterarens privata värderingar och åsikter. En felaktig syn av 
kandidaten kan leda till diskriminering av kön (Lindahl & Månsson, 2012), sexuell 
läggning, etnicitet med mera (Caers & Castelyns, 2010), parametrar som oftast inte är 
kopplade till hur lämpad en kandidat är för ett visst arbete, och social rekrytering kan 
således hämma företaget mer än det gynnar.  
 
Det mänskliga subjektiva omdömet hos rekryterare är ett bestående problem när det 
gäller rekrytering, och rekrytering över lag har blivit mer lidande av subjektiva 
bedömningar när social rekrytering började användas (Tyson, 2006). Ett exempel är att 
screena en kandidat innan intervjutillfället kan uppfattas som problematisk, då 
rekryteraren får en felaktig uppfattning av kandidaten, en uppfattning som inte alls 
behöver stämma överens med kandidatens yrkespersonlighet. 41 % av rekryterare 
screenar kandidater (Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?  | Stepstone, 
2013), och Hurell (2013) säger att subjektiva åsikter från screening innan 
intervjutillfället kan innebära att rekryteraren går in i intervjusituationen med en felaktig 
och hämmande inställning till individen. Detta kan således leda till en mindre objektiv 
bedömning av kandidaten under intervjun, eller att kandidaten elimineras ur 
rekryteringsprocessen innan möjlighet till intervju (Lindahl & Månsson, 2012). 

1.2.5.2 Tolkningsproblematik 
Då tidigare forskning (Doherty, 2010) tyder på att ett av de största problemen med 
social rekrytering är att subjektiva åsikter och värderingar influerar en rekryterares 
objektiva bedömning, vilket inte alltid går i linje med företagets åsikter och värderingar. 
Detta är något som kan skada företagen och rekryteringsprocessen kan bli korrupt. Trots 
detta så väljer många företag att använda sig av social rekrytering. 
 
Lindahl och Månsson (2012) menar på att tolkningsproblematiken ligger i att alla 
personer är olika, och att olika rekryterare då uppfattar kandidater olika. Det den ena 
rekryteraren finner negativt kan den andre rekryteraren uppfatta som positivt, då olika 
personer som utför intervjuer har olika åsikter om personen de söker efter. Detta är 
något som alltid har varit ett problem inom rekrytering, men som har blivit större i och 
med social rekrytering.  
 
Ytterligare en negativ sida med social rekrytering är att företag inte har några som helst 
skyldigheter att förklara varför en kandidat inte fick jobbet. Vilket gör att användandet 
av social rekrytering indirekt mörkas, och blir därför svårt att utvärdera (Anderson et 
al., 2008). 
  
En lösning för att minimera tolkningsproblematiken är enligt Doherty (2010) att företag 
måste integrera och liera social rekrytering i företagets existerande rekryteringsstrategi 
för att varje kandidat ska bedömas på lika villkor, oberoende av ens privata profil. Detta 
går i linje med Kew och Stredwick (2005) som säger att en rekryteringspolicy ska 
representera en organisation eller ett företags vett och etikett, vilka regler som finns 
uppsatta och vilken standard som förväntas hållas. 
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1.3 Syfte och målgrupp 
Här beskriver vi vårt syfte och vår målgrupp. 

1.3.1 Målgrupp 
Vår målgrupp bestod av Studenter på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

1.3.2 Syfte 
Vi ville undersöka studenters inställning till social rekrytering och om de tycker att 
social rekrytering är ett acceptabelt rekryteringsverktyg, samt om de aktivt ändrar sina 
Facebook-profiler för att framställas som mer attraktiva för arbetsgivare.  

1.4 Problemformulering 
Det vi ville besvara var: 
Hur ställer sig studenter på KTH till social rekrytering via Facebook och hur anpassar 
de sig? 
 
Och för att kunna besvara problemformuleringen tog vi hjälp av följande arbetsfrågor, 
som vi besvarade i vår undersökning: 

x Hur privata är studenternas Facebook-profiler, hur mycket information väljer de 
att visa? 

x Är studenterna medvetna om att social rekrytering sker, och tycker de att det är 
moraliskt försvarbart? 

x Anpassar studenterna sina Facebook-profiler efter vilket jobb de söker? 
x Tycker studenterna att företagen ska vara transparenta med att social rekrytering 

sker? 

1.5 Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa vår undersökning till det sociala mediet Facebook då det är 
Sveriges största sociala nätverk (Facebook dominerar fortfarande | Svenskarna och 
internet 2014, 2014), samt för att det är ett medie vars primära syfte är nätverkande 
inom privatliv, och inte yrkesliv.  
 
Vi begränsade målgruppen till att enbart bestå av studenter på KTH, då vi enklast nådde 
ut till dem. 

1.6 Hypotes 
Vår hypotes var att väldigt många studenter är medvetna om att de blir screenade via 
Facebook, och att alla till en viss grad väljer vad de visar på Facebook. Dock så var vi 
osäkra till om studenter uppfattar social rekrytering som en positiv eller negativ del av 
rekrytering. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som användes, samt i vilket syfte de användes. 

2.1 Litteratursökning 
Litteraturen som bygger en grund till vår undersökning är främst hämtad via Google 
Scholar,  DiVa  samt  KTH  Bibliotek.  Exempel  på  söktermer  som  användes  är:  “social  
media recruitment”,  “Facebook  rekryterare”,  “Facebook  vid  rekrytering”,  “Social  
Rekrytering”,  “Social  Recruitment”.  Vi  använde  oss utav kedjesökning, vilket innebär 
att när vi hittade litteratur som vi kunde använda oss utav analyserade vi de referenser 
som artikeln använde sig utav, för att se om även de kunde ligga som grund till vår 
undersökning. 

2.2 Enkät 
I detta avsnitt presenteras information kring vår enkäts utformning, syfte och 
distribution. 

2.2.1 Enkätens syfte 
Syftet med vår enkät var att få så många svar som möjligt, för att få en stabil grund till 
vårt resultat. För att få en överblickande bild av vad vår målgrupp tycker om social 
rekrytering krävdes det kvantitativ data. Svaren från denna enkät användes därefter som 
en grund att bygga våra intervjuer på.   

2.2.2 Enkätens utformning 
Enkäten utformades med hjälp utav Olof Bälter, lektor vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Olof Bälter hjälpte oss genom att ge feedback på vår enkät i tre olika 
iterationer. Anledningen till denna iterationsprocess var för att upptäcka fel samt för att 
designa enkäten för att bäst besvara vår problemformulering.  
 
Enkäten bestod främst av likertskalor, och var utformad så att det fanns ett flertal frågor 
som behandlade vår frågeställning samt de stödfrågor vi jobbade efter. Frågorna var 
utformade så neutralt som möjligt, då vi inte ville att respondenterna skulle influeras av 
frågornas karaktär. Enkäten behandlade användandet av Facebook, såsom utformning 
av profil. Utöver användandet av Facebook behandlades även medvetenhet om social 
rekrytering, samt inställning kring detta. Vi valde denna struktur på våra frågor då det 
gav en bra grund att stå på vid utformning av intervjufrågor, samt att liknande studier 
hade liknande frågor, se Carlsson och Svensson (2012). 

2.2.3 Distribution av enkät 
Vi använde oss utav Google Forms för att skapa enkäten och distribuerade den via ett event 
på Facebook. Samtliga respondenter besvarade enkäten via en länk från ett Facebook-
event som våra vänner bjöds in till.  Event använde vi oss utav då de inbjudnas vänner 
kan se eventet vilket i sin tur förhoppningsvis ökade antalet respondenter.   



 

8 

 
Enkäten distribuerades mellan 2015-03-06 och 2015-03-22. 

2.3 Intervju 
I detta avsnitt presenteras information kring våra intervjuers utformning, syfte, urval 
och analys. 

2.3.1 Intervjuernas syfte 
Utifrån den kvantitativa data enkäten gav oss skapade vi frågor till våra intervjuer som 
skulle svara på varför svaren från enkäten såg ut som de gör.  

2.3.2 Intervjuernas utformning 
Vi valde att ha semi-strukturerade intervjuer (Fontana & Frey, 1994) för att öppna upp 
för diskussion samt att informanterna skulle få beskriva sina egna tankar, och att 
intervjun snarare skulle likna en konversation. Vi kunde då även utgå från tre större 
frågeområden som behandlade generella frågor snarare än exakta, detaljerade frågor 
(Hedin, 1996). Det gav oss också möjligheten att ställa följdfrågor utifrån vad 
informanterna svarade på de generella frågorna, så att informanten bestämde åt vilket 
håll intervjun skulle gå, vår vägledning under intervjun var endast för att hålla dem 
inom det relevanta området. Med denna metod kunde vi även hitta andra aspekter på 
deras svar och erhålla en djupare förståelse för studenters inställning till social 
rekrytering. 

 
Sammanlagt hölls fem intervjuer och vi ställde samma generella frågor till alla 
informanter, oavsett om de svarade på vår enkät eller inte och vi anpassade således inte 
intervjuer utefter varje informants individuella enkätsvar. 

2.3.3 Intervjuernas urval 
Av de fem personer vi intervjuade var tre av dem säkra på att de svarat på vår enkät och 
de andra två osäkra. Två av informanterna var inne på sina sista studieår, två var inne på 
sitt näst sista år och den femte var inne på sitt tredje år. Denna studieårsfördelning 
speglade våra respondenters studieårsfördelning.  

2.3.4 Intervjuanalys 
Vi använde oss av meningskoncentration som analysmetod för våra intervjuer. 
Meningskoncentration innebär är att man översätter intervjusvaren till text, och sedan 
koncentrerar och sammanfattar svarstexten för varje informants intervju så att mängden 
text blir avsevärt mindre. Svaren blir då korta och koncisa utan att förlora sin innebörd 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 

2.4 Metodmotivering 
Vi valde att utföra undersökningen med data från två olika metoder då vi beslutade att 
det krävdes både kvalitativ samt kvantitativ data för att lättare besvara vår 
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problemformulering. Data från litteratursökningen användes för att ha en stabil grund 
att bygga vår enkät på. 
 
Första delen av undersökningen bestod utav en enkät som gav oss kvantitativ data, detta 
hjälpte oss besvara frågeställningen då en stor mängd data representerar målgruppen 
bättre än enbart intervjuer. Distributionen av denna enkät hanterades via det medlet som 
undersökningen handlar om, och var därför intuitiv.  
 
Andra delen av undersökningen bestod utav intervjuer som gav oss kvalitativ data, för 
att få konkreta tankar och åsikter kring social rekrytering. Vi använde oss utav 
intervjuer då de skulle ge en bättre förståelse av den data som enkäten resulterade i. 
Intervjuerna öppnade möjligheten för djupare diskussioner kring frågorna i enkäten 
vilket gav möjligheten att analysera de svar som enkäten gett oss. Den kvalitativa data 
som erhölls av intervjuerna gav oss således komplement till den kvantitativa data från 
enkäten.  
 
Med vår enkät ville vi svara på hur det ser ut och med våra intervjuer ville vi svara på 
varför det ser ut som det gör. 
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3. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från enkäten samt intervjuerna.  

Som nämnt tidigare kommer vi att referera till de som svarat på enkäten som 
respondenter och de som var med och intervjuades refereras till som informanter.  

3.1 Enkätresultat 
I detta avsnittpresenteras resultaten från enkäten.  

3.1.1 Information kring respondenterna 
Totalt svarade 77 personer från vår målgrupp på enkäten. Samtliga som besvarade vår 
enkät var 19 år eller äldre, en majoritet på 52 % av respondenterna var 22-24 år gamla 
och enbart 3.8 % var 28 eller äldre. 70.2 % av respondenterna hade antingen ett eller två 
år kvar på sin utbildning, 27.2 % hade tre till fyra år kvar och enbart 2.6 % av 
respondenterna var inne på sitt första år (och hade därmed 5 år kvar). 
 
Av dessa 77 respondenter svarade 76 att de hade en Facebook-profil. Angående en fråga 
om hur ofta respondenterna använde sig utav Facebook, där 1 innebar någon gång om 
dagen, och 5 innebar flera gånger i timmen, så svarade 37.7 % av respondenterna 
antingen 4 eller 5 vilket visar på en väldigt aktiv användning av det sociala mediet. 30.1 
% svarade 3 och 32.2 % antingen 1 eller 2.  

3.1.2 Respondenternas svar angående medvetenhet om- och 
inställning till social rekrytering via Facebook 
Här presenteras resultaten angående respondenternas medvetenhet om- och inställning 
till social rekrytering via Facebook. 

3.1.2.1 Medvetenhet om social rekrytering. 

En stark majoritet, hela 77.9 % av respondenterna visste om att chansen för screening 
via Facebook vid potentiell rekrytering fanns.  

3.1.2.2 Företag ska få använda data från din Facebook-profil vid bedömning av dig 
som kandidat? 

Angående hur respondenterna ställde sig till att social rekrytering sker fanns det 
splittrade inställningar. På en fråga angående om företag ska få använda data ifrån 
sociala medier skalad 1-5 där 5 var Ja och 1 var Nej, så var 57.1 % antingen neutralt 
eller positivt inställda till att företagen får använda sig utav denna data. 37.7 % svarade 
antingen 4 eller 5, alltså att de var positivt inställda. Vidare så svarade 43 % antingen 1 
eller 2, vilket menar på en negativ inställning (se figur 1). 
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3.1.2.3 Skall företag vara transparenta angående användning av social rekrytering 
och skall det stå i företagets rekryteringspolicy? 

