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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att bidra med en ökad förståelse om varför företag väljer att 
använda sociala medier som ett verktyg vid rekrytering. I media pratar politiker om 
matchningsproblem, dvs. rätt person på rätt plats. För att hitta rätt individ till rätt position så 
ligger den stora utmaningen att hitta rätt metod för detta. Om man anställer fel person kostar 
det företaget mycket pengar och därför väljer många företag att lägga extra vikt på att ha en 
grundlig rekryteringsprocess. Teorier som använts i denna studie är organisations-, nätverks- 
och rekryteringsteori. En pilotstudie genomfördes i syfte att se om det fanns nog med 
underlag för att gå vidare med studien. Pilotstudien visade att det fanns nog med underlag för 
att gå vidare med studien. 
 
Upplägget på studien har varit flerfallsstudie med intervju som huvudsaklig metod. Resultatet 
av intervjuerna visar att informanterna inte har vetskap om nätverkens sociala kontext eller 
hur spridningen mellan olika nätverk på Facebook går till. Företagen får förlita sig på att 
följarna på mikronivån för jobbannonsen vidare. 
 
Slutsatserna är att företag väljer Facebook som rekryteringskanal utifrån följande faktorer;  
 

x Den spridning en annons kan få 
x Möjlighet till tvåvägskommunikation 
x Strategiskt eller tvingande (kan vara både och) 
x Möjlighet att nå ut med jobbannonsen till individer som redan har anställning 
x Den kortar ledtiderna från annonsering till att jobbansökningarna kommer in 
x Enkelt och smidigt att annonsera via Facebook 
x Kostnaden, gratis eller till en låg kostnad 
x Ger ett mer träffsäkert urval. 

 
De utmaningar som annonseringen via Facebook innebär för företagen är; 
 

x Nätverkens olika sociala kontext 
x Hur jobbannonsens ska utformas på Facebook 
x Kontrollen över spridningen av jobbannonsen 

 
Nyckelord; Facebook, sociala medier, rekrytering, nätverk, organisationsutveckling 
 
  



 

Abstract 
The purpose of this study was to contribute to a better understanding of why companies 
choose to use social media as a tool for recruitment. In the media politicians talking about 
matching problems, i.e. the right person in the right place. To find the right person to the right 
position, lays the big challenge in to find the right approach to this. If you hire the wrong 
person it costs the company a lot of money and that is why many companies choose to add 
extra weight to have a thorough recruitment process. Theories used in this study are 
organizational, networking and recruiting theory. A pilot study was conducted in order to see 
if there was enough evidence to proceed with the study. The pilot study showed that there was 
enough evidence to proceed with the study. 
 
The design of the study has been more cases study with interviews as the primary method. 
The result of the interviews show that the respondents did not have knowledge of networks 
social context or the spread between different networks on Facebook go to. Companies may 
rely on the followers on the micro level of the job advertisement on. 
 
The conclusions are that companies choose Facebook as a recruiting channel based on the 
following factors; 
 

x The spreading an ad can get 
x Possibility of two-way communication 
x Strategic or compulsory (could be both) 
x Ability to reach out with the job advert to individuals who already have employment 
x It shortens lead times from advertising to job applications are submitted 
x Simple and easy to advertise using Facebook 
x The cost, free or at a low cost 
x Provides a more accurate selection. 

 
The challenges of advertising through Facebook means for business is; 
 

x The networks of different social contexts 
x How the job ad will be designed on Facebook 
x Control of the spread of the job advert 

 
Keywords; Facebook, social media, recruitment, network, organizational development 
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Jag vill tacka alla informanter som tog sig tid att ställa upp på en intervju samt tacka min 
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har gett mig tid och utrymme för denna studie. 
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1 Inledning 
I en organisation är rekrytering ett viktigt område. Det handlar om att hitta nya medarbetare 
som är lämpliga för företaget. Företaget vill att detta skall ske så kostnadseffektivt och 
tidssparande som möjligt. När man pratar om rekrytering i dagens samhälle så pratar man om 
ett långsiktigt arbete som kallas för strategisk kompetensförsörjning för organisationer. 
Organisationer måste ställa sig frågor som; Vad kan det vara för kompetens som vi kan 
behöva i framtiden? Vad är det som kommer få organisationen framåt (Lindelöw 2008)? 
 
Demografin i Sverige ser helt annorlunda ut 2015 jämför med vad den gjorde i början av 
1900-talet. Förändringen gäller främst de yngre och äldre grupperna i samhället, alltså 
gruppen 0-19 år samt 65 och äldre. Eftersom befolkningen blir allt äldre innebär detta att 
andelen äldre stiger. Från 1900-talet fram till 2012 har andelen äldre stigit från 8 till 25 
procent. Andelen yngre har under samma period sjunkit från 42 till 23 procent. År 2060 
beräknas andelen äldre vara större än andelen yngre, äldre 25 procent och yngre 22 procent 
(SCB, 2014). Företag står idag inför stora utmaningar där stor andel pensionsavgångar ställer 
höga krav på en väl fungerande rekryteringsprocess. Siffrorna visar att företag i detta 
sammanhang även måste utforska möjligheterna att hitta individer utanför Sveriges gräns då 
den yngre befolkningen i samhället inte räcker för att täcka upp de stora pensionsavgångarna 
som väntas. I detta sammanhang kan Facebook vara ytterligare ett alternativ för företagen att 
få tag på rätt personal. 
 
Allt handlar om pengar och konkurrensfördelar. Att byta ut anställda eller att rekrytera nya 
kostar företaget mycket pengar så det gäller att välja rätt individ till rätt plats. Men det ligger 
inte bara på företaget utan det ligger lika mycket i den nyanställdas intresse som inte heller 
tjänar på att få ett jobb som de inte klarar av eller passar in i (Lindelöw 2003). 
I media pratar politiker om matchningsproblem, rätt person på rätt plats. För att hitta rätt 
individ till rätt position så ligger den stora utmaningen att hitta rätt metod för detta men även 
underlätta för denna person att få möjligheten att växa med sin arbetsuppgift men även att när 
tiden inte kunna hitta nya vägar att gå. Om företaget anställer fel person kostar det företaget 
mycket pengar och därför väljer många företag att lägga extra vikt på att ha en grundlig 
rekryteringsprocess (ibid).  
 
Gripsrud (2002) menar att redan som små börjar vi ta in olika medier som TV, filmer, radio, 
internet med mera och redan som barn börjar användandet av de tekniska lösningar som finns 
såsom dator och iPads redan på dagis. Medier riktar sig till oss i vår intimsfär och är som 
samhällets förlängda arm rätt in till våra hem, detta hjälper oss att definiera verkligheter runt 
om oss men även vilka individer vi är. Vi lär oss att förstå värden med hjälp av medier. Detta 
tvingar oss att bilda en uppfattning om vart vi står själva i allt detta, vem man är och vem man 
vill bli och detta bildar vår identitet. Internet idag är ett multimedium. Det är ett medium för 
tvåvägskommunikation mellan människor ex epost som skickats mellan varandra. Internet är 
ett viktigt socialt i vårt sociala- och vardagliga sammanhang vi människor har. Det erbjuder 
oss ofantliga mängder av information med bara några enkla tangenttryckningar.  
 
Idag använder miljontals individer sociala nätverkssajter för att interagera med andra, 
kommunicera, söka jobb, nätverka och skaffa kontakter samt mycket mer. Facebook 
möjliggör kommunikation över hela jordklotet. Facebook skapades som ett forum för 
ungdomar att ansluta sig till och utvecklades till en gemenskap för social interaktion och  
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kommunikation. Clark & Roberts (2010) skriver att syftet med sociala medier är att fungera 
som en lokal samlingsplats där människor interagerar med varandra genom att dela nyheter 
och göra upp planer. De som skaffar sig en användare på sociala medier använder denna som 
en social interaktionskanal för att kommunicera med andra i sitt nätverk. Arbetsgivare väljer 
att använda de sociala medierna för att göra bakgrundskontroller i syfte att få hjälp i sitt beslut 
om en viss kandidat skall få jobbet de annonserar ut. Det arbetsgivaren gör är att exempelvis 
undersöka den sökandes Facebook-användare för att bilda sig en uppfattning om kandidaten. 
Kontrollen av en jobbsökandes Facebook-användare kan vara avgörande för om kandidaten 
får jobbet eller inte. Detta gör arbetsgivaren oftast i smyg utan att kandidaterna har någon 
vetskap om detta (Clark & Roberts 2010). 
 
Jenselius (2014) skriver att det sociala nätverket ökar stadigt, det är 864 miljoner användare 
som dagligen använder Facebook. Det innebär att ett företag genom att annonsera på rätt sätt 
kan nå ut till en stor mängd människor genom detta ständigt växande nätverk. Av den 
anledningen är det intressant att titta på hur företag skall attrahera individer att söka de jobb 
de lägger upp via Facebook. Under denna studie har jag hittat mycket mindre jobbannonser 
via Facebook än vad jag tänkt mig, vilket fått mig att tänka varför inte fler företag väljer att 
rekrytera nya medarbetare via Facebook. 
 
I en undersökning visade det sig att 45 procent av arbetsgivare använde sociala nätverk som 
en avskärmningsmetod för att göra bakgrundskontroller på arbetssökande (Vicknair & 
Elkersh m fl 2010). De menar att denna statistik visar att det är populärt att använda just dessa 
sociala medier som ett mänskligt verktyg när man skall anställa individer till sitt företag. 
Detta kallas för social rekrytering och det används av företag över hela världen. 
 
Jönsson (2010) skriver om Joakim som tog saken i sina egna händer. Joakim tröttnade när han 
aldrig fick någon hjälp av Arbetsförmedlingen och började söka jobb via Facebook. Joakim 
skriver hur det känns att söka jobb hela tiden och inte få dem. Att inte få någon respons på 
jobbansökningarna innebär en känsla av uppgivenhet. Kontakter är viktiga för att få jobb i 
dagens samhälle. Joakim menar att man får ett jobb genom att någon känner någon som i sin 
tur kan ha ett jobb som kan passa. Det Joakim gjorde var att skapa en Facebook-grupp som 
han valde att kalla ”Nu ger vi grabben ett jobb” (Jönsson 2010). Efter att Joakim skapat 
Facebook-gruppen skriver Jönsson (2010) i Aftonbladet att Joakim lyckades få ett jobb via sin 
Facebook-grupp. Företag började höra av sig till Joakim efter reportaget i tidningen. Joakim 
gick på sju intervjuer och jobbar nu på ett företag som gav honom det jobbet Joakim letat 
efter. Joakim trycker på att man måste sticka ut när man söker jobb och detta kan man göra på 
Facebook. Han tror att det kommer bli mer och mer vanligare att leta jobb via sociala medier.  
Allt handlar om att ha personliga kontakter och att man drar nytta av dem men även att skapa 
ett nätverk med kontakter för att öka möjligheterna att få ett jobb. 
 
Detta visar att sociala medier är något att räkna med vid en jobbansökan, det gäller att våga 
sticka ut, våga ta kontakt och fråga. Själv är jag uppvuxen i Facebook-eran när den växte och 
blev stor. Detta gör att jag har en förförståelse om hur denna sociala media funkar. Det är ett 
enda stort nätverk som man själv skapat och med hjälp av andra som både accepterar ens 
vänförfrågan men även skickar en vänförfrågan. Jag har själv sett fördelarna med denna 
sociala media som jag använder den själv. Detta medför att jag har en förståelse för företag 
som väljer att annonsera via Facebook, som jag vet att man kan få kontakt med människor 
över hela världen med bara några klick. Man kan skapa ett stort personligt nätverk på 
Facebook och det man publicerar ut på sin sida kan få en enorm spridning som den kan delas 
vidare.  
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I och med internets födelse öppnades en ny plattform för att föra ut information. Företagen 
började annonsera mer och mer via internet och de vanliga platsannonserna har med tiden 
börjat förekomma även på internet. Utformningen och tillgängligheten kräver mer och mer 
konton och medlemskap på olika sajter, så som Facebook och andra sociala medier. På den 
digitala plattformen ges arbetsgivaren möjlighet till att forma annonserna ännu ett steg till, än 
de kunde i en tidningsannons. Men det betyder inte att annonsen blir bättre och att den når fler 
potentiella sökande, eftersom sajten den befinner sig på kräver ett medlemskap. Fler och fler 
förväntar sig att alla skall ansluta sig och ha medlemskap till de sociala medier som finns idag 
men det är inte alla som vill ha eller har behov av detta. Företagen riskerar att gå miste om 
viktig kompetens om annonsen inte kan nå fram till rätt individ. 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att bidra med en ökad förståelse om varför företag väljer att 
använda sociala medier som ett verktyg vid rekrytering. 

Frågeställningar 
Sociala medier består till stor del av nätverk där individer interagerar med varandra. I detta 
sammanhang är det av intresse att undersöka hur företag använder nätverken i egenintresse. 
Som noterats ovan i inledningen ger sociala medier individen en plattform för att 
marknadsföra sig själv men ger också företagen en möjlighet att nå ut med egna intressen i 
nätverken. 
 
Den forskningsfråga som denna studie ska besvara är; 
 

x Vad är de främsta orsakerna till att företag väljer att använda sociala medier vid en 
eventuell rekryteringsprocess? 

 
För att kunna svara på denna övergripande fråga måste uppsatsen undersöka; 
 

x Vilka drivkrafter gör att företagen väljer sociala medier? 
x Är valet strategiskt eller tvingande, alltså om den nya tekniken tvingar in företagen på 

sociala medier eller om valet är medvetet (strategiskt) 
x Medför sociala medier några särskilda utmaningar vid en rekryteringsprocess? 

Avgränsning 
För att kunna besvara forskningsfrågan har jag valt att intervjua endast arbetsgivare då dessa 
på ett lämpligt sätt kan redogöra för vilka faktorer som styr ett eventuellt val av sociala 
medier vid rekryteringsprocess. Mitt urval gäller bara privata företag med serviceinriktade 
yrken i Luleå. Genom att intervjua arbetsgivarna kommer det gå att få reda på vilka faktorer 
som gör att de väljer sociala medier samt om valen är strategiska eller tvingande.  
Sociala medier består av många olika varianter så som Facebook, Twitter och LinkedIn med 
mera. Eftersom att Facebook är det som används mest av de sociala medierna har jag 
avgränsat studien till endast Facebook (Ström 2010).  
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Disposition 
Uppsatsen är indelad i 7 olika delar. 
 

x Kapitel 2: Bakgrund. I denna del definieras och förklaras olika begrepp i studien.  
x Kapitel 3: Teoretisk referensram. Denna del redogör vilka teorier som används i 

studien. 
x Kapitel 4: Metod. Detta avsnitt innehåller de metoder som använts i studien. 
x Kapitel 5: Metoddiskussion. I detta avsnitt förs en diskussion över hur vald metod 

påverkar studien. 
x Kapitel 6: Resultat. Presenteras resultatet. 
x Kapitel 7: Analys. I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. 
x Kapitel 8: Diskussion. I denna del kommer mina reflektioner över studien. 
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2 Bakgrund 

Facebook som ett socialt media 
Med hjälp av Facebook är det möjligt att kommunicera med vem man vill, när man vill och 
vart man än befinner sig bara individen har tillgång till internet. Det finns flera olika sociala 
medier i dagsens samhälle så som YouTube, Instagram, Facebook och LinkedIn, listan över 
sociala medier kan göras lång. Sociala medier är ett relativt nytt område och därför ganska 
outforskat menar Carlsson (2009). Idag används sociala medier som mötesplatser för att 
exempelvis knyta kontakter samt dela och göra information tillgänglig inte bara för sina 
vänner utan även andra användare i det sociala nätverket. Det förekommer även rekrytering 
där företag söker nya medarbetare och används det på rätt sätt finns det mycket att vinna för 
företag. Möjligheterna för vad som går att göra via sociala medier är stora. Sven-Åke Boström 
menar att; 
 

”Facebook har gett tillbaka sammanhang vi trodde var förlorade” (Carlsson 2009 s.6)  
 
Detta menar Carlsson (2009) genom att vi kan se det våra vänner och bekanta publicerar på 
sin Facebook-sida. I alla tider har vi människor kunnat kommunicera med varandra och dela 
med oss om våra liv, arbeten, erfarenheter som individen velat dela med sig av. Detta kommer 
vi alltid att göra men skillnaden nu är att allting har blivit mycket lättare och effektivare man 
behöver nu inte skriva brev eller vara nära varandra för att kommunicera med varandra. Det 
räcker att bara ha tillgång till internet så kan du prata med personer vart de än befinner sig i 
världen och detta är tack vare ny teknik som gjort vårt kontaktnät så stort och den sprids med 
en rasande fart och kan nå nästan över hela världen. 
 
Facebook är ett socialt forum för att bygga nätverk och utgörs mest av användarprofiler så 
som CV, kontaktuppgifter, foton som privatpersoner började med. Företag har varit 
långsamma att hänga med i denna utveckling men sen några år tillbaka börjar även företag se 
fördelen och affärsnyttan med sociala medier så som Facebook och har börjat lägga upp olika 
annonser, exempelvis jobbannonser för att rekrytera ny personal (ibid). 
 
Carlsson (2009) menar även att sociala medier kräver idag att företag är aktiva i nätverken för 
att kunna synas, vilket tidigare handlade om personliga möten och träffar. På Facebook ges 
företag möjlighet att skapa en helt egen publiceringskanal som ger dem kontroll över vad som 
skall publiceras. Informationen sprids och kan snabbt nå ut till användarna i det specifika 
sociala forumet. Vad som sedan händer med informationen kan inte företagen kontrollera utan 
det är upp till användarna att föra informationen vidare genom delning. Detta skapar även 
förutsättningar att spridningen kan bli enorm eftersom inläggen som publicerats kan delas, 
spridas, besvaras och föras vidare från mun till mun via sociala medier så som Facebook. Via 
Facebook ges användaren en direkt kontakt med sin omvärld. 
 

”En stor fördel med en Facebooksida är att det ofta går att få en större publik på 
kortare tid, eftersom nyheter sprider sig snabbt vänner emellan” (Carlsson 2009 s.86). 