Angående om företag ska vara transparenta, det vill säga att de ska vara öppna utåt med 
sin användning av social rekrytering, svarade 49.4 % av respondenterna antingen 4 eller 
5, vilket menar på att de vill ha transparens ifrån företagen. 31.2 % av respondenterna 
var neutrala kring detta och 19.4 % ansåg att företag inte behöver vara transparenta (se 
figur 2). 
 
Vidare så ställde vi frågan angående om det ska vara med i företagets 
rekryteringspolicy, alltså ha interna riktlinjer kring användandet av data insamlad ifrån 
sociala medier under en rekryteringsprocess. 55.9 % (de som antingen svarade 4 eller 5) 
ansåg att det borde stå i företagets rekryteringspolicy, 20.8 % var neutralt inställda och 
23.4 % ansåg att det inte var nödvändigt för företagen (se figur 3). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figur 2: Svarsfördelning angående om företag 
ska vara transparenta angående om de 
analyserar Facebook-profiler. 

Figur 3: Svarsfördelning angående om det ska 
stå i företagets rekryteringspolicy om de 
använder social rekrytering. 

Figur 1: Svarsfördelning angående om företag får använda 
data utvunnen ifrån en kandidats Facebook-profil vid 
bedömning av kandidaten. 
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Vi ser att respondenterna överlag tycker att dessa frågor är lika viktiga för företagen. 
Den finns mindre skillnader, såsom att 56 % har svarat 4 eller 5 gällande att företagen 
ska ha riktlinjer internt jämfört med 49 % som har svarat 4 eller 5 gällande transparens 
utåt (se figur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.4 När är det acceptabelt för företag att screena en kandidat? 
Vidare ställdes frågor som behandlade när respondenterna tycker att det är acceptabelt 
för företagen att screena kandidater (före intervju, under intervju samt efter intervju).  
Svaren angående screening innan samt efter intervju är väldigt snarlika, och en 
majoritet, 61.1% respektive 63.7%, svarade antingen 4 eller 5 på dessa frågor. 13 % 
respektive 14.3% är neutralt inställda kring detta och 26 % respektive 22.1% tycker inte 
att det är acceptabelt (de som svarat 1 eller 2) (se figur 5 samt 6). 
 
Resultaten gällande om det är acceptabelt för rekryteraren att screena under en intervju 
skiljer sig markant. Enbart 22.1% svarade 4 eller 5 och ansåg att det är acceptabelt, då 
däremot 9.1% är neutrala och 68.9% ansåg det oacceptabelt och svarade alltså 1 eller 2 
(se figur 7). 

Figur 4: Jämförelse av frågorna (figur 2 samt 3) gällande om företag ska vara 
transparenta utåt med användningen av social rekrytering och om företag ska 
ha med social rekrytering i deras rekryteringspolicy.  

Figur 5, 6 & 7: Svarsfördelning på frågorna angående när det är acceptabelt för rekryterare att screena 
kandidater. Före en intervju, efter en intervju respektive under en intervju. 
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3.1.3 Enkätsvar angående utformning av Facebook-profil. 
Här presenteras resultaten angående respondenternas utformning av dessas Facebook-
profiler.  

3.1.3.1 Tänker du på din image på Facebook? 
Vi ser att majoriteten tänker på sin image på Facebook (52 %, de som svarade 4 eller 5), 
nästan en fjärdedel (24,7%, de som svarade 3) är neutrala i frågan och strax under en 
fjärdedel (23,4%, de som svarade 1 eller 2) tänker inte på sin image på Facebook. 
Denna image innebär inte specifikt image mot arbetsgivare och företag, utan image 
överlag (se figur 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1.3.2 Ändrar du din profilbild för att framställas på ett visst sätt?  

Vidare för att veta till vilken grad som respondenterna ändrar sin profilbild för att 
framställas på ett specifikt sätt ställdes just den frågan. Över lag så ändrar 41 % (de som 
svarade 4 eller 5) sin profilbild för att framställas på ett specifikt sätt. 38 % ansåg sig 
neutrala i frågan och svarade därmed 3. Enbart 21 % svarade att de inte ändrar sin 
profilbild för att framställas på ett visst sätt (de som svarade 1 eller 2) (se figur 9). 
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Figur 8: Svarsfördelning angående om respondenterna tänker på sin image 
på Facebook.  

Figur 9: Svarsfördelning angående om respondenterna ändrar sin 
profilbild för att framställas på ett visst sätt.  
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3.1.3.3 Hur öppen är din profil för utomstående?  

En stark majoritet, 79.2% (de som svarade 1 eller 2) har helt stängda, eller väldigt 
stängda profiler, vilket starkt begränsar mängden information som utomstående kan se. 
Enbart 1.3% av respondenterna har helt öppna profiler, alltså att utomstående kan se 
exakt samma saker som vänner (se figur 10). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3.4 Hur regelbundet tar du bort bilder/inlägg som du är taggad i? 

Vidare ställdes två frågor angående hur ofta respondenterna tar bort bilder respektive 
inlägg från sin profil. Diagrammen skiljer sig någorlunda, och vi kan se att det överlag 
är vanligare för respondenterna att ta bort bilder än inlägg. 
 
Mer specifikt för bilder så svarade 42 % av respondenterna 3 eller över. 31 % svarade 2 
och 27 % svarade att de aldrig tar bort bilder som de taggas i (se figur 11). Gällande 
inlägg så svarade 26 % av respondenterna 3 eller över. 42 % svarade 2 och 32 % 
svarade att de aldrig tar bort inlägg (se figur 12), 
 

Figur 10: Svarsfördelning angående hur öppna profiler 
respondenterna har.  

Figur 11 & 12: Svarsfördelning angående hur ofta respondenterna tar bort bilder 
respektive bilder som de taggas i.  
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3.1.3.5 Utformar/utformade du din Facebook-profil med din karriär i åtanke?  

Trots vetskapen kring social rekrytering så är det få studenter som har anpassat sina 
Facebook-profiler för tidigare eller nuvarande jobb. 83.1 % svarade antingen att de inte 
anpassat sin profil alls, eller att det inte är applicerbart gällande sitt förra jobb, vidare 
svarade 16.9 % av respondenterna 2 eller över (och har alltså gjort någon som helst 
ändring). Gällande nuvarande jobb så svarade 84.4% att de inte gjort en ändring, eller 
att det inte är applicerbart och 15.6 % har gjort någon som helst ändring.  
 
Svaren ser annorlunda ut för framtida jobb, då enbart 39 % svarade att de inte ändrat sin 
profil eller att det inte är applicerbart. 20.8 % svarade med 2, vilket innebär att de på 
något litet sätt gjort en ändring på sin profil med sitt framtida jobb i åtanke. 22.1 % 
svarade 3, och 18.2 % svarade antingen 4 eller 5 och har därmed gjort mycket för att 
ändra sin profil med framtida jobb i åtanke (se figur 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Intervjuresultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna. 

3.2.1 Information kring informanterna.  
Utöver ovanstående enkätsvar utfördes även fem kvalitativa intervjuer, av dessa fem 
informanter så hade tre svarat på vår enkät innan intervjutillfället. Fyra av 
informanterna gick ett av sina två sista år på KTH och den sista informanten gick sitt 
tredje år. Samtliga informanter svarade att de tycker att Facebooks huvudsakliga 
funktion är att bibehålla ett kontaktnät med främst vänner, men att Facebooks natur gör 
så att kontaktnätet kan utvecklats till exempelvis ett nätverk med chefer för företag.  
 

Figur 13: Svarsfördelning angående om respondenterna har ändrat sin profil på 
grund av ett jobb de söker.  
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3.2.2 Informanternas medvetenhet om- och inställning till 
social rekrytering via Facebook 
Här presenteras resultaten angående informanternas medvetenhet om- och inställning 
till social rekrytering via Facebook. 

3.2.2.1 Var informanterna medvetna om att social rekrytering sker?  

Gällande frågan om informanterna var medvetna om att social rekrytering sker svarade 
samtliga att de visste om fenomenet, och att det sker. De tre informanter som hade 
svarat på vår enkät innan intervjutillfället svarade samtliga att de visste om det även 
innan de svarat på enkäten.  

3.2.2.2 Vad tycker informanterna om att social rekrytering sker?  

Som enkäten visade så var 57.1 % av respondenterna antingen neutralt eller positivt 
inställda till att företag använder data insamlad från en kandidats Facebook-profil. 
Samtliga informanter är positiva till att det sker. Informant 5 menar på att om man inte 
tycker att detta fenomen är acceptabelt så har man alltid möjligheten att stänga sin 
Facebook-profil för utomstående (se tabell 1). 

 

Informant Fråga: Vad tycker informanten om att social rekrytering sker?  

1 Väldigt positiv till att det sker, då rekryterare måste samla in all data 
dem kan för att göra en rättvis bedömning. 
 
Rekryterarna ska ha ett öppet sinne och förstå att en profil kan skilja sig 
beroende på exempelvis åldersgrupp.  

2 Ser inget problem med det. Menar på att om informationen finns på 
Facebook så är det någonting informant 2 står för. 

3 Tycker att det är helt okej, och säger att informant 3 skulle göra samma 
sak om hen var rekryterare. Sociala medier är ett lätt sätt att få 
information kring någon. 

4 Tycker att det är okej då det speglar en ärlig bild. Finns positiva och 
negativa sidor med att företag screenar kandidater.  

5 Är okej om profilen är öppen. Om vem som helst har tillgång till 
profilen ska även rekryterare ha det. Menar på att det finns två aspekter 
- aspekten att det inte finns något att dölja samt privataspekten. 
Informant 5 tycker att om man har ett problem med det så är det bara att 
göra profilen stängd.  

 

Tabell 1: Informanternas svar angående om vad de tycker om att social rekrytering 
sker.   



 

17 

3.2.2.3 Tycker informanterna att företag behöver vara transparenta med att 
företagen använder social rekrytering?  

Enligt våra respondenter så tyckte majoriteten att företag ska vara transparenta med att 
de använder social rekrytering, det vill säga att det ska vara tydliga och öppna med det 
mot allmänheten. Våra informanter var dock kluvna i frågan, majoriteten tyckte att de 
skulle vara öppna med detta, men vi fick inte fram några klara svar till varför. Informant 
3 nämnde att det var underförstått att detta sker, vilket gör att det inte anses så viktigt att 
företag är tydliga och transparenta med att de använder sig av social rekrytering (se 
tabell 2). 

 
 

Informant Fråga: Tycker informanten att företag behöver vara transparenta 
med användandet av social rekrytering? 

1 Spelar ingen roll personligen, då det kommer att göras oavsett om 
de är transparenta med informationen eller inte. 

2 Företag ska absolut vara transparenta med det, kanske inte säga 
det direkt under intervjun - men att det bör nämnas att företaget 
använder sig utav social rekrytering. 

3 Underförstått att det sker, så alla borde veta om att risken finns. 
Kan vara bra att de nämner att de eventuellt gör det.  

4 Svårt att svara på, men ja det borde de. 

5 Beror på om det handlar om i om screeningen sker i egenskap av 
företaget eller rekryteraren. Drar parallellen att en rekryterare 
likaväl skulle kunna springa in i en kandidat på krogen, och att det 
kommer påverka på samma sätt som om rekryteraren hittar 
festbilder på Facebook.  

 

Tabell 2: Informanternas svar angående om de tycker att företag ska vara 
transparenta med användandet av social rekrytering.  
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3.2.2.4 Tror informanterna att deras Facebook-profiler kan vara av betydande roll 
vid jobbsök? 

Angående om informanterna trodde att deras Facebook-profierl kan vara av betydande 
roll vid sök av jobb så svarade tre av informanterna att det beror på vilket företag som 
man har sökt jobb på, och att det är olika beroende på vad företaget har för värderingar 
(se tabell 3). 

 
  

Informant Fråga: Tror informanten att deras Facebook-profil kan vara av 
betydande roll vid jobbsök? 

1 Beror på om företaget prioriterar personlighet eller kompetens. Ett 
företag som vill att kandidaten passar in i företagskulturen kan lägga 
större vikt på Facebook än företag som enbart prioriterar kompetens.  

2 Beror på rekryteraren. Menar på att det som kan utvinnas från hens 
Facebook-profil är kontaktnätet - och att rekryteraren kan 
dubbelkolla om kontakterna överensstämmer med de som hen har på 
LinkedIn. 

3 Menar på att sin profil inte kan vara av betydande roll då majoriteten 
av sidan är dold, och att rekryteraren därför inte kan utvinna mycket 
information ifrån profilen.  

4 Kan enbart vara av betydande roll om företaget har väldigt strikta 
regler, och att då arbetsplatsen inte passar hen då hens sida är 
kontroversiell. 

5 Tror att andra tror att en Facebook-profil har en större roll än vad den 
har i verkligheten. Och att därför hens profil inte kommer vara av 
betydande roll.  

 

 

Tabell 3: Informanternas svar angående om de tror att deras Facebook-profiler kan 
vara av betydande roll när det kommer till jobbsök.  
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3.2.2.5 Informanternas tankar kring vad de tror att rekryterare vill se. 
Angående vad informanterna tror att rekryterare vill se finns det inga direkta svar på 
vad de tror är attraktivt. Informanterna säger dock att de inte tror att företag vill se att 
kandidaten har festbilder från varje dag (se tabell 4). 

 
 

Informant Fråga: Vad tror informanten att rekryterare vill se (på en kandidats 
Facebook-profil).  

1 Inget svar 

2 Det som kan anses vara negativt kan vara politiska åsikter, religion, 
kontaktnät, intressen - om ovanstående är kontroversiella för 
rekryteraren. Tror att en rekryterare vill ha en helhetssyn för att veta om 
personen passar i företagskulturen 

3 Har  en  vän  som  gjorde  en  profil  med  enbart  “professionella  bilder”,  
menar på att rekryterare vill se seriösa och professionella bilder och 
kontaktnät. 
 
Tror  att  företag  vill  se  “fina  människor  på  fina  fester”,  samt  att  man  
exempelvis arrangerar evenemang. 
 
Tror inte företag vill se oseriösa bilder. 

4 Har personligen inte brytt sig om vad företag vill se, och har Facebook 
för vänner.  
 
Menar på att man kan framställas hur man vill, exempelvis någon som 
springer 06.00 varje dag – alltså skräddarsy sin profil för att försöka 
framtå exakt hur man vill.   

5 Menar att hen är medveten om att inte lägga upp bilder på shots-race 
dagligen. Men har utöver det inte brytt sig om att tänka på vad 
rekryterare vill se, då han tror att folk lägger större tyngd på den vikt 
social rekrytering har än vad det har i verkligheten. 

 

Tabell 4: Informanternas svar angående vad de tror att rekryterare vill se på en 
kandidats Facebook-profil.  
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3.2.3 Utformning av informanternas Facebook-profiler.  
Här presenteras resultaten angående informanternas utformning av dessas Facebook-
profiler.  

 3.2.3.1 Har informanterna utformat sin Facebook-profil med sin karriär i åtanke? 
Ytterligare så fick informanterna svara på frågor angående om dem utformar sin 
Facebook-profil med sin karriär i åtanke. Ingen av informanterna uttryckte explicit att 
de har gjort specifika ändringar på utformningen utöver de som nämnts tidigare 
(exempelvis att dölja sidan). Informant 5 säger att hen tar bort en del bilder och inlägg 
som inte längre går i linje med informantens åsikter. Både informant 1 och 3 nämner att 
de antagligen kommer att göra ändringar i framtiden, då ett potentiellt jobbsökande är 
mer nära i tiden (se tabell 5). 

 
 

Informant Fråga: Har informanten utformat sin Facebook-profil med sin karriär 
i åtanke? 

1 Har tidigare sagt att informanten har sin profil stängd för eventuella 
rekryterare. 
 
Nämner att hen eventuellt i framtiden kommer att lägga in mer 
information på sin profil, exempelvis tidigare jobb samt utbildning. 
Detta för att Facebook-profilen ska matcha LinkedIn-profilen. 

2 Säger att hen inte alls ändrar sin profil, utan bara är sig själv. 

3 Informanten kan tänka sig att göra det i framtiden, men gör det inte 
just nu för att det är för omständligt att rensa upp hela hens profil, 
och har därför dolt det mesta av sin profil. Informanten säger att 
Facebook främst har sociala funktioner och är inte menat för 
rekrytering och väljer därför att dölja sin profil och inte ändra den.  
 
Informanten tror även att en Facebook sida kan vara ett tillägg till sitt 
CV. 

4 Informanten ändrar inte sin profil särskilt mycket, utan är ärlig 
överlag. Informanten säger att hen skriver viktiga och kontroversiella 
egenskaper, såsom att hen har gjort lumpen, då det kan ses som en 
attraktiv egenskap. 

5 Informanten började tänka på utformningen av sin profil när hen 
började leta efter exjobb, då det var det första gången informanten 
brydde sig om vad hen sökte.  
 
Informanten nämner att hen har börjat ta bort en del bilder och inlägg 
som kommer upp idag, men ändrar inte på de bilder som hen hade för 
exempelvis fyra år sedan. Menar på att om en rekryterare dömer en 
för någon man var flera år sedan så är det rekryteraren som har en 
skev bild av informantens profil. 

  

Tabell 5: Informanternas svar angående om de har utformat sin Facebook-profil med 
sin karriär i åtanke. 
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3.2.3.2 Hur öppna Facebook-profiler har informanterna?  

Samtliga informanter hade sina Facebook-profiler inställda på en privat inställning, 
vilket innebar att utomstående främst såg profilbild, namn samt omslagsbild. Detta kan 
jämföras med de resultat som enkäten gav oss, där 79.2% angav att de hade helt stängda 
eller nästan helt stängda profiler. Informanterna nämner att de främsta anledningarna till 
denna inställning var av privata skäl, såsom att de inte vill att utomstående ska se allt. 
Informant 1 säger specifikt “Men  folk  som  min  mamma,  såsom  rekryterare  eller  så  kan  
ju bli upprörda. Men skulle jag söka ett jobb så vill jag kanske inte att dem ska få den 
bilden av mig. Jag har inte riktigt makt över vilka bilder som jag taggas  i  heller.” (se 
bilaga 7.3.1) och menar på att med en stängd profil kontrolleras mängden information 
som utomstående kan se (se tabell 6). 
 

Informant Fråga: Vad kan utomstående se när de går in på informantens profil? 

1 De kan se profilbild, omslagsbild och namn samt informantens vänner. 
Informanten har valt att dölja alla bilder hen är taggad i. Informanten har 
valt denna privata inställning just för att utomstående inte ska få fel 
uppfattning om informanten (tar specifikt upp rekryterare som 
utomstående).  

2 Endast vänner kan se informantens sida (dold för utomstående). 
Informanten valde denna inställning inför en av KTHs mottagningar, och 
har inte tillbaka ändrat sen dess.  
 
Informanten har inget att dölja, och de som hen vill ha privat kommer 
inte finnas på Facebook. 

3 Utomstående ser endast namn, profilbild och grundläggande information. 
Informanten har även valt att visa jobb just för om företag är inne och 
kollar hens profil.  
 
Informanten har valt denna inställning för att utomstående inte ska se 
privata och oseriösa bilder på personen, som kan leda till att de får en 
felaktig bild av informanten. 

4 Utomstående  ser  endast  profilbild  och  namn,  som  ”nästan  är  hens  riktiga  
namn”,  vilken  stad  informanten  kommer  från  och  vilken  hen  bor  i  för  
tillfället.  
 
Informanten har framförallt valt detta för att utomstående inte ska se 
hens bilder och inlägg. Informanten påpekar också att din profil kanske 
inte är så privat som du tror, då många av hens kontakter är personer som 
hen har träffat någon enstaka gång.  

5 Utomstående ser endast namn, profilbild och omslagsbild. informanten 
gjorde den privat en gång i tiden, och har aktivt valt att inte ändra 
tillbaka. 
 
Informanten nämner att det handlar om self-presentation och self-
preservation, att de man läggar upp på Facebook kanske inte är för alla 
att se. Hen använder Facebook främst för sitt privata nätverk, och att det 
kan kännas obekvämt om utomstående vet vad hen gör på sin fritid. 

Tabell 6: Informanternas svar angående hur öppna deras Facebook-profiler är.   
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3.2.3.3 Vad informanterna tror är anledningen att andra studenter inte anpassar 
sin profil trots medvetenhet kring social rekrytering.  

För att få mer förståelse varför en så pass liten del av de som svarat på enkäten utformar 
sin profil med karriär i åtanke ställde vi denna fråga under intervjuerna. Svaren var 
varierande, men samtliga informanter var överens om att det handlade om att hålla ens 
Facebook-profil privat eller för att individer inte har någonting att dölja från 
arbetsgivare.  
 
Informant 1 och 3 var överens om att de tror att det även beror på målgruppen. De 
menar på att studenter inte har samma behov av att anpassa sin profil som personer som 
aktivt söker jobb. De säger att de tror att resultaten hade varit annorlunda om vi 
undersökte examinerade studenter som aktivt söker jobb (se tabell 7). 

 
 

Informant Fråga: Vad tror informanterna är anledningen till att andra studenter 
inte anpassar sina profiler trots medvetenhet kring social rekrytering.  

1 Informanten tror att detta främst beror på att folk inte bryr sig, att 
studenter  har  så  pass  långt  kvar  till  ett  “riktigt”  jobb,  och  börjar  inte  
bry sig om detta tills de är i slutet av sina studier.  
Informanten nämner även att det kan bero på att sociala medier har 
blivit en självklar del av ens liv, så att man glömmer helt enkelt bort 
det. 

2 Informanten tror att det är för att personer vill vara sig själva, att inte 
behöva låtsas vara någon annan för att få ett jobb. Om ett företag inte 
accepterar informanten för den person hen är vill hen inte jobba hos 
det företaget.  
 
Samt att folk inte gör något åt detta av ren lathet. 

3 Informanten tror att studenter inte bryr sig och att äldre studenter är de 
som ändrar sin inställning kring detta. Menar på att man skaffar 
LinkedIn och städar upp ens Facebook-profil då man ska söka ett jobb.  
 
Tror att yngre studenter inte ser någon mening med att städa sina 
profiler än. 

4 Informanten tror att folk fortfarande använder Facebook primärt i ett 
privat nätverkssyfte. Att hålla kontakt med vänner, och få information 
om exempelvis events.  

5 Informanten tror att påverkan är mindre än vad man tror, och att folk 
står fast vid sitt privata ideal samt att studenter vet att de kan bli 
granskade men inte har något att dölja.  
 
Informanten kände sig kluven i denna fråga. 

 

Tabell 7: Informanternas svar angående om vad de tror är anledningen till att andra 
studenter inte anpassar sina profiler trots medvetenhet kring social rekrytering.  
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4. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultaten i förhållande till problemformuleringen och dess 
arbetsfrågor. Vi återkopplar och relaterar även till tidigare relaterade studier som 
representeras i teorikapitlet, samt kritiserar vår metod. 

4.1 Utformning av profil för potentiella 
arbetsgivare 
En stor del av våra respondenter hade ändrat sina profilbilder för att framställas på ett 
visst sätt då ens profilbild är den fasad som ska representera dem på sociala medier, och 
det absolut första en besökare ser. Dessa resultat går i linje med Hums et al.:s. 
undersökning (Hum et al., 2011) där de säger att profilbilden är en av de centrala 
delarna i identitetsskapande online. Det är också viktigt att poängtera att oavsett hur 
öppen eller stängd ens Facebook-profil är så syns alltid profilbilden, och är därför 
någonting som alla potentiella arbetsgivare kan se.  
 
Majoriteten av våra respondenter utformar sina Facebook-profiler för att framställas på 
ett visst sätt, men en minoritet gjorde större ändringar med sin karriär i åtanke. Enligt 
våra resultat så är det få som ändrat sina Facebook-profiler på grund av nuvarande eller 
gamla jobb men en desto större del utformar sin Facebook-profil med framtida jobb i 
åtanke. Detta ser inte vi som överraskande då vår målgrupp består av studenter och att 
ens privata liv tidigare inte har haft en stor inverkan på de jobb man har sökt, då det 
oftast har varit deltidsjobb eller sommarjobb. 
 
Vi tror dock att studenter som närmar sig eventuellt arbetssökande blir mer måna om sin 
identitet utåt. Som kan utläsas i 3.2.3.4 nämner två av informanterna att även de tror att 
resultaten hade sett annorlunda ut ifall vi hade valt studenter som aktivt söker arbete 
som målgrupp. Informanterna tror inte att studenter (som inte söker jobb) har känt ett 
behov av att uppdatera sina profiler.  

4.2 Identitetsskapande 
I motsats till Zhao et al.:s (2008) resultat angående identitetsbildning på sociala medier, 
så pekar våra resultat på att även om man väljer att framställas på ett visst sätt, så är ens 
identitet på Facebook inte skild från ens identitet utanför det sociala mediet. Våra 
informanter menar på att de är sig själva på sociala medier, och att de inte anstränger sig 
för att framställas som bättre än de är. En informant uttryckte explicit att hen inte vill 
arbeta för ett företag som inte accepterar personen för den hen är.  

 
Enligt våra enkätsvar har en klar majoritet av respondenterna sina profiler stängda för 
utomstående, vilket går emot Zhao et al.:s (2008)undersökning, som sa att majoriteten 
valde att ha större delen av sina profiler öppna. Dock var Zhao et al.:s undersökning 
gjord år 2008, och vi tror att beteenden mot sociala medier har förändrats sedan dess. Vi 
tror att det har ändrats till att individer idag har en mer skeptisk och försiktig syn mot 
sociala medier. Våra resultat, att studenter har stängda profiler, överensstämmer med 
Appeldahl och Larssons resultat (2012) som säger att studenter tycker att Facebook är 
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till för privata ändamål och ens privata sfär. Att stänga ens profil för utomstående kan 
ses som det mest naturliga sättet att bibehålla Facebook för privata ändamål. 

4.3 Medvetenhet om social rekrytering samt 
inställning till det 
Enligt våra enkätresultat är en stark majoritet av respondenterna medvetna om att social 
rekrytering sker, trots detta så var det bara en liten andel som gör större ändringar på sin 
Facebook-profil med sin karriär i åtanke. Samtliga av våra informanter sa att en 
anledning till detta kan vara att individer vill skilja på privat- och yrkesliv, samt att få 
vill ändra sin profil för att framställas på ett visst sätt, då det vore som att ljuga.  
 