 
Facebook kräver ingen stor budget eftersom en Facebook-sida är gratis att skapa och detta gör 
att det inte behöver investeras pengar för att nå ut med sitt företag utan det handlar om 
kunskap, engagemang, flitigt arbete, kontinuitet och tiden för att lägga ut sina inlägg och kolla 
dem på Facebook. Det är viktigt att utbilda och träna sina medarbetare i företaget om vad som 
är ett lämpligt beteende på sociala medier som Facebook. Det gäller att företaget bemöter sina 
kunder på ett lämpligt sätt på Facebook. Företaget behöver tänka på att hitta en balans med  



 6 

innehållet på det som läggs ut på Facebook, innehållet måste vara intressant, locka läsare men 
även kännas bra för företaget (ibid). 
 
Hur gör ett företag för att skapa en Facebook-sida? Det gäller att lägga upp det strategiskt och 
anpassa den till företaget och dess förutsättningar. Sätt upp mål och skapa en väg för att nå 
detta mål. De handlar om att marknadsföra sitt företag men även kundservice, 
internkommunikation och andra frågor. Företaget måste se över hur mycket tid som kan 
läggas ned, engagemang och vilka resurser företaget har och detta är ett beslut som ledningen 
på företaget måste ta. Sociala medier rör hela företaget och det är något som företaget måste 
vara medveten om. Företaget skall se sociala medier som en del av helheten av företaget och 
koppla ihop det med affärsplanen, varumärket och marknadsplanen. Företaget börjar med 
förberedelser, mål, målgrupper/användare, innehåll, medier och aktiviteter, implementering, 
uppföljning och utvärdering för att sen stämma av det med sina mål. Idag har Facebook en 
massa användare (Carlsson 2009). 
 
Gillberg (2014) menar att Facebook är ett kontaktnät där individer söker kontakt genom att 
skickar en förfrågan om att bli någons vän, där den andra individen kan acceptera 
vänskapsförfrågan eller avböja den. Varje vän på Facebook utgör en kontakt i ens kontaktnät 
som innehavaren har förfogande över. I dag så uppmanas företagsledare och arbetssökande att 
delta i sociala medier för att låta allmänheten lära känna dem i personliga inlägg individen gör 
exempel via Facebook. Kontaktnätet man har och dess kvantitet av hur många vänner och 
vilka vänner man har på Facebook blir innehavarens representation på Facebook. Med 
Facebook kan individer interagera med varandra utan fysisk närvaro. 
 
Lundälv (2015) menar att på Facebook kan man välja att skapa tre olika grupper som har 
olika sekretessalternativ; öppen grupp; alla kan läggas till eller gå med i gruppen, hemlig 
grupp; syns inte i sökningar och de som inte är medlemmar i denna grupp har inte tillgång till 
den inte heller dess innehåll. I denna grupp måste gruppens administratör skicka ut inbjudan 
till de som skall vara medlemmar i denna grupp. Så de som inte är medlemmar kan inte själva 
skicka en inbjudan till denna grupp. Sluten grupp; alla kan bjudas in eller be om att få gå med 
i denna grupp. 
 

”Att bli ”vän” med sina arbetskollegor på Facebook kan ses som en naturligt för en 
del personer samtidigt som andra över huvud taget inte skulle kunna tänka sig att dela 
sitt sociala liv och familjeliv med utomstående personer” (Lundälv 2015 s.64). 

 
Lundälv (2015) menar att om individen använda sociala medier i tjänsten är det viktigt att 
skilja mellan privat, personligt och professionellt. Professionella yrkesutövare använder sig 
ofta av professionella alias som även kan kallas för avatarer när de skall använda sig av 
sociala medier. Då yrkesutövaren presenterar sig som en professionell på Facebook. När man 
använder sociala medier såsom Facebook som privat har en del företag tydligt beskrivit vad 
de anser är godtagbart att skriva på sina privata Facebook sidor. Inlägg kan uppskattas av 
arbetsgivaren om det förmedlas på rätt sätt och kan ge publicitet åt företaget. Via sociala 
medier såsom Facebook kan professionella yrkesutövare lätt och snabbt nå ut med sina 
budskap, tankar och åsikter men det gäller att hålla borta sina privata åsikter när man skriver 
åt företaget. Inget som man skriver och väljer att publicera får inte skada företaget. 
 
Det går inte att avgöra hur lämplig en kandidat som söker ett jobb är genom att kolla på olika 
nätverk och hur personen väljer att framställa sig där (Vicknair & Elkersh m fl 2010). Man 
kan fråga sig hur medvetna individer är att arbetsgivare och blivande arbetsgivare kollar upp   
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en på de olika sociala medier som man har ett konto i. Många tror att dessa sajter är privata 
och att ingen som inte är ens vän inte kan se profilen. Man vill ha den skild från ens yrkesliv. 
Sådana metoder kan ge konsekvenser på hur individer kommer att använda sociala medier 
såsom Facebook i framtiden. Många kanske rent av slutar att använda sociala medier (ibid). 
 
Ström (2010) menar att alla finns på Facebook. Facebook dominerar utöver andra sociala 
nätverk som de har ett nätverk på över 300 miljoner användare och det växer snabbt. Man 
marknadsför sin enkelt och gratis genom Facebook genom att uppdatera sin status men även 
att kommentera på det andra valt att publicera på sin status. Genom att agera som en 
människa kan företag bli en vanlig medlem på Facebook. Detta gör att företaget kan 
kommunicera med sina medlemmar och de kan se de statusuppdateringar som företaget gör 
på sin Facebook-sida. På så sätt marknadsför de sitt varumärke. Det ger företaget en fördel 
om de har medlemmar som kommenterar det företaget skriver. Väljer företaget att aktivt svara 
tillbaka är det ett stort plus för företaget eftersom de då visar att de är intresserade av vad 
individer skriver. Det gäller att företaget marknadsför sig själv på Facebook. Ju mer 
medlemmar företaget har i sitt nätverk desto bättre. Företag kan även köpa annonsplatser och 
lägga upp jobbannonser snabbt och enkelt. 
 
Clark & Roberts (2010) menar att många individer skapar ett konto på Facebook för att dela 
med sig om vad som händer i deras liv, de skyltar med sig själva och framställer sig i god 
dager. Detta gäller särskilt om individen söker ett jobb och gör då allt för att passa in på 
profilen som jobbet innebär medan andra använder Facebook som en personlig dagbok och 
delar med sig om allt. Det är valfritt vad individen lägger upp och vad denne vill att andra 
skall se. Har du en öppen profil så kan alla se dina inlägg. I dag kan arbetsgivare få tillgång 
till fullständiga profiler på sina kandidater genom den kanal där individen söker jobbet. 
 
Human Resource Management International Digest (2013) menar att sociala medier är här för 
att stanna och de utgör en del av oss individer i vårt moderna samhälle. Företag måste lära sig 
att använda denna teknik, övervaka den för att säkerställa den bästa användning av denna 
teknik så att den används rätt och att företag hänger med i utvecklingen som ständigt pågår. 
Företag måste på ett intelligent sätt utnyttja denna teknik till sin rekrytering och urvalsprocess 
men samtidigt behålla den mänskliga kontakten och dess värderingars intuition och anpassa 
sig till detta. 
 
Facebook är ett socialt nätverk som är gratis och ger företag ett effektivt sätt att locka 
ungdomar till sitt företag. Tidigare har företag varit misstänksamma mot de sociala medier 
som finns. Men nu menar Doherty (2010) att detta har vänt och företagen nu ser fördelar med 
sociala medier och tar emot det med öppna armar. Vissa företag skapar forum där företaget 
kan interagera och prata med andra för att locka nya medarbetare att titta på deras eventuella 
lediga jobb som kan finna på företaget (Doherty 2010). 
 
Sökande klagar på bristen på respons från företag när de söker jobb via företaget online.com 
Företag har för många online applikationer och det kan bli för mycket för företagen att hålla 
reda på dem vilket gör att de missar vad sökande skickar till dem. Som på Facebook finns det 
tvåvägskommunikation som gör att de kan skriva kommentarer och dela jobbannonser. Om 
man inte får respons på sina kommentarer av företag medför det att den sökande inte känner 
sig intressant för företaget. Detta kan medföra att företaget får dålig publicitet och att det 
delas vidare ger företaget dålig reklam för sitt varumärke (Human Resource Management 
International Digest 2013). Åsikter sprids mycket fort via Facebook och andra sociala medier. 
Detta kan medföra att framtida sökande väljer att inte söka lediga jobb på detta företag.   
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Företag måste vara noga med att ge feedback och svara på kommentarer till sina sökande. Om 
företagen missar att svara på kommentarer kan det leda till att de sökande blir irriterade över 
att de inte får någon respons av företaget. Det finns företag som är duktiga och håller koll på 
detta och ar sett värdet i detta vilket ger dem fördela både nu och i framtiden att rekrytera 
folk. 
 
Human Resource Management International Digest (2013) menar att det är viktigt för små 
och medelstora företag att de har en online-närvaro så att potentiella företag kan hitta dem och 
har de ute jobb så ser individerna detta och kan söka jobbet. Stora företag med välkända namn 
exempel Mayo Clinic brukar ligga i spetsen av rekrytering via sociala medier och behöver 
inte tänka på att synas på samma sätt som företag som inte har ett känt märke och som måste 
hitta andra sätt att nå ut till kandidater. Sociala medier används för att underlätta rekrytering 
för företag. Via Facebook kan företag lägga ut rekryteringsannonser och dessa 
rekryteringsannonser måste företaget uppdatera hela tiden medan företaget söker någon att 
anställa. En viktig sak att ta in är hur smartphones kan användas via rekrytering. Idag 
använder nästan alla ungdomar och vuxna sina mobiler för att komma ut på nätet och leta 
information istället för att använda datorn. Företag som vill locka denna målgrupp måste börja 
tänka nytt och locka dem via och göra rekryteringsinformationen via smartphones. Företag 
måste göra rekryteringsstrategierna väl genomtänkta när de använder sociala medier för att 
hänga med i utvecklingen men även övervaka den. Skapa ett team som sitter på dessa medier 
som är media kunniga för att kunna omfamna tekniken som ständigt utvecklas. Företag förstår 
hur den skall användas och vilken taktik de måste använda för att locka kandidater till 
företaget. En sådan strategi kan vara att skapa en Facebook gemenskap till företaget som 
skapar bättre förutsättningar för kommande rekryteringar (ibid).  

Bakgrundskontroller 
Med bakgrundskontroll menas i detta sammanhang en faktacheck inför ett anställningsbeslut. 
Företagen kollar upp det kandidaten har i sitt CV och det kandidaten säger verkligen stämmer. 
De frågor företagen söker svar på vid en bakgrundskontroll är exempelvis, stämmer 
referenspersonerna som kandidaten lämnat, har kandidaten gått högskolan, har kandidaten 
skött sina räkningar eller begått några brott. När det gäller att göra kontroll angående brott 
används brottsregistret (Lindelöw 2008). 
 
Clark & Roberts (2010) menar att arbetsgivare alltid kunnat göra bakgrundskontroller och 
referenskontroller på kandidater som söker ett jobb men de har varit lite försiktiga på den 
fronten eftersom det kostar en hel del. Ett vanligt sätt för företag att göra bakgrundskontroller 
är att använda sig av kreditregister och brottsregister vilka är kostsamma för företag vilket 
gjorde att de använder dessa till mer avancerade tjänster på företaget. Idag ges företagen en 
gratis och enkel möjlighet till att genomföra bakgrundskontroller via Facebook. Resultatet av 
bakgrundskontollen kan vara avgörande för om kandidaten får jobbet eller inte. Om en 
anställd vet att deras anställning är säkrad kan de välja att släppa en del på sin sekretess 
eftersom de tror att arbetsgivarna då och då gör bakgrundskontroller på dem. 

Kompetens  
Lindelöw (2003) beskriver vad kompetens är och vad organisationen behöver för att fungera 
väl. Kompetensen en individ har bygger på personlighets- och intelligensbegrepp. Kompetens 
handlar om det våra färdigheter och förhållningssätt vi använder oss av för att prestera inom 
yrkesvärlden. Färdigheter kan vara att individen har en fallenhet i att räkna, lätt för att prata 
och förstå andra. Förhållningssätt komplimenterar färdigheterna individen har och bygger på 
den personlighet individen har och hur denne reagerar i olika situationer som uppstår i ens liv. 
Olika situationer ställer olika krav på oss. Så det gäller att individen anpassar sig till sina   
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arbetsuppgifter. Om individen behöver vara strukturerad i sitt arbete måste denne anpassa sig 
själv och börja vara ordningsam om individen inte redan är det. Vi är alla olika individer och 
har fallenhet för olika saker och då passar vi in mer i de miljöer där vårt sätt att agerar passar 
in. Vissa individer är mer sociala än andra och vill då ofta vara bland andra individer. Det går 
att anpassa sitt beteende ett tag men är svårt att hålla i längden. 
 
När det gäller kompetensbegrepp från en organisations synvinkel så gäller det att alla i 
organisationen har samma innebörd i detta begrepp. Organisationen skapar en 
kompetensmodell för att alla i organisationen skall enas om vilka förhållningssätt och 
färdigheter som behövs i de olika befattningar som finns inom organisationen. Detta kan 
organisationen göra med hjälp av arbetsobservationer. En individ observerar arbetet på 
avdelningarna för att se vilka olika förmågor och beteenden som finns för att genomföra 
arbetet (ibid). 
 
Lindelöw (2003) är en av dem som skapat en egen kompetensmodell som funkar på alla 
organisationer som bygger på personlighet, begåvning och motivation. Mycket handlar om 
struktur och vara tydlig med vad de olika begreppen vad de avser. Definitionerna de använder 
sig av har de utvecklat med hjälp av observationer och praktiska behov. Syftet men 
kompetensmodellen är att det skall vara ett verktyg som organisationen skall kunna använda 
hela tiden. De jobbar fortfarande med denna modell och utvecklas hela tiden. När 
organisationen skall använda sig av den så måste de anpassa sig till användarna, tidsramen 
och hur specialiserade de är på att rekrytera medarbetare. Begreppet kategoriseras in i tre 
delar; personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella 
färdigheter. De olika begreppen skall utformas så att de täcker olika dimensioner. De 
gemensamma begreppen en organisation vill ha skall sen förmedlas ut till alla inom 
organisationen och vävas in i alla steg man har i personalstrategin för att kunna strukturera 
upp organisationens nyrekrytering men även kompetensen som redan finns inom 
organisationen.  
 
Lindelöw (2008) menar att detta utgör en del av kravprofilen som organisationen 
sammanställer vid en nyrekrytering, utbildning, specialkunskaper och erfarenheter som då 
påverkar hur annonsen skall formleras. Vad vill företaget ha för person, vad skall de ha för 
egenskaper. Denna arbetsmetodik höjer ofta rekryteringsarbetets kvalité. Organisationer som 
skall nyanställa måste ställa sig sex frågor som de letar efter och som de vill ha;  
 

”Vilka utbildningskrav behöver vi ställa? Vilka erfarenhetskrav behöver vi ställa? 
Vilka kunskapskrav behöver vi ställa? Vilka krav på kompetenser, eller färdigheter 
och förhållningssätt, behöver vi ställa? Vilka krav behöver vi ställa avseende intresse 
och utvecklingspotential? Vilka praktiska förutsättningar behöver man ta hänsyn till, 
och vilka övriga krav behöver man ställa?” (Lindelöw 2008 s.73-85). 

 
Lindelöw (2003) skriver också att en kompetensmodell är en beskrivning av de kompetenser 
en individ besitter och som är de viktigaste för att en individ skall fungera bra i sitt yrkesliv. 
Dessa beskriver individen hur dennes utför och på vilket sätt denne utför dem på för att nå 
sina resultat. Man kan säga att kompetensmodellen blir ett slags smörgåsbord där företag kan 
plocka de kompetenser man söker som en yrkeskategori eller den befattningen man vill ha 
kräver av en. Kompetens och erfarenheter är något som vi individer får och förnyar genom 
hela vårt liv genom att vi samverkar med andra och jobbar med olika saker i livet. Vissa saker 
har vi fallenhet för och vissa inte. Vi bygger och utvecklar våra erfarenheter hela tiden genom 
olika situationer som uppstår i ens liv.  
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3 Teori 
Ahrne & Svensson (2011) menar att teori handlar om att på ett abstrakt sätt beskriva förstå 
eller förklara ett visst fenomen, Det kan vara att förklara varför något har hänt. Teorier är 
abstrakta för att de skall belysa aspekter som fenomenet har. 
 
Som teoretisk referensram har jag i denna uppsats valt att använda organisationsteori, 
nätverksteori och teorier om rekrytering. För att kunna reda ut vilka faktorer som medför att 
företag använder sociala medier vid sin rekrytering krävs en teori som kan redogöra för hur 
medlemskapet i föreningen kan motiveras. Organisationsteorin förklarar vilka drivkrafter som 
kan ligga bakom en eventuell ansökan för det utannonserade jobbet. Om företaget känner till 
drivkrafterna kan det underlätta för dem i sin rekryteringsprocess. 
 
Nätverksteorin förklarar styrkorna med att använda just nätverk vid kommunikation. Sociala 
medier, som exempelvis Facebook, kan ses som ett gigantiskt nätverk där kommunikation 
sker mellan människor. Teorin om nätverk ger förklaring till hur kommunikationen mellan de 
olika länkarna fungerar. Jag kommer använda organisationsteorin i kombination med 
nätverksteorin för att kunna få fram vilka faktorer som gör att företag väljer att använda 
Facebook som en möjlig rekryteringskanal. 
 
Teorier om rekrytering används som underlag för att förstå hur en rekryteringsprocess kan gå 
till och hur företaget i förväg ska tänka vid en rekrytering. Att veta vad som är viktigt att 
tänka på vid en rekrytering ger uppsatsen förutsättning att kunna avgöra i vilken utsträckning 
valet av Facebook som rekryteringskanal är strategiskt eller tvingande.  