Majoriteten av våra respondenter och samtliga informanter tycker att social rekrytering 
är ett bra fenomen och bör användas, då det ger rekryterare en chans att samla in mer 
data om en kandidat, och att om en kandidats profil är öppen så har rekryteraren rätt att 
använda sig utav information hämtad därifrån. Detta går i linje med Carlsson och 
Svenssons (2012) resultat, vilket var att arbetssökande ser på social rekrytering som 
något positivt. Social rekrytering kan alltså bli ett viktigt rekryteringsverktyg om det 
används som komplement till traditionell rekrytering (Doherty, 2010). En av våra 
informanter var positiv till att social rekrytering bryter mot den traditionella 
rekryteringsnormen. Något som informanterna även nämner är att om man är negativt 
inställd till social rekrytering så har man alltid möjligheten att göra ens profil dold.  
 
Våra resultat säger att studenter tycker att företag ska vara transparenta med 
användandet av social rekrytering framförallt mot de som ansöker om jobb. Dock så 
nämner en av våra informanter att social rekrytering idag bör vara någonting som alla är 
medvetna om att det sker, och att i dagens samhälle är det underförstått att rekryterare 
screenar potentiella kandidater. Hälften av våra respondenter svarade även att de tycker 
att företag ska reglera användandet av social rekrytering internt i företagets 
rekryteringspolicy, vilket överensstämmer med vad Doherty (2010) tycker behövs.  
 
Samtliga informanter påpekade tolkningsproblematiken som i dagsläget kommer med 
social rekrytering, att det är ett av de största problemen med social rekrytering och är 
enligt Tyson (2006) ett bestående problem när det gäller rekrytering. Att man blir 
bedömd olika beroende på om ens rekryterare har liknande värderingar som kandidaten 
eller inte ansågs oacceptabelt. Våra åsikter går i linje med det Doherty (2010) säger och 
vi tror även att sådana riktlinjer kommer att få en mer betydande roll i framtiden. 
 
Om man jämför Appeldahl och Larssons (2012) och Hurrell et al.:s (2013) resultat med 
våra så tror vi att studenters inställning till social rekrytering kan ha ändrats. Detta kan 
vara en direkt följd av att ens profil på och utanför sociala medier har konvergerat så 
pass mycket så att de börjar gå mot den ideala profil som Markus och Nurius nämner 
(Markus & Nurius, 1986) och att de olika identiteter man har kommer gå mot att bli 
identiska. En annan anledning till att våra resultat skiljer sig från ovanståendes kan vara 
att samtliga studenter som vi baserar våra resultat på studerar på ett tekniskt universitet, 
där IT är så pass integrerat att social rekrytering kan ses som självklart. 
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4.4 Allmänna tankar om undersökningen 

4.4.1 Negativ och positiv inställning till social rekrytering 
Efter att ha gjort denna undersökning så finns det mycket rum för diskussion om 
fenomenet, och de resultat som vi har kommit fram till. Appeldahl och Larssons (2012) 
resultat skiljer sig från vårt, men våra resultat har även många studenter som är negativt 
inställda till social rekrytering och vi tror att det kan finnas flera anledningar till att 
många fortfarande har denna negativa inställning. Trots att våra resultat inte direkt säger 
varför negativitet kring fenomenet finns (utöver den tolkningsproblematik som uppstår), 
så har vi teorier kring detta. Vi tror bland annat att många fortfarande anser att social 
rekrytering är ett intrång på ens privata sfär, och att rekryterare inte har någonting att 
göra på Facebook. I och med att social rekrytering är ett så pass nytt fenomen så finns 
fortfarande mycket oklarheter över exakt vad som utvärderas när rekryterare använder 
sig utav social rekrytering, och dessa oklarheter kan vara ytterligare en anledning till 
den negativa inställning som finns kvar.  
 
En annan anledning till varför många fortfarande är negativa till social rekrytering kan 
vara att många tycker att kompetensbaserad rekrytering är att föredra. Kanske så är 
personer på KTH oroliga över att utvärderas på deras personligheter istället för att 
enbart utvärderas på deras kompetenser.  
 
Om man istället ser på varför våra resultat pekar på att fler studenter är positivt eller 
neutralt inställda till social rekrytering jämfört med tidigare undersökningar så tror vi att 
det finns flera anledningar. Vi tror att studenter vid KTH är mer positivt inställda till 
social rekrytering då de kanske inte är lika insatta i ämnet jämfört med studenter från 
andra högskolor. Hade man exempelvis haft politikstudenter som målgrupp så kanske 
de hade funnit att social rekrytering är ett stort intrång på ens personliga sfär, och att det 
därför hade funnits en mer negativ inställning till fenomenet. Ytterligare en anledning 
kan vara att studenter på KTH vet om att deras utbildning har en hög anställningsgrad, 
och att de därför inte bryr sig speciellt mycket om vilken rekryteringsform som används 
vid framtida jobbsök.  
 

4.4.2 Social rekryterings framtid 
Vi tror att denna rekryteringsform är någonting som kommer att bli allt större i 
framtiden, då våra åsikter är att det är lättare att anställa en person med rätt personlighet 
och möjlighet att lära sig de kompetenser som krävs för ett arbete än att anställa en 
person med helt rätt kompetenser och rätt personlighet. Av våra egna upplevelser så 
verkar det även som att många arbetsplatser delar denna filosofi, och anser att det är 
mer gynnsamt för företaget att anställa personer som har en bra personlighet, bara de 
visar att de har möjligheten att lära sig den kompetens som krävs för arbetet.  
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4.5 Metodkritik 
Här presenteras den kritik vi har mot vår metod.  

4.5.1 Enkät 
Vad vi hade behövt göra samtidigt som vi fick kommentarer av Olof Bältar var att 
skicka ut enkäten på pilottestning till ett antal individer ur vår målgrupp. Detta för att 
deras åsikter och syn på enkäten hade gett oss en annan form av konstruktiv kritik än 
den Olof Bälter gav oss. De kommentarer vi fick av Olof Bälter behandlade 
omformuleringar, svarsmöjligheter och svarsform samt om en fråga var relevant eller 
inte. Efter vi korrigerat enkäten efter Olof Bälters kommentarer ansåg vi att den höll 
tillräckligt god kvalitet för publicering.  
 
Vi valde även att endast ange värden på likertskalan med siffror, 1-5, och att endast 
ange extremerna med förklarande ord. Vi borde ha angett alla värden på skalan med 
beskrivande ord, för att minimera subjektivitet i respondenternas svar. Efter att 
undersökningen genomfördes insåg vi att vi borde ha gett respondenterna möjlighet att 
utveckla sina svar på vissa frågor genom icke-obligatoriska fritextsalternativ. 
 
Vår målgrupp var studenter på KTH, men vi hade ingenting som direkt kontrollerade 
det i enkäten. Det närmsta var att vi frågade hur lång respondentens utbildning var, och 
hur många studieår de hade kvar och vi tog bort alla som inte läste en femårig 
utbildning. Vi hade även endast bjudit in KTH studenter till eventet vi skapade för vår 
undersökning på Facebook.   
 
Vi borde även ha marknadsfört enkäten mer, då vår svarsgrupp var relativt låg i kontext 
till den totala målgruppen, vilket kan ifrågasätta undersökningens validitet. 
 
På  frågan  “Hur  ofta  använder  du  Facebook?”  borde vi haft ett svarsalternativ om man 
använder Facebook mindre än en gång per dag, vilket kan ha gjort att de 12 % som 
svarade att de använder Facebook någon gång per dag använder det mer sällan. 
 
Vi ställde frågan “Tänker  du  på  din  image  på  Facebook?”  och vi borde även ställt 
frågan “Tänker  du  på  din  image  mot  arbetsgivare  på  Facebook?”  för att kunna jämföra 
svaren. 

4.5.2 Intervjuer 
Syftet med att ha kvalitativa intervjuer i kombination med den kvantitativa data vi erhöll 
från enkäten, var för att de kvalitativa intervjuer skulle svara på varför ett beteende såg 
ut som de gjorde, och ge oss en djupare förståelse kring studenters attityd mot social 
rekrytering. Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer då vi ville att intervjun 
skulle vara mer av en konversation, som också skulle ge oss möjligheten att ställa 
följdfrågor beroende på vad informanten svarade. I efterhand insåg vi att vi hade behövt 
ställa fler och mer detaljerade följdfrågor, för att få olika aspekter på problemet i fråga. 
Detta hade också gett oss mer information att arbeta med. 
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5. Slutsats 
Här presenteras vår slutsats angående problemformuleringen “Hur ställer sig studenter på KTH till social 
rekrytering via Facebook och hur anpassar dem sig?”  
 
Våra resultat pekar på att en stor del av KTHs studenter anser att social rekrytering är 
mer positivt än det är negativt. Resultaten säger även att en stor del av KTHs studenter 
tycker att social rekrytering är ett positivt tillägg till de traditionella rekryteringsformen. 
Samtidigt finns det fortfarande en andel som anser att det är negativt, och det kan finnas 
många anledningar till att denna negativa syn finns kvar. Exempelvis så kan studenter 
tycka att social rekrytering via Facebook är ett intrång i ens personliga sfär. Ett annat 
exempel kan vara att studenter finner kompetensbaserad rekrytering överlägsen social 
rekrytering. Det studenter ser som negativt med social rekrytering är den 
tolkningsproblematik som uppstår då det handlar om en rekryterares personliga åsikter.  
 
Gällande hur studenter anpassar sig så är det en stark majoritet som väljer att ha helt 
stängda eller väldigt stängda profiler vilket begränsar den mängd information som 
utomstående kan se. Resultaten säger även att studenter aktivt väljer profilbild för att 
framställas på ett visst sätt, då profilbild är någonting som kan ses oavsett vilka 
inställningar man har. Vanligast bland studenter är en privat inställning vilket  
innebär att utomstående endast ser profilbild, omslagsbild samt informationsrutan kring 
en persons intressen och tidigare arbeten. Detta betyder alltså att studenter överlag 
väljer att dölja bilder samt inlägg för utomstående.  
 
Våra resultat stämmer bra överens med den hypotes vi hade innan undersökningens 
start. Hypotesen att alla aktivt väljer vad de visar, stämmer i och med att vår målgrupp 
döljer stora delar av sina profiler. Hypotesen att väldigt många studenter är medvetna 
om att social rekrytering sker stämde även den, då våra resultat säger att 78.2 % var 
medvetna om fenomenet.  

5.1 Framtida forskning 
För framtida forskning så rekommenderar vi att jämföra med underlag från rekryterare. 
För att få en mer exakt förståelse för studenters inställning till social rekrytering kan det 
vara viktigt att informera studenterna exakt vad rekryterare tittar på samt hur rekryterare 
hanterar den tolkningsproblematik som uppstår i denna process. 
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7.2 Enkätsvar 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_22YWcW7AaaVSgpseIbXqCn6NniPYfCKZ
DSVtzmF-3s/edit?usp=sharing 
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7.3 Transkriberade intervjuer 
I refererar till den intervjuade 
K1 refererar till Niklas Gustavsson 
K2 refererar till Alexander Arozin 

7.3.1 Informant 1 
K1: Hej, först tänkte vi bara ställa en fråga för att veta lite om dina förkunskaper - 
Svarade du på vår enkät? 
 
I: Ja, det har jag. 
 
K1: Okej! Då börjar vi med, vad anser du att Facebook har för funktion. Både 
vad det är menat till och vad det har utvecklats till? 
 
I: För mig så har det som funktion att jag kan kontakta folk och hålla kontakt med 
personer som jag jobbar med i projekt eller mina föräldrar eller min släkt, detta 
eftersom alla har facebook så jag kan kontakta alla. För jag tror att det är den 
funktionen som de flesta har Facebook till. I stort så tror jag att företagen har 
Facebook som en bank, det är en plats där de har all data om alla någonsin, typ. 
Det är ju olika om man ser det från mitt perspektiv eller ett företagsperspektiv.  
 
K1: Men andra funktioner utöver detta, du beskriver mest det sociala. Tror du 
att det har uppstått andra funktioner som en följd av Facebooks ursprungliga 
funktion eller tror du att det är kvar i ursprungsfunktionen?  
 
I: Alltså, jag tror att det är, det är ju fortfarande ett socialt medie. Så den sociala 
funktionen är ju fortfarande huvudsaken, sen finns det ju väldigt mycket annat 
också såsom spel och grejer. Alltså andra grejer än det sociala, men det är väl 
grundfunktionen tänker jag 
 
K1: Om vi går mer personligt på dig, hur öppen är din sida? Om någon som 
inte känner dig alls skulle söka på dig, vad ser dem då? 
 
I: Dem kan se mina profilbilder och min omslagsbild, min ålder och mina vänner.  
 
K1: Så du döljer alltså vissa saker?  
 
I: Jag döljer typ alla bilder jag är taggad i, men det är nog det enda jag aktivt valt att 
dölja. 
 
K1: Inte inlägg eller liknande?  
 
I: Nej, det tror jag inte jag dolt 
 
K1:  Vet  du  om  dem  ser  “Om  dig”-delen.  
 
I: Ja, det gör man 
 
K1: Och är den en specifik anledning du valt att ha det så här för? 
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I: Det är mest för, taggade bilder - det är saker som min mamma kan bli upprörd 
över, festbilder.  
 