Organisationsteori 
Ahrne & Hedström (1999) menar att organisationsteorin bygger på att det finns en 
organisation och i den finns det människor. Dessa människor styr vem som får komma in i 
organisationen och vilka krav som skall tillgodoses. Individer utanför vill söka medlemskap i 
organisationen. Vissa individer har olika incitament för att söka medlemskap i denna 
organisation, och det kan vara incitament som kunskap eller erfarenhet man samlat på sig 
under sitt liv. Om man antar att en organisation är ett företag så kan lönen ses som ett 
incitament för att individen ska uppleva att den vill vara en av medlemmarna i organisationen 
och på grund av det söka arbetet. Medlemskap i organisationen fås genom en anställning. 
Organisationen är beroende av att medlemmarna deltar regelbundet, men även att 
medlemmarna underhåller och återskapar beroendet för de anställda i organisationen. En 
drivkraft att få medlemmarna beroende, motiverade och att komma tillbaka till organisationen 
kan vara lönen och nivån på den, vetskapen om att alla inte kan vara medlem av 
organisationen utan bara vissa som godkänns av. En organisation erbjuder en identitet och en 
känsla av tillhörighet med de andra medarbetarna på organisationen (ibid). 
 
Den sökande kan välja att söka det jobb som annonseras men det är inte individen själv som 
väljer om de får jobbet eller inte utan det är arbetsgivaren eller rekryteraren som gör valet om 
individen passar in på företaget men även är rätt individ till att utföra arbetsuppgiften. Får du 
jobbet så innebär det åtagande gentemot företaget så som att komma till jobbet i tid varje dag 
och det gäller oftast på obestämd tid, som anställd måste individen acceptera att de andra på 
företaget har förväntningar på en och ens handlingar och att de kan ifrågasätta individen om 
individen inte kommer till jobbet. Karriär-möjligheter inom organisationen är också en 
drivkraft. Även för att locka nya medarbetare till organisationen. Många organisationer har ett 
mål som de vill uppnå och människorna i organisationen strävar hela tiden att nå dess mål.  
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De kan vara både långsiktiga eller kortsiktiga mål (ibid).  
 

”Det är koordineringen av handlingar som ger möjligheter att uppfylla 
organisationens mål och syfte genom dessa handlingar ackumuleras kollektiva 
resurser. Alla organisationer… är kollektiva försök att uppfylla människors strävande 
och önskningar” (Ahrne & Hedström 1999 s.29).  

 
Med detta menar Ahrne & Hedström (1999) att hitta vilka resurser som individen besitter och 
om det är dessa organisationen behöver. En sådan resurs kan vara kunskapen individen 
besitter och att organisationen låter individen använda sin kunskap för att utöva och 
genomföra arbetet där organisationen bäst behöver det. Organisationen skapar också resurser 
som medlemmarna skall använda för att uppnå mål som organisationen har. Ju mer resurser 
medarbetarna har inom organisationen desto mer förlorar han eller hon att lämna 
organisationen. En form av resurs som är svår att stänga inne i en organisation är kunskap. 
Resurser som är svåra att ersätta eller svåra att få tag på vill organisationen binda upp eller 
lagra på något vis för att inte riskera att organisationen blir av med resursen men även att den 
finns när organisationen behöver den. Organisationen vet vilka resurser de vill ha och skriver 
dem i sin jobbannons via Facebook så är det lättare för individen som har dessa resurser och 
söka jobbet som de vet vad organisationen vill ha.  
 
Arbetsgivaren måste göra så att arbetsplatsen och arbetet är tillfredsställande så att arbetarna 
kommer tillbaka men även för att locka nya medarbetare att ta anställning på organisationen 
eftersom de idag har fler valmöjligheter mellan många olika organisationer. Organisationen 
kan locka med karriärmöjligheter eller med en attraktiv lön. Så det gäller att göra sig attraktiv 
för kommande medarbetare men även att få de medarbetarna som finns att stanna kvar. Det 
blir en konkurrens om vem som får vem mellan organisationerna (ibid). 

Nätverksteori och rekrytering 
Brante & Andersen m fl (2001) menar att nätverksteori är studier av sociala nätverk som i sin 
tur handlar om individer och gruppers sociala relationsmönster. Den har sin fokus på 
relationer mellan individer och inte på individers egenskaper. Dessa relationer är en viktig 
strukturell kontext i ett nätverk för att förstå individerna och deras relationer tillsammans på 
både mikronivå om smågrupper till makronivå stora nätverk av individer. Men även vart 
individen har sin position i detta nätverk. Det kan handla både om starka band så som nära 
vänner som ofta träffar varandra men även svaga band som bekanta som individen inte träffar 
så ofta. Det svaga bandet representerar kopplingen mellan individer inom ett stort nätverk. 
Zackrisson (2006) menar att idag finns det olika sorters nätverk. Vissa nätverk är öppna, vissa 
kan ha en medlemsavgift medan andra måste individen bli godkänd för att få komma in. 
Zackrisson är helt övertygad att i framtiden så kommer nätverken att ha en viktig funktion för 
oss individer i vårt näringsliv. Ungdomar umgås redan med nätverken som finns idag och 
kommer fortsätta med detta som de är uppvuxna med denna teknik. Det finns ingen nationell 
barriär som man kommunicerar via cyberrymden. Detta gör att det är ett oumbärligt verktyg 
när företaget skall rekrytera nya medarbetare till sitt företag. Hela tiden skapas det nya 
nätverk som har sin egen specifika inriktning till individer som vill gå med i den. Det svåra 
kan vara att använda dem som ett effektivt verktyg till din rekrytering (ibid). 
 
Många rekryterar ny personal via sitt kontaktnät. Detta är en underskattad rekryteringsmetod 
menar Zackrisson (2006) som tycker att det är en kraftfull metod att använda vid rekrytering. 
Arbetsgivare borde ha det som en naturlig handling att först gå igenom sitt eget personliga  
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nätverk när de skall rekrytera. Med personligt kontaktnät menas de personer som du hälsar på 
när du är ute, och har arbetsgivaren ett socialt liv så kan ditt personliga kontaktnät röra sig om 
hundratals personer så som släktingar, bekanta, affärsbekanta, klasskompisar och grannar med 
mera. Om man systematiskt går igenom sitt eget kontaktnätverk så brukar arbetsgivaren ofta 
hitta några tänkbara kandidater för att slutligen hitta rätt individ till jobbet. Men nackdelen är 
att det kan se konstigt ut att anställa sin systerdotter och detta problem kan lösas genom att 
man söker nya kandidater via vänners vänner. Det gör att företaget får en riktigt bra och 
kraftfull metod. Detta gör att kontaktnätet expanderas stort som alla individer oftast har ett 
ganska stort kontaktnät och detta ökar möjligheterna att hitta sin nya medarbetare. Så man bör 
alltid som arbetsgivare tänka på sitt nätverk när företaget skall rekrytera. Detta gör att 
arbetsgivaren har en slags relation till kandidaten och kan då lättare fråga kandidaten vad 
denna har för styrkor respektive svagheter men även ta referenser på kandidaten. Detta som 
arbetsgivaren har en gemensam bekant med kandidaten och som känner kandidaten och 
dennes bakgrund. Detta är en snabb och kostnadseffektiv metod och är ju bra för alla (ibid).  
 
Gillberg (2014) menar att nätverka har blivit en umgängesform att interagera med andra 
oberoende av kontext och omfattar målinriktat beteende men även ett förhållningssätt till 
andra människor för att bygga upp en personlig framgång. Genom att nätverka kan individer 
ta sig fram i yrkeslivet. Det går att göra karriär med hjälp av sitt sociala kapital. Personliga 
nätverk är en viktig del i en individs kompetensprofil. Individer uppmanas att använda sina 
personliga nätverk när de söker jobb och detta för att öka chansen att få jobb. 
 
(Ståhl 1993) menar att nätverk handlar om att människor går samman för att få kunskap, stöd 
och bredda sina kontaktytor. Dessa människor skapar ett nätverk. Ju fler individer som 
ansluter sig till detta nätverk desto större blir nätverket. Nyttan av detta är att man i arbetslivet 
kan dra nytta av både personliga och informella kontakter som individen har i sitt nätverk. 
Dessa informella kontakter har alltid varit ett måste för oss. För att överleva behöver vi 
varandra. Syftet är att dela med sig av sina kunskaper med varandra och engagerar varandra. 
Detta medför att individer får nya bilder av verkligheten som alla har olika uppfattningar om 
vad som är ens verklighet. Men de kan även från olika synvinklar betrakta problem. 

 Rekrytering och dess process 
Lindelöw (2008) menar att HR-cykeln handlar om hur organisationer arbetar med att 
rekrytera individer till företaget. Företaget vill ha rätt individ på rätt plats så att företaget får 
den kompetensen som behövs just till den arbetsuppgiften företaget vill anställa en ny 
medarbetare till. Rekryteringsarbetet är sammankopplat med organisationens 
personalplanering. Personalplanering har företaget för att få en bra balans mellan kompetens, 
färdigheter, kunskaper och antalet medarbetare som jobbar på företaget. Det är viktigt för en 
organisation att veta vilka krav och värderingar man skall ha på sin organisation för att lättare 
kunna göra sig attraherade för att ny personal. Lindelöw (2003) menar att en bra 
kravspecifikation bör vara heltäckande som beskriver företagets önskemål inom alla områden 
som är relevanta för arbetet man vill anställa ny personal till. Vilka formella kunskapskrav, 
personliga egenskaper företaget vill att individen skall ha, flexibilitet och om den 
jobbsökande har möjlighet att resa i arbetet, eventuella krav på hälsa (ibid). 
 
Lindmark & Önnevik (2011) tar upp faktorer och incitament som kan vara viktiga i en 
rekryteringsprocess för att locka och attrahera individer att söka jobb kan vara: flexibla 
arbetstider, utvecklande arbetsuppgifter, medinflytande, ny syn på arbetets plats i arbetslivet 
och tid för fritid. Det är viktigt att det finns en balans mellan individens familj, arbete och 
fritid. Detta för att livet att gå ihop. Dessa är viktiga när man skall börja utforma 
jobbannonsen och när arbetsintervjuer skall genomföras. Företaget gör en arbetsbeskrivning  
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på tjänsten vilket innefattar kompetensprofil, yrkestitel, ansvarsområden och befogenheter 
med mera som används vid rekryteringen. Med detta kan organisationen skapa sig en bild på 
den individ som de behöver för denna tjänst. Lindmark & Önnevik (2011), Lindelöw (2008) 
menar att när företaget har befattningskraven är det dags för att annonsera ut jobbet och välja 
den kanal/kanaler företaget tycker passar bäst.  
 
För att få rätt person intresserad av att söka den utannonserade tjänsten är det viktigt att 
utforma jobbannonsen korrekt. Jobbannonsen bör innehålla en bra beskrivning av arbetet, en 
beskrivning av över vilka egenskaper den sökande bör ha, en beskrivning av organisationen 
och hur individer söker jobbet. Det skall vara ett tydligt budskap. Organisationen kan även 
använda sig av personligt nätverk som finns inom organisationen men även personalens 
nätverk för att få kontakt med personer med rätt kompetens för jobbet. Detta kallas för 
headhunting och är en annan form av rekryteringskälla som finns att använda sig av. Idag sker 
många rekryteringar via personliga kontakter man skapat via sociala nätverk. Organisationen 
måste även ha klart för sig hur mycket kostnaden får vara för rekryteringsprocessen som de 
bruka vara ganska tidskrävande och kostsamma (Lindmark & Önnevik 2011). Doherty (2010) 
menar att enligt KPMG som är en revisionsbyrå, har företag fortfarande press på sig att hålla 
sina driftskostnader nere. Detta har lett till att företagen nästan tvingas att börja använda 
sociala medier som en rekryteringsstrategi för att hålla nere kostnaderna för företaget. Detta 
kallar man för social rekrytering. 
 
När organisationen väl skall besluta om vilken kandidat som skall få jobbet så kan 
organisationen antingen jobba utifrån ett strategiskt kompetensbaserat arbetssätt och grundligt 
kolla upp kandidatens CV, skola och referenser med mera för att se om det stämmer in på 
kravprofilen man gjort så som eller så kan man basera beslutet på ens magkänsla som grundas 
i vad företaget får för uppfattning av kandidaten, är den lik en själv och passar personen in 
med de andra (Lindelöw 2003). 
 
Doherty (2010) menar att det traditionella CV som individer skapar blir inaktuellt så snart den 
är skriven eftersom mycket kan hända i ens liv, ett CV är oftast ganska svårläst. Med sociala 
medier är detta inte så aktuellt längre eftersom företag kan läsa om kandidaters information 
via deras sociala medier vilket också andra kan ta del av. På dessa sociala medier har 
individer oftast en uppdaterad status. Detta ger arbetsgivarna en större och mer aktuell insikt 
om den sökande. En kontroll via Facebook går på bara några sekunder istället för minuter som 
det tar för att läsa ett CV. Detta kommer hjälpa företaget både ekonomiskt och tidsmässigt att 
göra bakgrundskontroller på eventuella nya medarbetare. Det gäller bara att klicka på en 
knapp på datorn eller mobilen. Sociala nätverk kan även göra att företag kommer åt passiva 
kandidater. De som redan har jobb men inte söker nytt jobb. De har varit hos sin nuvarande 
arbetsgivare i ett antal år och de har inget uppdaterat CV och orkar inte uppdatera sitt CV, 
men de har en massa information om sig själva på sina sociala nätverk där de har medlemskap 
i. Detta gör att företag kommer kunna ha mer målinriktade strategier när det gäller rekrytering 
av nya medarbetare genom att hålla kontakt och skapa en personlig relation med kandidater 
de fått nys om eller hittat via sociala medier. Nyckeln att lyckas med rekryteringen är att 
interagera den med hela företaget. Med denna slags rekrytering kan det ge företaget en ny 
modern identitet. Det visar att företaget hänger med i utvecklingen. Men det är viktigt att 
företaget använder det på rätt sätt (ibid). 
Clark & Roberts (2010) menar att individer måste få välja om de vill vara privat eller inte via 
sina sociala medier. Det man publicerar på Facebook måste individen få ha privat om 
individen vill detta och bara dela det med sina vänner. Arbetsgivare eller kommande 
arbetsgivare kan gå in och kolla på vad anställda och eventuella anställda skriver privat.   
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Det skall inte behöva vara avgörande för att få ett jobb. Detta kan leda till att individer inte 
kommer våga vara ärliga med det de väljer att publicera via Facebook. När organisationen 
bestämt sig för den kandidat de vill ha skrivs det avtal och kontrakt mellan den nya 
medarbetaren och organisationen. Det är alltid viktigt att följa upp sina rekryteringar och göra 
en utvärdering för att se hur det har gått, fick företaget rätt person med de urvalen företaget 
gjort eller behöver de se över och kanske ändra urvalet (Lindmark & Önnevik 2011). 
 
För att ha en bra rekryteringsplan måste företagen idag arbeta mycket mer långsiktigt med sin 
rekrytering som de idag måste konkurrera med andra företag om att få rätt person. Bra 
rekryteringsarbetet börjar långt innan jobbannonsen skapas. Företaget måste ha en bra bild 
över vilka aktuella individer det kan finnas i branschen där företaget jobbar. Lämpliga 
kandidater kan hittas genom olika sökprocesser, men även genom att spara tidigare 
kandidaters information som de fått genom tidigare rekryteringar. Den som ska rekrytera har 
då koll på kandidater som kan bli aktuelle för framtida tjänster. Detta kan man göra genom att 
vända sig till ungdomar som går i skolan dag och kartlägga dem och andra individer i 
branschen. Detta ger dem ett försprång gentemot sina konkurrenter om företaget tänker 
långsiktigt och spanar in aktuella ungdomar redan nu (Zackrisson 2006).  

Fallgrop som man bör undvika 
Många organisationer lägger ner mindre energi och tid när de skall anställa vikariat som det 
gäller en begränsad till för denna individ. Arbetsgivaren tycker inte detta är så noga men vad 
arbetsgivaren då glömmer bort är att det är dessa individer som organisationen ofta förlänger 
via vikariatet eller som så småningom övergår i tillsvidareanställningar. Dessa individer 
kanske inte presterar det individen bör göra i sitt arbete. Detta kunde organisationen kunnat 
förhindra om organisationen redan från början varit lika noga med urvalet som när 
organisationen anställer och rekryterar för tillsvidareanställningar. Då hade organisationen 
haft rätt individ redan från början. En annan vanlig fallgrop är när organisationen väljer att 
rekrytera via kontakter eller nätverk. Då gör organisationen ett stort avsteg från sin strategi. 
Detta visar sig ofta vara ett misstag för organisationen då de inte får individen de söker. Det 
uppstår felaktiga förväntningar på den nyanställda och organisationen. Att ha en bra 
personalstrategi har den gemensamma nämnare som organisationen måste ha oberoende av 
nivå och befattnings typ och ser organisationen långsiktigt på detta så finns det flera fördelar 
med denna typ av personalstrategi (Lindelöw 2008). Lindelöw (2003) menar att 
organisationen skall ta god tid på sig att bestämma vem av de sökande företaget vill ha till 
jobbet, gå igenom hela intervjun objektivt för att sen dra slutsatsen till vem av de sökande 
som får jobbet. 
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4 Metod  
För att besvara mina forskningsfrågor har jag använt mig av en kvalitativ flerfallsstudie som 
metod. Flerfallsstudien lämpas sig att användas när man vill gå på djupet av det som studeras. 
Jag har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt till kunskap, vilket innebär en tolkning av att 
det finns en förförståelse i det område jag skall undersöka. Genom att tillföra ny kunskap 
medför detta att jag får en ny förförståelse för fenomenet jag undersöker (Esaiasson & Gilljam 
m fl 2012). 
 
Hermeneutik handlar om hur vetenskap tolkas. Den tolkning som hermeneutiken utgår ifrån 
är att varje individ befinner sig i en viss kontext och i denna bär individen med sig historisk 
kunskap. Att ha kunskap om den värld man lever i nu och samtidigt ha kunskap om historien 
innebär att ny kunskap tolkas med dessa ögon. Kunskapen byggs på med tidigare känd 
kunskap vilket innebär att ny kunskap som adderas bidrar till ny förförståelse. I 
hermeneutiken används den hermeneutiska cirkeln för att beskriva denna process där ny 
kunskap hela tiden byggs på och bidrar till ny förförståelse (Brante & Andersen m fl 2001). 
 