K1: Så det är mest familjen du väljer att dölja saker för? 
 
I: Nej nej, dem får gärna se. Men folk som min mamma, såsom rekryterare eller så 
kan ju bli upprörda. Men skulle jag söka ett jobb så vill jag kanske inte att dem ska 
få den bilden av mig. Jag har inte riktigt makt över vilka bilder som jag taggas i 
heller.  
 
K1: Och rent aktivt vad du själv väljer att lägga upp, lägger du upp bilder, 
inlägg eller sådana saker? Och är du restriktiv med vad du väljer att lägga 
upp? 
 
I: Ja, det är man väl. Det är man väl med alla sociala meder. Sociala medier är ju 
ett sätt för dig själv att få en image på ett sätt. Även om det är medvetet eller 
omedvetet så tror jag alla är restriktiva på det sättet. Jag vet inte, utöver det tror jag 
inte det är något speciellt jag tänker på. 
 
K1: Men du säger att det är för en image. Tänker du någonsin på din image? 
Vill du framstå på ett speciellt sätt?  
 
I: Jag vet faktiskt inte. Nej det  tror  jag  inte,  inte  såhär  att  jag  sitter  och  tänker  “hur  
vill  jag  framstå  på  sociala  medier  egentligen”,  så  är  det  inte.  Men  jag  tänker  nog  till  
när  jag  ska  lägga  upp  någonting,  inte  “passar  det  in  i  min  image?”  Men  jag  tänker  
till, är det här kul eller najs? 
 
K1: Så du tänker lite på det, men du analyserar inte vad du väljer att lägga ut?  
 
I: Nej, jag har inte ett varumärke eller så - det är inte på den nivån. 
 
K1: Men du nämnde tidigare att exempelvis en rekryterare kan titta upp dig. 
Visste du innan du svarade på vår enkät att möjligheten finns att rekryterare 
kan titta upp dig på Facebook? Och vad tycker du om det? 
 
I: Ja det visste jag. Jag tycker det är asbra, dem måste ju samla in all data dem kan 
för att göra en så rättvis bedömning som möjligt tycker jag.  
 
K1: Så du tycker det är moraliskt rätt att rekryterare kollar upp dig? 
 
I: Ja, om dem gör det med ett öppet sinne kan man väl tänka. Man måste ju ändå 
tänka att om man som rekryterare tittar upp någon på Facebook så får man nog 
med ett öppet sinne tänka på att folk i olika åldersgrupper beter sig på olika sätt där 
och då måste man kanske tänka på att det kommer se olika ut på olika Facebook-
profiler.  
 
K1:  Så  du  menar  att  det  är  en  väldigt  subjektiv  bedömning… 
 
I: Ja, men en hel rekryteringsprocess är ju väldigt subjektiv, man kan ju aldrig vara 
helt objektiv tänker jag.  
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K1: Och tycker du att rekryterarna ska vara genomskinliga och öppna med att 
dem gör det här, eller ska det vara på din sida att vara medveten om det?  
 
I: Jag vet inte, alltså…  För  mig  som  person  spelar  det  ingen  roll  om  dem  säger  det  
eller inte. Jag vet att dem kommer göra det ändå,  
 
K2: Jag har en följdfråga, du sa att en face to face-intervju är en subjektiv 
bedömning, vilket är helt korrekt men där har dem ändå en kravprofil eller en 
standardprocess som dem går efter för att bedöma om personen är bra eller 
inte för tjänsten dem söker, men detta finns ju inte för sociala medier just för 
att det är den sociala, sin privata och inte professionella del som man visar. 
Vad tycker du om skillnaden?  
 
I: Men det är väl som jag sa innan, på en intervju väljer ju ändå jag som intervjuad 
att framställas som jag skulle vara på mitt arbete. Och jag tycker inte att det är 
något fel att en rekryterare sedan går in på min Facebook-profil och  kollar  “fick  jag  
rätt  bild”,  och  ha  det  som  ett  extra  stöd  i  bedömningen.  Men  som  du  säger  så  är  det  
den personliga delen av mig, och då måste dem verkligen tänka på det när dem 
går in på min profil, och inte direkt tror att jag kommer vara så på arbetsplatsen. 
 
K2: Och tror du att rekryterare tänker på det? Att dem hållt en face to face-
intervju och tror att personen är såhär och såhär, men när dem kollar dig på 
sociala medier får dem kanske en annan bild av dig. Tror du då att dem 
tänker att det här är en persons privata sida, privata profil och att det därför 
inte spelar jättestor roll eller tror du att det är vem personen är, och att det 
kanske inte är bra. Helt enkelt, tror du att dem är medvetna om att det är 
subjektiv bedömning på någons personliga sida? 
 
I: Jag gör ju också ett kexjobb om rekrytering, så vi har intervjuat ganska många 
rekryterare. Och något dem är väldigt medvetna om är just att man kan inte vara 
helt objektiva, men det är något dem försöker vara väldigt mycket - eller det är den 
uppfattningen jag har fått. Och därför tror jag att dem tänker på det och försöker 
vara så objektiva som möjligt, men som jag sa innan så är det ju helt omöjligt att 
vara det.  
 
K1: Och du har ju själv sagt att du är medveten om att dem gör det. Använder 
du dig av den kunskapen och försöker framställa dig på ett visst sätt som 
kanske inte är helt du? 
 
I: Nej, jag tycker att det känns onödigt. Om inte jag passar så passar jag inte, och 
då kanske det är bättre att jag får ett annat jobb i så fall.  
 
K1: Hur stor roll tror du att din facebook-profil kan ha när du söker ett jobb? 
Av betydande roll eller bara något vid sidan om? 
 
I: Det är nog från företag till företag, vissa företag tycker det är jätteviktigt med hur 
min personlighet är och att jag passar in i deras företagskultur medans andra 
företag kanske inte alls tycker att det är viktigt och går efter min kompetens och hur 
duktig jag varit i tidigare projekt, och då kanske Linkedin är viktigare för dem. Men 
om jag ska passa in i företagskulturen så kanske min Facebook-sida och 
personlighet är viktigare 
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K2: Du nämnde att dem kollar dig på linkedIn. Det är inte bevisat, men många 
påstår att många rekryterare söker upp dig på Linkedin, och sen bedömer dig 
på din Facebook-sida. Vad tycker du, och tror du om det?  
 
I: Det är ett sätt att dubbelkolla att informationen stämmer, för att jag tror ändå att 
du kommer kunna se så här, om en person är ärlig så kanske Facebook-profilen 
och Linkedin-profilen vara lika varandra men kanske inte samma, och om du 
försöker framstå på ett väldigt specifikt sätt på din Linkedin och ett helt annat sätt 
på din Facebook så går dem inte ihop och man misstänker att det inte stämmer, att 
personen ljuger helt enkelt.  
 
K1: Det är svårt att veta nu såklart, men tror du att i tidsspannet mellan nu 
och när du kommer söka jobb kommer att göra några ändringar på din 
Facebook-sida för att framstå bättre. Att du blir mer aktiv att göra ändringar 
ju närmre du kommer att söka ett jobb?  
 
I: Jag kanske skulle lägga in, som det är på Linkedin, att jag lägger till tidigare jobb 
och uppdatera min utbildning så att allting har samma information på just dem 
sakerna.  Annars  tror  jag  inte  det’ 
 
K1: Och enligt våra resultat från enkäten så är nästintill alla studenter 
medvetna om att det blir screenade, men inte ens hälften som aktivt gör 
någonting åt det, vad tror du kan vara anledningen till det? 
 
I: Att man inte bryr sig? 
 
K1: Ja, trots att man vet om det 
 
I: Jag vet inte vad ni har för målgrupp, men att många som svarade på er enkät är 
som mig, studenter och det kanske är några år kvar till att man söker jobb och då 
bryr man sig inte. Men jag tror också att det är, jag vet inte, sociala medier är en 
sådan självklar del av ens liv, och därför tänker man inte så mycket på det. 
 
K2: Vår målgrupp är, precis som du säger, studenter. Men med datan vi fick 
kollade vi om det var skillnader mellan äldre och yngre studenter om man 
kollar rent årskursmässigt. Och det var knappt någon skillnad i det, vilket vi 
trodde det skulle vara. Varför tror du att äldre studenter inte ändrar sina 
profiler, trots att dem är närmare att söka jobb?  
 
I: Det första jag tänker på är branschen, helt enkelt vilken bransch vi kommer jobba 
inom. Det är väl IT, och där kanske man tänker att det inte spelar lika stor roll hur 
ens Facebook-profil ser ut, för att folk inom IT vet om att det är ens person. Jag vet 
inte, något sådant.  
 
K2: Många rekryterare kollar upp en på Facebook, men när är det okej att 
dem gör det. För vi ställde den frågan i vår enkät, är det okej att dem kollar 
upp före intervjun, efter intervjun och under intervjun. För enligt tidigare 
research finns det lite som pekar på att dem faktiskt kollar upp dig under 
intervjun. Vad tycker du är okej? 
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I: Dem får väl göra det när dem vill, men till ett artigt samtal tycker jag inte dem ska 
gå in på ens Facebook, men det har väl inte med den moraliska aspekten utan det 
är inte artigt vid ett samtal. Annars får dem kolla det när dem vill? 
 
K2: En till fråga, det gäller transparens. Väldigt många företag använder sig 
av social rekrytering men väldigt få har riktlinjer kring hur dem ska använda 
det, för att rekryterare kan kolla upp på sin fritid. Hur känner du om dem 
skulle säga att dem ska kolla upp dig, och att dem har riktlinjer att följa än om 
dem bara gjorde det utan att säga någonting? 
 
I: Jag skulle nog säga att jag hade varit mer nervös om dem sa att dem skulle göra 
det än om dem inte sade det. Men med det sagt är väl riktlinjer väldigt viktigt, men 
det är det ju alltid i en rekryteringsprocess, man ska ha en ordentlig kravprofil för att 
man får rätt person i slutändan, och då är det väl bra att dem följer det för sociala 
medier också. Men jag vill nog typ inte veta om dem kollar upp mig eller inte 
 
K2: Okej, och varför det?  
 
I: Nej men, det är väl. Allt som har med bedömning av mig tycker jag är jobbigt. En 
intervju är också jobbig att gå på. Och dem får gärna kolla sociala medier i det 
tysta, för då vet jag inte att jag bedöms.  
 

7.3.2 Informant 2 
K1: Vad anser du att Facebook har för funktion, både den funktion som de 
hade i början samt vad Facebook har för funktion idag? 
 
I: Jag tror att från början att människor ska kunna träffas digitalt och prata, även om 
de inte känner varandra från början. Folk från olika delar av världen, olika religioner 
och kulturer, och denna funktion tycker jag Facebook fortfarande har idag. 
 
K1: Menar du även företag? 
 
I: Ja, företag är människor också, jag menar allt som drivs av människor, artister, 
band, företag, ideala organisationer och liknande, så länge människor är med i 
maskineriet. 
 

K1: Din Facebook-profil, hur öppen är den, vad ser besökare på din profil? 
 
I: Bara vänner kan se min sida, jag hade den inställningen under mottagningen på 
KTH, och har inte ändrat sen dess. 
 
K1: Varför hade du din profil öppen innan? 
 
I: Jag har inget att dölja, det jag vill ha privat kommer inte komma upp på 
Facebook. 
 
K1: Har du ngn tanke bakom vad du lägger upp? 
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I: Jag tänker på vad som kan få andra och mig själv att må bra, samt för att upplysa 
andra om saker, nyheter, event och liknande. 
 
K1: Försöker du hålla en speciell image på din Facebook sida, vill du 
framställas på ett visst sätt? 
 
I: Omedvetet  tror  jag  alla  tänker  att  “det  här  är  jag”,  “det  här  tycker  jag  är  coolt”,  och  
ändrar sin profil därefter omedvetet, men jag tror även att folk tänker såhär för att 
upplysa andra och väckas andras intresse för det de tycker är bra och viktigt för 
andra att veta.  
 
K1: Tar du bort olämpligt material som du blir taggad i ? 
 
I: Ja Material som kan vara stötande för folk, om det kan vara kränkande eller 
provocerande.  
 
K1: Men om de är direkt kopplat till dig, tar du då bort det ? 
 
I: Jag har låtit allt finnas kvar, jag tycker inte det är ett problem, Om jag har utfört 
en handling som jag ångrar eller en bild jag inte står för vill jag att den tas bort, då 
man har en image att visa upp, och jag vill inte att andra ska missförstå mig eller få 
fel uppfattning av mig. 
 
K1: Har du ngt exempel på en sådan handling? 
 
I: Att jag är onykter, och det syns på en bild t.ex. 
 

K1: hur mkt av ditt privatliv läger du upp? taggar du dig i platser, bilder, 
events, jobb och liknande? 
 
I: Då jag använder mitt nätverk på Facebook i mitt jobb, för att sammanföra olika 
grupper av människor och att sammankoppla olika nätverk, så gör jag det. 
 
K1: vårt Kex handlar främst om social rekrytering, och att arbetsgivare kollar 
upp folk via FB, och är du då medveten om att du kommer bli screenad? 
 
I: Ja 
 
K1: vad tycker du om det 
 
I: jag har inget problem med det, det är ett tankesätt och om det finns saker på 
Facebook som jag står för så vill jag inte gömma det, då det är jag som person och 
om företaget inte vill anställa mig för den jag är så vill inte jag jobba där. 
 
K1: tycker du företaget har en skyldighet med att vara transparent med att de 
kolla upp dig på Facebook om de väljer att göra det. 
 
I: det tycker jag absolut att de ska göra, jag tycker inte det behöver sägas under 
intervjun, men det bör nämnas att företaget använder sig av social rekrytering där 
det står om intervju processen eller liknande. 
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K1: använder du dig av kunskap om social rekrytering? Och ändrar din profil 
efter detta eller är du bara dig själv? 
 
I: Jag är bara mig själv 
 
K1: Tror du din Facebook profil kan ha någon betydelse när du söker jobb? 
 
I: ja, det är ju främst upp till rekryteraren, men om rekryteraren kan dra en länk 
mellan mig och mina kontakter för att se vilken form av nätverk jag umgås i, och om 
de kan se en länk mellan mig och mina kontakter, för att se om de skiljer sig mot 
mina kontakter på tex Linkedin. 
 
K2: du nämnde precis Linkedin, det har visat sig i en del studier att det inte 
används som man vill, att företag främst letar upp folk på LinkedIn och kollar 
sedan upp dem på Facebook, för att se om de stämmer överens mellan 
profilerna, för att se om personen är någon de vill ha på sitt företag. Vad tror 
du detta beror på? 
 
I: Det finns en förutfattad mening, men med en del sanning. Detta för att folk har en 
helt annan image på Linkedin än vad de har på Facebook. På Linkedin är det din 
professionella profil som visas, och på Facebook har man inte samma tankesätt, 
och där kan det dyka upp aspekter som inte är attraktivt för rekryterare, och det är 
sådana de vill finna.  
 
K1: Vad kan det vara för negativa sidor? 
 
I: Politiska åsikter, religion, vad har jag för vänner, vad gör jag på fritiden, saker 
som är för kontroversiellt för rekryteraren. De försöker nog skapa en helhets profil 
av individen, för att se om den stämmer med det som de vill ha. 
 
K1: Enligt vår enkät är nästan alla studenter medvetna om att de blir 
screenade men bara en minoritet gör något åt det, dvs att de anpassar sin 
sida för att framställas bättre. Varför tror du att de gör det? 
 
I: För att bli mer attraktiva, man vill visa sitt bästa för att få den imagen som behövs 
för att vara attraktiv. 
 
K2: Och de som inte anpassar sin profil, trots vetskapen att majoriteten av 
rekryterarna kollar upp en. 
 
I: att det är folk som tänker på samma sätt som jag, att de vill vara sig själva, och 
bolag som inte accepterar mig som person och mina värderingar vill inte jag jobba 
hos, samt lite ren lathet.  
 
K2: när är det ok att rekryterare kollar upp en, innan, under eller efter en 
intervjun? vilka tillfällen tycker du är acceptabla och inte? 
 
I: Efter, kollar de upp innan så sätter de en standard på personen, då har de redan 
byggt en förutfattade mening. Av min erfarenhet ska man inte gå på magkänsla 
utan bara fakta, och kollar man upp en kandidat innan en intervju har man dess 
information i bakhuvudet, och är då inte längre objektiv.  
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Kollar man upp en kandidat under intervjun så försöker man bara pyssla ihop saker 
som inte existerar, samt att man inte koncentrerar sig på individen och 
intervjusituationen. 
Gör man de efter så har man hållt en intervju och har en profil att gå efter. Då kan 
man kolla om personen på intervjun stämmer överens med personens profil på 
Facebook. 
 
K2: som du nämnde ligger problemet i en subjektiv bedömning och inte i den 
objektiva som de borde. Problemet med social rekrytering är att det finns 
ingen standard eller policy att gå efter. Tycker du företag ska ha en standard 
efter hur de använder social rekrytering? 
 
I: Ja, om de har bestämt sig för att använda sig av social rekrytering så bör de han 
något som reglerar det. Annars blir rekryteringen beroende av rekryteraren och 
dennes värderingar, samt resultat av om du blir antagen eller inte.  
 

7.3.3 Informant 3  
K1: Hej, vi börjar med samma fråga som vi ställer till alla. Svarade du på 
våran enkät? 
 
I: Nej 
 
K1: Okej bra!  
 
I: Det är mest för att jag inte sett den, jag har inget emot er.. 
 
K1: En generell fråga, vad anser du att Facebook har för funktion? Både vad 
det tänkts från början, och vad det har utvecklats till idag.  
 
I: Jaha, alltså först var det nog ingen tanke om vad det handlade om. Man lade 
mest upp bilder på sig själv, för att skryta tror jag för sina kompisar, vad man gör, 
vad som är bra och dåligt. Och haffa likes, men främst för att visa vad man gör för 
något. Men nu för tiden så har det utvecklats väldigt mycket och det känns som ett 
sätt att nätverka, man har slutat posta saker, men folk lägger fortfarande upp saker 
- främst shares och likes. Man delar saker för att visa vad man tycker om, istället 
för att lägga upp egna saker. Medans andra inte postar inte så mycket alls, bara 
använder för nätverkande - att man har sitt kontaktnät där. Men även för att visa 
saker man gör, och vad som händer runt en.  
 
K1: När du säger nätverka, med vilka menar du? 
 
I: Det är mest med folk man känner i så fall, alla man lärt sig känna i sitt liv. Främst 
dem man håller i, exempelvis om någon man lärde känna för fem år sedan har ett 
jobb man är intresserad av så kan man använda facebook för att kontakta dem. 
 
K1: Om vi tittar på företagsaspekten av Facebook, hur ser du på den? Vad 
kan ett företag vinna av att ha Facebook?  
 
I: Ah, det är en bra fråga. Men främst för att behöva finnas där för att få ett ansikte 
utåt, och ha Facebook för att så pass många finns på Facebook. Så dem kan 



 

46 

komma ut med information och marknadsföra sig själva och få feedback från 
användarna, exempelvis kundservice. Och dem måste sköta sig bra på Facebook, 
för annars kommer alla att se det. Men gör dem det bra och visar en ärlig och bra 
sida så är det bra marknadsföring. 
 
K1: Om vi går in mer på dig, hur öppen är din Facebook sida? Om någon du 
inte är vän med söker på dig, vad skulle dem se? 
 
I: Då ser dem bara min profilbild, namn och Basic information. Kanske jobb också, 
så om företag söker upp mig ska dem kunna se vad jag har jobbat med. Lite som 
ett halvt CV. Min sida är väldigt öppen för vänner, men för företag och folk som inte 
känner mig ser inte så mycket.  
 
K1: Men då väljer du ändå aktivt att dölja saker för andra? 
 
I: Exakt! 
 
K1: Varför har du valt att ha det så?  
 
I: Egentligen bara av bekvämlighetsskäl, allt är väldigt öppet för dem som känner 
mig på Facebook, även om jag inte träffat dem på flera år - dem kan ju se alla mina 
bilder, posts och så. Medans dem som inte känner mig inte kan se så mycket, och 
jag antar att det är mest för företagen, för att ifall jag skulle söka ett jobb och dem 
kollar upp mig, så kanske jag inte vill att dem ska se mina festbilder och så. Jag har 
mer oseriöst än seriöst på Facebook fortfarande, och det är ifall någon söker upp 
mig vill jag inte att dem ska få fel bild av mig, och därför har jag blockat det.  
 
K1: Så du gömmer informationen för andra, snarare än att du tar bort? 
 
I: Ja 
 
K1: Okej, och personligen då - hur mycket lägger du upp på din sida?  
 
I: Kanske två-fyra gånger om året, så väldigt lite. Och när jag gör det är det för att 
marknadsföra något jag gör, som exempelvis Jubileet just nu. Tidigare uttryck och 
sådant. 
 
K1: Men det är för din sociala krets och inte för exempelvis framtida 
arbetsgivare, då det är dolt? 
 
I: Ja, det är enbart för min sociala krets. För att folk ska få veta vad jag gör utanför 
mitt privatliv. Det är mer marknadsföring. 
 
K1: Mer om vårt specifika kexjobb då, vi skriver om social rekrytering vilket 
är när arbetsgivare kan titta upp dig på Facebook. Är du medveten om att du 
kanske blir screenad när du söker ett jobb?  
 
I: Ja, fullt medveten. Och det är just därför jag dolt så mycket, för att det är enklare 
att ha en fin profilbild och bra bild. Ser dem det så får dem i alla fall ett intryck. 
Hellre det än att ha med både det bra och det dåliga som finns på min sida 
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K1: Okej, du säger att du är medveten om det. Vad är din inställning till det, ur 
en rent moralisk syn? 
 
I: Jag tycker det är helt okej. Om jag var ett företag skulle jag göra precis samma 
sak för att se vem det är jag fått in ett CV ifrån, eller vem det är jag ska prata med. 
Jag gör ju samma sak när jag tittar på företag och sånt, man tittar upp dem på 
Facebook, Linkedin och så för att få ett ansikte på personen. Vilka dem är helt 
enkelt - man söker ju informationen, och det är där den är enklast att hitta. Så jag 
tycker att kolla upp är helt okej. 
 
K1: Tycker du att dem ska vara genomskinliga med att dem gör det? Eller är 
ditt ansvar att veta om det?  
 
I: jag tycker att det börjar kännas underförstått att dem gör det, och att vem som 
helst kan kolla upp det. Så jag tror att alla borde veta om att risken finns, men sen 
om dem säger det eller inte själva - det kanske är bra att dem nämner att dem kan 
komma  och  göra  det  (titta  upp  en  kandidat  på  facebook).  Men  då  “ger  man  ju  
chansen  att  dölja  festbilder  och  sådant”. 
 
K1: Så du skulle säga att du använder dig av kunskapen om att du kan bli 
screenad?  
 
I: Ja, i alla fall just utåt. Det skulle ju kunna vara att ett företag har en kille som jag 
är vän med på facebook, men jag har inte så mycket att dölja.  
 
K1: Skulle du då säga att du använder Facebook som ett CV, att du visar en 
viss sida där? 
 
I: Jag skulle säga att jag skulle göra det, men jag har inte orkar göra det än, och det 
är just därför jag dolt allt. Men jag har inte orkar städa upp hela min facebook. Det 
skulle vara för satsigt, för att Facebook har fler funktioner än just rekrytering och 
därför döljer jag hellre än att städa min sida. Jag skulle säga att sidan är en 
förstärkning till Cv:t, snarare än ett eget CV. 
 
K1: Tror du att din Facebook-sida kan vara av betydande roll när du söker ett 
jobb?  
 
I: Nej, jag tror inte det. Eftersom det är så mycket som är dolt så kan dem inte få så 
mycket ifrån just min sida. Den ger dem ett ansikte till mig, men inte så mycket mer 
än det. Då hade jag använt mig av Linkedin för att lägga upp en hel professionell 
profil, då är just Linkedin bättre för sådant.  
 
K1: Om vi bortser från din dolda sida, vad tror du att dem vill se och inte se, 
rent generellt 
 
I: Jag har faktiskt en kompis som gjorde så, han gjorde en ny Facebook-sida. Han 
skulle söka sommarjobb, och gjorde en sida där han bara hade kostym och så, där 
han framgick som framgångsrik och bara umgicks med kompisar som var likartade. 
Och företag kollade in honom på Facebook och mailade honom direkt, för att han 
såg så seriös ut.  Det här var innan Linkedin fanns, men han gjorde iaf en 
Facebook-sida som framställde honom professionell. Så det är väl det, ta bort 
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bilder som företag inte vill se, exempelvis oseriösa bilder. Dem vill se dig med fina 
människor på fina fester, och att du är med och arrangerar evenemang.  
 
K1: Och enligt våra resultat är folk medvetna om att de blir screenade, men 
det är en minoritet som faktiskt gör någonting åt det, enligt resultaten. Varför 
tror du att det är så? 
 
I: Jag tror det har att göra med målgruppen och även det är för att vi studenter inte 
bryr oss. Vi söker mest jobb för sommarjobb och då är det inte speciellt mycket 
som man bryr sig om, om man inte får jobbet på Ica söker man jobb på hemköp 
istället. Medans folk i senare stadie kanske skaffar en seriös Linkedin och städar 
upp sin Facebook när man söker jobb efter KTH, för då är man medveten om att de 
spanar in en, och man vill ha ett seriöst jobb. Mest nu har vi kanske saker att dölja, 
men det är inte hela världen om någon ser det. 
 
K1: Vår tes var att studenter närmare examen skulle anpassa sig mer, men så 
visade det sig att det inte var. Tror du att om man gjort undersökningen på 
personer som redan tagit examen så skulle resultaten vara annorlunda?  
 
I: Ja, jag tror verkligen det. Det har jag märkt nu, när jag jobbar med Jubileet. Dem 
jag sökt upp på Facebook, dem äldre har alla sin profil dolda eller mycket mer 
professionella profiler än dem som går på KTH fortfarande. Så jag tror att precis 
innan  man  söker  exjobb  så  tänker  man,  “nu  ska  jag  snart  söka  jobb,  nu  gör  jag  mig  
seriös  på  seriösa  medier”.  Jag  tror  det  verkligen finns en punkt då man börjar bli 
mer seriös.  
 
Men samtidigt så har det ju ändrats vad man lägger upp, för fem år sedan kanske 
det var kul att lägga upp en bild när ens kompisar däckar på en fest. Medans idag 
är  det  mer  att  man  lägger  upp  “vi  är  på  fin fest tillsammans, sjukt uppklädda med 
varsin  cocktail  i  handen”.  Det  blir  ju  absolut  gradvis  seriösare  med  åren,  men  jag  
tror att det kommer en punkt när man börjar dölja allt dåligt.  
 