Att se på kunskap med hermeneutiska ögon innebär att nuläget ska klarläggas, likt det som 
hermeneutiken säger om hur individen befinner sig rent kontextuellt och med den historiska 
kunskapen som finns. Genom att klarlägga nuvarande kunskapsnivå går det sedan att addera 
den nya kunskapen. En kvalitativ metod med intervjuer passar särskilt bra att använda då 
metoden innebär att faktorerna inte behöver vara kända på förhand (Lantz 2007). 
 
Intervjuguiden som du finner under bilaga ett har formulerats med en induktiv ansats, alltså 
att uppsatsen inte prövar en på förhand bestämd hypotes utan söker reda ut hur det i det 
aktuella fallet förhåller sig. Giltigheten i analysen bestäms av hur väl man lyckats besvara 
helhetens mening. Den börjar alltid med vad alla informanter sagt under intervjun. I en 
kvantitativ studie genomförs olika analyser beroende på vilket syfte studien har och vilka 
frågeställningar man kopplar till syftet. Att använda en kvantitativ metod medför att de 
faktorer, som denna studie syftar till att undersöka, skulle vara kända på förhand. Min 
bedömning är att den kvalitativa metoden stämmer bättre överens med det syfte denna studie 
har, alltså att se vilka faktorer som gör att företag väljer Facebook som rekryteringskanal. 
Dessutom innebär en kvantitativ metod i denna studie att den motsvaras av mitt sätt att se på 
vetenskap, alltså den hermeneutiska synen på vetenskap. Kvalitativ forskningen ger oss en 
känslomässig förståelse om fenomenet men även möjligheten att öka vår egen förförståelse av 
fenomenet man undersöker. 

Pilotstudien 
Jag valde att genomföra en pilotstudie i syfte att se om det fanns något underlag för studien. 
Pilotstudien bestod av en intervju med en arbetsgivare för att ta reda om det finns företag som 
använder Facebook vid rekrytering. Pilotstudien visade att det fanns företag som använder 
Facebook vid rekrytering vilket gjorde att jag gjorde bedömningen att det fanns underlag att 
gå vidare med studien. Informanten ansåg att Facebook var en naturlig kanal för dem att 
använda då de använder kanalen för så mycket annan kommunikation. Dessutom ansåg 
informanten att annonsen, när den lades ut på Facebook, kunde läsas hemma av individen i 
lugn och ro. Snabbheten, enkelheten och att det var billigt var faktorerna som bidrog till att de 
la upp annonsen via Facebook. Dock lyckades inte företaget med rekryteringen denna gång. 
Däremot ansåg informanten att Facebook kunde lämpa sig för andra typer av rekryteringar 
än den som företaget valt att lägga ut. Rekryteringar som informanten såg som lämpliga för 
Facebook var sjuksköterska och sjukgymnast. Nackdelarna enligt informanten var att alla inte   
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använder Facebook. Informanten kombinerade annonsering via Facebook med att även 
annonsera via lokalpressen. Företaget ansåg att Facebook var en bra kanal för rekrytering. 

Intervju 
Jag har i denna studie valt att använda mig av intervjuer som metod därför att det ger bra 
möjligheter att upptäcka svar som man inte väntat sig men även att det ger möjligheter till 
följdfrågor om jag skulle vilja fördjupa mig mer i någon fråga (Esaiasson & Gilljam m fl 
2012). I förhand kan jag inte veta vilka faktorer som jag skall kolla på innan intervjun. Om 
jag skulle ha valt enkät som metod så hade jag behövt i förväg veta vilka faktorer som har 
betydelse för varför företag väljer Facebook som rekryteringskanal. Enkäter är även styrda till 
svarsalternativ som individen måste välja mellan vilken gör att jag inte kan få ett djupare svar 
rån individen om frågorna jag vill ställa. Jag vill ju ha deras kunskap och tankar om mina 
frågor inte att svaren skall vara förbestämda och ett val som (ibid).  
Om en intervju genomförs väl medför detta att data som samlas in blir tillförlitligt, resultatet 
är giltigt och kan användas utav andra. Detta gör att intervjuer är betydelsefulla och kan 
påverka beslut som skall tas. För att man skall få ett värde i en intervju som 
datainsamlingsmetod krävs det att man kritiskt kan granska när man skall besvara frågorna 
(Lantz 2007). I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att metoden man väljer:  
 

”Måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet), resultaten måste vara giltiga 
(kraven på validitet) och det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska 
slutsatserna” (Lantz 2007 s.10). 

 
Intervju som metod anser jag bidrar till att stärka både reliabilitet och validitet. Jag anser att 
reliabiliteten med en annan metod, exempelvis enkätundersökning inte kunnat säkerställa att 
faktorerna verkligen framgår, därav anser jag att intervju som metod är det bästa valet. 
Intervjuguiden i kombination med vald metod är avgörande för hur hög validiteten kommer 
vara (Lantz 2007). För att stärka validiteten har först en pilotstudie genomförts samt att jag 
använt mig av samma intervjuguide för samtliga intervjuer. 
 
I en kvalitativ intervju kan det komma fram nya oförutsedda aspekter under intervjuns gång 
som man inte tänkt på och detta kan man använda i sin studie. Intervjuaren måste tänka på att 
inte styra vad informanten säger utan låta personen tala fritt. Jag har skapat en intervjuguide 
med öppna frågor som är lätt förståeliga för att låta informanterna prata öppet om sin kunskap 
och förståelse om rekrytering via Facebook och inte misstolkar mina frågor med att de inte 
förstår dem. Jag låter informanterna ta tid på sig att förklara sina svar och lyssnar 
uppmärksamt på det de har att säga för att vinna informantens sympati och acceptans. Det är 
viktigt att ha ögonkontakt med informanten. Jag har även skapat följdfrågor för att kunna få 
ett bredare och mer uttömmande svar (Krag Jacobsen 1993). Varje intervju jag genomförde 
varade mellan 30-50 minuter. 
 
Krag Jacobsen (1993) menar att vid genomförandet av intervjun och för att denna ska bli bra 
gäller det att gå in med en rätt inställning. Som intervjuare skall man vara hövlig, vara 
uppmärksam och lyssna med intresse på vad informanten har att säga men även ha en ödmjuk 
attityd mot informanten. Det är viktigt att informanten känner sig sedd och hörd och få tid på 
sig att svara på frågorna. Det gäller att få informanten att öppna sig. En bra intervju är när den 
är trovärdig och autentisk. Frågorna intervjuaren ställer och svaren intervjuaren får under 
intervjun har hela tiden något med varandra att göra och utvecklas medan intervjun pågår. 
Jacobsen menar att intervjuaren kommer informanten närmare på detta vis (Jacobsen 1993, 
Lindelöw 2003).   
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Det gäller att ha öppna frågor under intervjun, följdfrågor och frågor där informanten måste ta 
ställning. Intervjuaren måste få informanten att känna sig bekväm och trygg så informanten 
kan öppna sig och svara på frågorna. Sen sker en sista gallring av de kandidater som sökt 
jobbet. Då kan företaget använda sig av en avslutande intervju med de kandidater företaget 
valt ut (Lindmark & Önnevik 2011).  

Urval 
Urvalet gör att jag endast kan uttala mig om privata företag inom service branschen som är 
verksamma i Luleå.  
Det var svårare än vad jag trodde att hitta företag att intervjua. Jag hade tänkt mig medelstora 
privata företag och började med att ringa företag som finns i Luleå. Många företag som jag 
ringde använder inte Facebook för sin rekrytering och skulle inte börja använda denna sociala 
media heller. Jag började gå runt i Luleå och gå in till företag som jag passerade och frågade 
hur de rekryterade och om de använde Facebook. Alla klädbutiker förutom en använde inte 
Facebook och utan ville att rekryteringen skulle ske genom att personen lämnade sitt CV 
direkt till butiken. De gick mycket på personlighet och hur serviceinriktad kandidaten var. 
Den klädbutik som använde Facebook bokade jag in en intervju med. Jag var runt i alla 
möjliga affärer som inte använde Facebook. När jag kom till olika frisörer så visade det sig att 
jag hittat rätt. Här hittade jag flera olika som använde Facebook att rekrytera medarbetare. Jag 
bokade in intervjuer med dem. Jag hittade en delikatessbutik, en butik som säljer marknadens 
exklusiva produkter inom teknik, en exklusiv restaurang och ett bemanningsföretag. Jag 
började intervjua alla företag. Alla intervjuer förutom en har skett på företaget. Den sista satt 
vi på ett fik inte långt från företaget och detta antar jag för att de inte hade så mycket plats i 
butiken och för att slippa att ha intervjun där deras kunder var. Många av företagen jag 
intervjuat har haft ont om tid för att ställa upp på intervju men ändå tacksamt nog ställt upp 
som de tycker att det är viktigt att hjälpa till men även för att det var en intressant studie. 
Under intervjuerna med informanterna har jag hela tiden strävat efter att vara kvar i min roll 
som intervjuare och min informant som informant. 

Datainsamlingsmetod 
Jag har valt att spela in alla intervjuer för att säkerställa att jag inte missar något viktigt 
eftersom jag inte hinner med att skriva ner samt att jag vill kunna ha ögonkontakt och visa 
svarsinformanten att jag lyssnar aktivt. Vid transkribering är det viktigt att inga detaljer 
utelämnas av det inspelade materialet. Utelämnande av viktiga detaljer kan leda till 
missförstånd över vad som görs och sägs under intervjun (Fejes & Thornberg 2009) 
 

”Om du inte kan analysera detaljerna hos faktiska händelser, då kan du heller inte 
förfoga över en vetenskap om det sociala livet” (Fejes & Thornberg 2009 s.157).  