K1: Allting är ju en oerhört subjektiv bedömning, vad tycker du att det ska stå 
i ett företags rekryteringspolicy om användandet av sociala medier i 
rekryteringsprocessen? 
 
I: Jag vet inte hur man ska uttrycka det formellt, för det är ju stor chans att dem 
kollar  upp  dig,  och  alla  vet  om  att  dem  kollar  upp  dig,  liksom  “Wa know, you know - 
vi  kör  bara”.  Men  jag  tror  att  man  bör  kanske  skriva  om  att  det  kan  hända  att  man  
tittas upp på Facebook, men man kan verkligen inte kräva någonting om att en 
kandidat ska öppna upp sin profil - bara förvarna att man kan komma att titta upp 
en på sociala medier 
 
K2: Och tycker du det är okej? 
 
I: Ja absolut, jag tycker det är okej. Det är ett bra sätt att få fram ytterligare data om 
en person utöver det som står på CV:t, man får en bättre bild. Men man kanske inte 
ska neka en person för att dem har en bild där dem däckat när dem var 14, för det 
har hänt de flesta - man är ju människor. Jag tycker att dem ska kolla på hur man 
är som person, vem man är utanför Cv:t. Få en mer personlig bedömning.  
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K2: Okej, jag har en fråga vilket handlar om när rekryterare kollar upp dig. För 
enligt en annan undersökning vi har läst så säger dem att du kan kollas upp 
på ett av tre tillfällen, före intervjun, under intervjun eller efter intervjun. När 
tycker du det är okej att dem gör det? 
 
I: Jag tycker att det borde ske innan intervjun i så fall. För att man ska få en 
bakgrund av personen av det man inte vet. Och då kan man ställa frågor på 
intervjun kring dem sakerna. Och efter intervjun hade det varit för att kolla upp fakta 
som personen har sagt i så fall, och det känns mer moraliskt fel. Så för mig skulle 
det vara innan intervjun för att få en bakgrund, det skulle vara mest moraliskt 
 
K2: Intressant att du nämner det, för det är ju ett problem. Den subjektiva 
bedömningen kontra den objektiva. För om du sitter i en intervju har oftast 
rekryteraren en krav-profil eller något annat att gå efter, så att det är företaget 
som bedömer dig och inte rekryteraren. Men på sociala medier saknas 
riktlinjer där dem bara går in och bedömer av sina egna värderingar. 
Exempelvis  kan  Göran  25  år  gå  in  och  kolla  upp  någon  och  tänka  “Han  har  
lite festbilder, och han var full på midsommar - men det var jag också, så fett 
kul”  och  sen  kan  ju  kanske  Gösta  60  år  tänka  “Neej,  hans  bilder  är  dåliga”.  
Det blir helt enkelt en subjektiv bedömning baserat på sina egna värderingar, 
och vad tycker du om det? 
 
I: Alltså det är väl fel egentligen, men om jag hade varit chef hade även jag gjort 
det. Men man behöver ju ha den här bilden, och det är väl därför man intervjuar 
också. Man ska väl kanske inte välja ut dem på Facebook vilka som ska komma på 
intervjun,  bara  för  att  “den  här  killen  verkar  skön  så  vi  tar  honom  på  intervju”.  Man  
ska använda sociala medier för att få en lite mer personlig bild av dem som man 
kallat på intervju. Så att man inte bara går på vem som har en bra sida på 
Facebook,  för  att  det  krockar  lite  med  företagskraven… 
Jag hade nog inte brytt mig om jag var chef, jag hade bara kört 
 
K2: Och det är ju det som är problemet. Det känns inte som att man kan sätta 
krav,  att  “såhär  kollar man upp någon på Facebook”.  Hade  jag  varit  
rekryterare hade kanske jag suttit kvällen innan och tänkt att jag ska kolla 
upp personen jag har en intervju med imorgon. Det är inte så att jag dragit 
upp en kravprofil, jag hade ju bara gått in och kollat. Och det är ju det som är 
problemet, men du tycker du att det är okej ändå? 
 
I: Jag tycker att det är svårt att bry sig tillräckligt för att inte göra det om jag varit 
rekryterare, för det ger mycket mer information kring en person, även om det inte 
anses vara helt rätt. Men då skulle det vara att man blir indirekt påverkad, och man 
får förutfattade meningar kring den man ska intervjua och så. Kanske gör man det 
utanför jobbet, så kommer det påverka - så jag tror att det är svårt att skilja på det 
och företagets riktlinjer även om det ska vara en överblickande grej bara för sig 
själv. 
 
K1&K2 Tack så mycket! 
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7.3.4 Informant 4 
 
K1: Svarade du på vår enkät? 
 
I: Ja.  
 
K1: Vad anser du Facebook har för funktion idag, och var de var dess 
funktion från början? 
 
I: Jag använder det mest för att hålla kontakten med folk, gamla kompisar och 
liknande. Men generellt handlar det idag mest om reklam, marknadsföring för 
företag och band och liknande, exempel så är likes är en stor grej idag och alltså är 
marknadsföring en stor grej. 
 
K1: Hur öppen är din profil? 
 
I: De ser min bild och mitt namn, som nästan är mitt riktiga namn, vilken stad jag 
kommer från och vilken jag bor i för tillfället. 
 
K1: Men de ser inte foton och så? 
 
I: Nej, den är låst så att bara mina vänner ser mina bilder och inlägg. 
 
K1: varför har du det så? 
 
I: Det vet jag faktiskt inte, men framförallt för att den ska vara privat. Men sen vet 
man ju inte hur privat den egentligen är, då man har mött väldigt många av sina 
vänner bara ett fåtal gånger, t.ex. så är kanske 100 av mina 800 vänner mina 
riktiga och nära vänner. Man har ju inte så stor koll som man kanske vill. 
 
K1: hur mycket av ditt eget liv lägger du upp, tidigare jobb, bilder inlägg etc.? 
 
I: Jag har främst vilket universitet jag studerat vid, att jag gjort lumpen och så, men 
använder det inte så mycket längre, då det inte uppfyller något riktigt behov för mig. 
Jag är mycket mindre aktiv idag än jag var för tre år sedan. 
 
K1: Vårt arbete går ut på att undersöka studenters inställning till social 
rekrytering. Är du medveten om detta fenomen? 
 
I: Ja det vet jag om, och jag tycker det är okej, jag har en ärlig bild av mig och jag 
har  inte  gjort  den  “företags”-vänlig, utan det finns bilder där jag svänger runt öl. 
Men det kan ju vara både positivt och negativt, det finns säkert folk som ändrar sina 
sidor för att se bättre ut. Jag har inte tänkt på det jätte mycket. 
 
K1: tycker du rekryterare ska vara transparenta med att de använder social 
rekrytering? 
 
I: Svårt, ja det borde det de men allt man lägger upp på Facebook kommer ju inte 
vara helt privat, om någon vill ha tag på specifika bilder på mig så kan de få det. Allt 
man lägger upp på Facebook får man räkna med är helt öppet, även om profilen är 
helt stängd. 
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K1: Men använder du dig av kunskapen av att du kan bli granskad? 
 
I: Nej jag är ganska ärlig, jag skriver ju det viktiga och personliga av mig, t.ex. har 
jag gjort lumpen och det står där, och det kanske vissa tycker är bra.  
 
K1: tror du att din Facebook profil kan ha en betydande roll när du söker 
jobb? 
 
I: Möjligtvis om det är på en arbetsplats där de har jättestrikta regler, vilket inte 
passar mig då min profil är ganska kontroversiell. Men jag hoppas att de inte tänker 
på det gamla traditionella sättet utan snarare ser mig för den jag är. 
 
K1: Enligt vår enkät så vet nästan alla studenter om att social rekrytering 
sker, men få gör något åt det, varför är det så tror du? 
 
I: Facebook tror jag fortfarande är till förde sociala, ha kontakt med vänner, få 
information om events och liknande. Folk tänker väl kanske att det är mer än att 
vara vän med folk, att det är mer än att hålla kontakt med familj och vänner än säg 
LinkedIn som är mer för professionellt bruk. 
 
K1: Tycker det ska stå i ett företags rekryterings policy om de använder 
social rekrytering? 
 
I: Ja, det är ju bra, men det vore som att googla någon, det ligger på internet, och 
då ligger det där och alla kan få tag på det. Man kan inte tro att bara för att man har 
privata inställningar så är ens profil helt privat. 
 
K2: När tycker du det är okej att en rekryterare kollar upp dig? innan, under 
eller efter en intervju, detta för att rekryterare kollar upp folk väldigt 
irreguljärt, även under intervjun. När tycker du det är ok att de kollar upp dig.  
 
I: Jag tycker det vore konstigt om de kollade upp en under intervjun, respektlöst 
och man har inte fokus på kandidaten som intervjuas. Om något så borde det vara 
efter intervjun så man inte får en förutfattad mening. 
Jag vet inte riktigt vad de vill få ut av att se över kandidater på Facebook, men en 
grej kan vara att man är en annan person på intervjun än på vad man är på 
Facebook. Och detta vill de se över. 
 
K2: Förutfattade meningar är ett av de största problemen, då man bedömer 
folk utefter deras egna värderingar och livssyn, och inte efter företagets 
värderingar. Hur tror du man kan arbeta bort denna subjektivitet? 
 
I: Jag tror inte att många företag tycker det är dåligt om man har några bilder på att 
man är ute på krogen, alla gör det. Jag tycker att folk borde gå bort från det 
traditionella tänket och traditionerna. Det är lite gammalmodigt tänk att tro att alla 
ska vara så perfekta, som gamla FBI, där alla kunde få sparken bara för att de 
hade fel frisyr, de var benhårda på att alla skulle följa vissa normer.  
 
K1: Tror du att man förut bedömde den professionella sidan, men idag döms 
den privata sidan? 
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I: Ja inte alla, men många. Jag tror att många rekryterare tar sig bort från detta, 
bara för att man tycker något behöver det inte betyda att någon annans åsikt är 
“fel”  eller  “dålig”,  och när man ser förbi detta så tror jag man kan ta sig förbi detta 
problem.  
 
K2: Många rekryterare säger att de kollar upp folk på Facebok för att de vill se 
till så att personen passar i gruppen, , så de kan skapa effektiva team och där 
är en persons privata värderingar och beteende viktigare än hur de agerar 
professionellt, tycker du det är okej att döma en person på denna grund, 
snarare än vad du gör och är som professionell, trots att de säger att de vill 
skilja på den privata och professionella personen. 
 
I: Jag tror det är farligt med t.ex. Facebook, för där visar du upp den person du vill 
visa, där kan du ha foton från festivaler, att man sitter och jobbar i skolan, när man 
är ute och springer 06.00 på morgonen, man kan ju vinkla sig själv ganska hårt, det 
du själv väljer att visa, och då kanske företagen inte får den bild som de vill ha. 
 
jag har inte riktigt brytt mig om att folk går in o kollar mig på Facebook, jag försöker 
vara mig själv bara. Man visar ju upp en bild av sig själv på internet, för polare och 
andra, och jag tror alla vinklar sig mer eller mindre, tror inte att alla är 100 % ärliga 
och visar exakt allt. 
 

7.3.5 Informant 5 
 
K1 Först och främst, svarade du på vår Enkät? 
 
I: Ja 
 
K1: Vad anser du att Facebook har för funktion, både vad det är menat till och 
vad det utvecklats till? 
 
I: Alltså, det tråkiga svaret som jag fortfarande tycker stämmer är ju, ett nätverk. 
Men samtidigt ett nätverk som samtidigt är gjort för att kunna utvecklas, alltså inte 
statiskt. Tanken är väl att man ska ha ett grundnätverk som kan utvecklas och 
utöka det beroende på dina intressen, vänner och vad du vill göra. Verkligheten är 
att det har gått och blivit en glorifierad chatt, om jag kunde få mitt instagramflöde 
bredvid min chatt så skulle jag aldrig använda Facebook-flödet.  
 
K1: Du säger att det är till för att nätverk, i vilket syfte? 
 
I: Jag skulle säga att nätverkandet är väldigt personligt, till exempel att lägga till en 
person man träffade på en mässa kan man ju göra för att senare kontakta 
personen i mån av någonting professionellt, men samtidigt så är det ju så brett, så, 
man ökar sitt kontaktnät på ett sätt, och har dem alltid tillgängligt. Det är en grej att 
ha en persons nummer, men på Facebook ser man alltid vad varandra gör, det 
finns ju en slags presence-factor där som skiljer sig från det klassiska sättet av 
nätverkande, och det behöver inte vara professionelt eller bara vänskapligt, men 
det finns ju aspekter av båda två.  
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K1: Mer personligt om dig, hur öppen är din Facebook-sida? Om någon som 
inte känner dig alls skulle söka på dig, vad ser dem då? 
 
I: Inte mycket tror jag, profilbild, coverfoto. Jag gjorde den privat en gång i tiden av 
vissa anledningar, och efter det har jag aldrig fixat tillbaka det och jag är rätt nöjd 
med det.  
 
K1: Och varför är du nöjd med det?  
 
I: Det handlar om self-presentation och self-preservation. Att på facebook kanske 
man nu när man blir äldre, att allt man skriver kanske inte är för alla att se. Om 
någon person har intervjuat mig till ett jobb så är det kanske inte så gött att dem ser 
mina festbilder. För mig så använder jag Facebook för ett privat nätverk med mina 
vänner. Och visst, om du är en av mina vänner så får du absolut se vad jag gör på 
fritiden, men om vi inte känner varandra så känns det obekvämt om folk vet exakt 
vad jag gör på min fritid. 
 
K1:Men ett exempel är alltså att du inte vill att rekryterare ska se festbilder? 
 
I: Ja, men till exempel festbilder. Jag tänker inte dölja att jag festar, men det är 
mest att jag inte vill att den självpresenterande bilden ska påverka professionelt. 
Jag vet att många nu för tiden är det många arbetsgivare som har sociala medier 
clauses i sina NDAs. Så du får inte skriva något jobbrelaterat på facebook eller 
andra sociala medier, och detta är ett nytt fenomen men jag är ju medveten om att 
många facebook-stalkar en - och jag är helt okej med det egentligen, det är lite det 
här, det känns som att jag måste rensa upp min sida lite, jag skaffade liksom 
facebook när jag var 14. Allt är kanske inte mina finest moments.  
 
K1: Hur mycket skulle du säga att du lägger upp på facebook, exempelvis 
bilder, inlägg, tidigare arbeten? 
 
I: Alltså, som i här är mitt exjobb, eller sådana grejer? 
 
K1: Använder du aktivt eller passivt Facebook?  
 
I: Aktivt skulle jag säga, man lägger upp en bild då och då, en status då och då. 
Förr skulle jag säga att det var mycket oftare, men nu för tiden så lägger man upp 
mindre. Jag tycker inte att jag kände ett behov av att lägga upp grejer, förut så 
trodde jag att jag hade något att säga med en bild, typ nu gör jag det här eller det 
där. Nu känner jag inte den känslan längre. Men till frågan, jag skulle säga aktiv på 
skalan i alla fall. 
 
K1: Du har rört på det lite, men tänker du någonsin på vad du själv lägger ut 
och vad andra taggar dig i? 
 
I: Ja, inget jag brydde mig om riktigt förut. Och det handlar inte om att jag nu vill 
skaffa jobb så nu måste jag tänka på det jag gör utan det handlar mest om att, man 
brukar säga att vartannat år är man en helt annan människa i jämförelse med vem 
jag var två år sedan, och det märks verkligen med appen Timehop - när man ser 
saker för 4 år sedan så undrar jag varför jag ens gjorde det. Och det får mig att 
tänka mer och mer på framtiden, i rent självmående - skulle jag verkligen vill 
skämmas för mig själv om två år för att jag lägger upp ett icke politiskt-korrekt 
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skämt som kanske är roligt för stunden. Om jag lägger upp det nu så skulle jag 
förmodligen tycka det är roligt för en kvar, och sen skämmas för i framtiden 
 
K1: Så det du lägger upp nu vill du kunna respektera i framtiden? 
 
I: Ja exakt, jag tänker mer att det ska vara mer konsekvent om man jag kommer 
tycka i framtiden.  
 
K1: Om vi går in lite mer specifikt på vårt kexjobb, vi skriver om social 
rekrytering och att studenter kan bli screenade på just Facebook. Var du 
medveten om detta innan du svarade på vår enkät? 
 
I: Ja.  
 
K1: Och vad tycker du om det? Är det moraliskt försvarbart? 
 
I: Ja, om det är öppet. Ja för om det är öppet så ska alla kunna titta på det. Till och 
med Chav som du träffade på beerpong-turneringen ska kunna lägga till dig och se 
dina bilder och tänka, ja vilken schysst lirare. Och på samma sätt ska rekryterare 
kunna göra det, för dem har ju all rätt i världen. Det finns ju en aspekt om att, har 
du ingenting att dölja så ska du inte vara orolig. Sen finns det privataspekten, att 
även om jag inte snor något från Ica så vill jag inte att dem kollar i min kyl för det. 
Och det är liksom en balansgång, men jag skulle säga att om man är obekväm 
med det så gör det privat, så är problemet löst.  
 
K1: Och tycker du rekryterare ska vara genomskinliga med att dem gör det? 
Eller är det för dig att veta om att dem gör det? 
 
I: Det beror på om det handlar om egenskap för rekryterare, eller egenskap för 
nyfikenhetsskäl. För att om du är hemma 21 på kvällen och tänker,  “den  där  killen  
som  jag  rekryterade  idag,  jag  går  in  på  hans  facebook”,  det  gör  du  som  
privatperson och det kommer påverka dig i rekryteringen definitivt. Om du som 
privatperson  säger  “Niklas,  vilken  festnisse  - han  festar  varje  dag”  eller  något  
sådant, så kommer det påverka hans beslutstagande senare trots att det är ett 
agerande som gjorts som privatperson. Men, det är fortfarande samma sak som 
om den här personen skulle gå på en fest och se dig, ja det är i egenskap av dig 
själv och inte som rekryterare.  
 
K1: Att kolla någon på facebook är som att googla någons namn, det är 
väldigt öppet. Med det sagt tycker du alltså att ansvaret ligger på dig att veta 
om att de gör det? 
 
I: Precis, ja.  
 
K1: Skulle du säga att du använder dig av kunskapen om att du kan bli 
granskad?  
 
I: På senare tid när jag börjat söka lite jobb, nu efter examen så ja - lite. Jag kanske 
inte tar bort festbilder från fyra år sedan där jag ser lite oanständigt ut så tänker jag, 
om en rekryterare dömer mig baserat på en festbild från fyra år sedan så tänker jag 
att det är den (rekryteraren) som har en skev bild om vad en privatperson är på sin 
fritid snarare än att jag krökar och festar varje dag.  
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Jag är medveten om att inte lägga upp en bild där man kör shots-race varje dag, 
men jag tror inte jag bryr mig så väldigt mycket. För i slutändan så tror jag att folk 
tror att det spelar mer roll än vad det gör.  
 
K1: När skulle du säga att du började tänka på din Facebook-image för 
karriären? 
 
I: När jag började söka exjobb, för då var det första gången jag faktiskt brydde mig 
om det jag sökte. Att jobba på grönalund var det inte direkt att jag brydde mig vad 
dem tyckte om det ena och det andra.  
 
K1: Och enligt våra resultat från enkäten så är nästintill alla studenter 
medvetna om att det blir screenade, men inte ens hälften som aktivt gör 
någonting åt det, vad tror du kan vara anledningen till det? 
 
I: Antingen att man bedömar att påverkan är mindre än vad den är, eller så att man 
står fast vid att man kan bli granskad, men att man inte har någonting att dölja. Jag 
känner lite både och faktiskt.  
 
K1: Och om vi kollar på företagets perspektiv, tycker du att social rekrytering 
ska finnas med i deras rekryteringspolicy? 
 
I: Dem ska ha rätten att göra det (screena kandidater), dem ska kunna gå in på din 
öppna facebook-sida och absolut ha rätten att göra det. Men om det är ett effektivt 
sätt är jag kanske lite tveksam till, om det faktiskt ger dem något. Men där är bollen 
på  deras  planhalva  att  faktiskt  göra  en  rättvis  bedömning.  “När  vi  rekryterade Calle, 
påverkades det av hans facebook-sida  eller  inte?”.  Och  om  dem  bedömer  att  det  
hjälper så fine, men jag tror inte det hjälper så mycket. 
 
K1: Okej! Arozin? 
 
K2: Ja, du har nämnt det innan och det är att dem bedömer en person av 
deras facebook och att det inte är personens profesionella sida. Om du sitter 
i en intervju så har oftast rekryteraren en kravprofil eller en mall som dem 
dömer dig baserat på, och därmed vad företaget står för. Vilket är fair 
enough, men sen säger du att en rekryterare kan gå hem och kolla upp dig på 
fritiden, vilket är vad många säger att dem gör, trots att dem inte kanske får 
det för sina företag så gör dem det. Tycker du att detta är moraliskt 
försvarbart? 
 
I: Ja, jag tycker det i och med, jag tänker såhär, om du inte går i linje med deras 
syn. Det handlar inte om att du ska hamna i en mall, det handlar om att du ska ha 
företagets värderingar. Om det visar sig att du är nazist till exempel på din 
Facebook, men inte professionelt - det kanske inte påverkar dig som jobbar på 
lastkajen, men du måste ju tänka på om du inte delar företagets interna värderingar 
så kan det bli konflikter på arbetsplatsen. Att dra ett extremt exempel, om du är 
nazist på en arbetsplats så kan det bli dålig stämning, och därför tycker jag att om 
du har en öppen sida, och visar att du har någonting som verkligen går emot 
företagets värderingar så är det bättre att dem tar reda på det snarare än att dem 
får reda på det.  
 
K2: Men om det går emot rekryterarens värderingar och inte företagets. 
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I: Då måste jag värdera hur mycket makt en rekryterare har, dem måste ju motivera 
allt dem gör. Den kan inte välja att inte acceptera Jonte för att han var blond - om 
det är så på ett företag så är det rekryteraren det är fel på, men om en rekryterare 
gör sitt jobb korrekt så är måste han kolla på det hela objektivt för att kunna göra 
bästa jobbet. Och visst, om jag ser att en person festar varje dag på Facebook, så 
bedömar en rekryterare kanske dig på det. Men helt ärligt, om man festar varje dag 
så kanske man inte är lämplig för jobbet, förstår ni vad jag menar? Facebook är ju 
fortfarande en verklighet, facebook bygger på, eller alla sociala medier bygger på 
self-disclosure - hur mycket du är villig att berätta om dig själv. Om din self-
disclosure på Facebook visar att du festar varje dag, eller att du går på nazistmöten 
så är ju det sant, såvida man inte ljuger om att man är nazist/alkoholist - och oftast 
om man ljuger på Sociala medier, vilket finns vetenskapligt bevisat, så handlar det 
oftast om att få sig själv att se bättre ut, inte sämre ut. Och därför så är det lite, att 
den svagaste länken i en kedja visar hur stark kedjan är. Om det svagaste som 
visas på Facebook om dig, så är det antagligen sant eller mycket värre - för det 
bästa det kan vara är en lögn för att höja upp dig. Så jag tycker absolut att det är 
relevant. Och som sagt, om man störs av det, jag personligen gör inte det, men jag 
förstår folk som stör sig på det så gör din facebook-sida privat, eller ta bort 
Facebook. Det är som folk som säger att Google ser mina mail - Ja men ta bort 
gmail då, är du inte villig att göra det? Nej för det är en cost-benefit analys, jag gillar 
facebook såhär mycket, och stör mig såhär mycket på exempelvis Privacy-
inställningar som du kan fixa, så har du gjort en analys om du tycker att facebook 
är värt det.  
 
K2: Okej, jag har en sista fråga vilket handlar om när rekryterare kollar upp 
dig. För enligt en annan undersökning vi har läst så säger dem att du kan 
kollas upp på ett av tre tillfällen, före intervjun, under intervjun eller efter 
intervjun. När tycker du det är okej att dem gör det? 
 
I: Under intervjun, när du pratar med dem?  
 
K2: Ja 
 
I: Okej, under intervjun tycker jag inte är acceptabelt, inte av privacy-anledningar 
utan mest utav respekt. Men innan och efter tycker jag är okej, rent moraliskt tycker 
jag alla tre är okej. Om du vet att du ska ha en intervju med Alexander, så kan du 
kolla upp Alexander kvällen innan klockan 21 med ett glas vin, så ja - gör det. Om 
du kollar upp efter intervjun, så gör det.  
Vill du göra det under intervjun så fine, gör det - men det går emot min värdegrund 
av respekt.  
 
K1: Men före eller efter, vad tycker du är mer rätt? 
 
I: Det finns ju en aspekt att om dem ser något dem inte gillar före intervjun så 
kanske dem ställer in intervjun och att du inte ens får en chans att presentera dig 
själv på rätt villkor. Men samtidigt, om dem ser det efter intervjun, att även om du 
har haft en grym intervju och dem ser något dem inte gillar, något så starkt att du 
inte får jobbet för någonting dem ser på facebook så hade du inte fått chansen 
ändå. Så det är likgiltigt. 
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K2: En till grej, vi har ju pratat om dem ser saker på Facebook som dem inte 
tycker om. Men det finns ju även en aspekt att dem ser saker som dem gillar 
och som ger dig jobbet. Det är high risk high reward. Ja.. Jag vet inte varför 
jag pratade om det, kom bara på det nu. 
 
I: Om jag har några tankar kring det? Absolut, det är en aspekt. Men som många 
rekryterare ser fortfarande Facebook som ett privat forum, och om du gillar katter 
eller hundar eller lägger upp sådana bilder spelar mindre roll än om dem går in på 
din linkedIn-profil. På linkedIn är det väldigt transparent, och du ser vilka som varit 
inne på din sida, och ja. Det är väl lite, trevligt att du går in på min linkedIn, hoppas 
du gillar vad du ser.  
 
Och facebook är väl likadan, jag skäms inte över att jag var på ett badhus och hade 
kul - det är mitt privatliv. Och om jag inte gör någonting kränkande i badhuset så 
ska det inte spela någon roll. Så länge det inte är varje dag så ska det inte spela 
någon roll. Och om det är varje dag så kanske du inte är lämplig jobbet. 
 
K1&K2: Tack så mycket! 
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