 
Det är viktigt att vara så noga som möjligt vid transkriberingen eftersom att alla detaljer kan 
vara meningsfulla för deltagarna som ställt upp i intervjuerna (Fejes & Thornberg 2009). För 
att sen analysera mitt datamaterial. Med hjälp av mina valda teorier tolkar jag mitt insamlade 
material för att skapa en slags karta som skall navigera mig att få min studie genomförd 
genom en kvalitativ analys. Med en kvalitativ metod beskrivs verkligheten med något som 
kallas för orddata som är den data som samlat in och den består av utsagor som är språkliga så 
som inspelningar av intervjuer som sedan analyseras. Syftet med denna kvalitativa metod är 
att kunna förstå det som skall analyseras. Detta för att kunna gå in djupare på 
forskningsområdet. I min studieprocess och i mitt analysarbete kommer jag använda mig av 
en induktiv ansats som gör att jag drar generella slutsatser utifrån de enskilda fall jag  
intervjuat. Dessa slutledningar är aldrig bindande eftersom den framtida studien och data som 
samlas in kan innehålla undantag som inte funnits i min tidigare studie. Jag väljer att lägga  



 18 

undan teorin åt sidan för att kunna analysera den insamlade data fördomsfritt och öppet för att 
kunna hitta mönster. Jag kommer att använda mig av tre specifika teorier för att analysera mitt 
datamaterial (ibid).  
 
Det är viktigt att förhålla sig till de valda teorierna för att kunna förstå resultat samt andra 
studier på området. Detta för möjliggöra en analys av datamaterialet. Under resans gång 
kommer studien anpassas och ofta innebär detta att problem och syftet med studien behöver 
omformuleras. Det är viktigt att definiera och lyfta fram fenomenet som ska undersökas. Det 
är bra om studien inleds med att fenomenet undersöks för att medföra en större insikt om vad 
fenomenet handlar om. Detta skapar en slags karta över det jag skall studier om samt definiera 
det fenomen som jag valt att studera. Fejes & Thornberg (2009) redogör för hur en analys av 
datamaterial har genomförts i en kvalitativ forskning som en process där forskaren undersöker 
systematiskt sitt datamaterial för att på så sätt komma fram till ett resultat. I denna process 
arbetar forskaren aktivt med datamaterialet som samlats in för att sedan bryta ner materialet 
och upptäcka mönster som kan finnas. 
 
Den som ska studera ett fenomen måste kunna bena ut det som är betydelsefullt och kunna 
identifiera de mönster som är betydelsefulla. Frejes & Thornberg (2009) menar att styrkan 
ligger i de mänskliga insikterna och erfarenheterna forskaren har. Detta gör att forskaren får 
en ny förståelse eftersom det är forskaren själv som är det centrala redskapet och detta gör att 
resultatets kvalitet är beroende av hur forskaren är som människa. Det finns sex komponenter 
i en kvalitativ analys: koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning, modellering och Ad 
hoc. Dessa sex komponenter ger en enkel bild över hur forskaren kan analysera sitt material 
mer generellt.   
 
Efter varje intervju har jag transkriberat materialet som jag spelat in. Därefter tolkas 
materialet och bedöms för att sen raderas så att det inte skall komma i orätta händer (Krag 
Jacobsen 1993). Jag har tematisera in intervjuerna till resultatet delen i studien. 
 
Personerna som har intervjuats i denna studie har getts fiktiva namn. Nedan finns en 
redogörelse över vilka fiktiva namn de fått; 
  

x Företag 1: Privatvård Lisa 
x Företag 2: Restaurang Olof  
x Företag 3: Frisörsalong Anna 
x Företag 4: Delikatessbutik Johan 
x Företag 5: Frisörsalong Evelina 
x Företag 6: Klädbutik Lova 
x Företag 7: Frisörsalong Lisa 
x Företag 8: Teknikbutik Jonas 
x Företag 9: Rekryteringsbyrå Anita 
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5 Metoddiskussion 

Reliabilitet 
 

”Reliabilitet handlar om hur väl ett instrument fungerar just som mätinstrument, 
oavsett vad det är man försöker mäta” (Lindelöw 2003 s.143). 

  
Det finns tre sätt att mäta reliabilitet: test-omtest, intern konsistens och alternativa former. 
Dessa har olika betydelse så därför bör man veta vilken typ man kollar efter.  
I min forskning har jag använt mig av semistrukturerade intervjumetod. Jag har använt mig av 
följdfrågor då det uppstått oklarheter. Jag har gjort en pilotstudie för att se om min 
intervjuguide är bra sammansatt med relevanta frågor. Detta för att få svar på mina 
forskningsfrågor för att fånga examensarbetets syfte. 

Validitet 
Validitet handlar enligt Lindelöw (2008) om: 
 

”Till skillnad från reliabiliteten handlar validiteten om i vilken utsträckning ett test 
ger oss användbar och värdefull information, om hur väl ett test faktiskt mäter det som 
det avser att mäta ” (Lindelöw 2008 s.177).  

 
Vissa forskare är kritiska till begreppet validitet. Ahrne & Svensson (2011) menar att man kan 
använda sig utav triangulering för att göra studien trovärdig och det handlar om att kombinera 
olika metoder, teoretiska perspektiv, data att studera sitt fenomen med för att komma fram till 
en sann beskrivning av det man studerar för att öka studiens trovärdighet. 
 
Hade studien även genomförts med enkäter hade informanterna kanske upplevt att de känt sig 
mer anonyma genom att svara på en enkät och på så vis känt sig mera okända. Jag har varit 
noga med att informera innan intervjuerna att intervjuerna är anonyma. Vid enkla 
upplysningar som skall bearbetas statistiskt efter man samlat in enkäterna är det bra att 
genomföra enkät undersökning men in lyckad intervju kan förmedla mer komplicerande 
förhållanden som inte en enkät kan medföra. En intervju kan förmedla så mycket mer; 
kunskap, erfarenheter, upplevelser individen varit med om, attityder, åsikter och värderingar. 
Mitt val föll därför på intervjuer för att kunna ställa följdfrågor som kan behövas ställa för att 
få ett bredare svar samt att kunna avläsa informanternas reaktioner. Denna metod gör även att 
informanterna öppnar sig med hjälp av intervjuer och kan öppet berätta om deras upplevelser 
om området jag studerar. Men man skall ha i beaktning det är inte alltid informanterna talar 
sanning (Krag Jacobsen 1993). Även när det gäller validiteten på det jag undersökt är ganska 
hög som jag sen tidigare haft en förförståelse om Facebook och hur detta nätverk fungerar 
som jag växt upp med detta nätverk och förstår hur det fungerar. 

Etiskt perspektiv 
Innan intervjun har informanterna informerats om att de är anonyma samt att intervjun 
kommer att transkriberas och sen raderas. Informanterna gavs fiktiva namn och detta med 
hänsyn till informanternas integritet och för att de skall kunna känna sig mer avslappnade så 
de kan svara med sanningsenligt och inte känna sig pressad på att det de säger kommer att 
studsa tillbaka till dem. Som intervjuare finns det ett moraliskt ansvar gentemot informanterna 
för eventuellt obehag som kan medföras av intervjun då rapporten skall publiceras. Dessa 
obehagliga konsekvenser kan vara svåra att förutspå innan publiceringen. Som intervjuare 
finns en skyldighet att skydda informanterna till en viss del från sig själva men vissa säger att 
det är informanten själv som bär ansvar för vad denne säger. De lämnar ut personligt material.  



 20 

De kan känna sig lättade efter att fått dela vidare något som plågat dem men samtidigt vara 
rädd av vilka följder det kan leda till när det kommer ut. Detta är något som Krag Jacobsen 
(1993) kallar för bekännelsens dynamik. 
 
Vetenskapsrådet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som bland annat 
utfärdar viktiga råd för forskare och vad som kan vara viktigt att ta hänsyn till när det 
empiriska material från individer. De tar upp fyra viktiga begrepp som forskaren skall tänka 
på; sekretess, anonymitet, tystnadsplikt samt konfidentialitet. Om det insamlade materialet 
hamnar under sekretess- och offentlighetslagen så gäller sekretess för det insamlade 
materialet. Anonymitet eller avidentifiering handlar om att intervjuaren skall göra så att 
resultatet inte kan kopplas till informanten. Det för att individen ska vara anonym. Ett annat 
sätt är att man inte antecknar identiteten på individen när man samlar in materialet. 
Tystnadsplikten kan ställas på olika yrkesgrupper så som socialtjänsten, psykologer och 
sjukvården med flera enligt regler eller lag. Att dessa yrkesgrupper har tystnadsplikt är för att 
skydda patienten (Gustafsson & Hermerén m fl 2011). 
 
Konfidentialitet innebär att man skyddar informanten så att inte obehöriga kan ta del av 
materialet som samlats in. Informationen kan kodas om så att det inte framgår vem 
informanten är och på så sätt kan de som tillhör forskargruppen ta del av informationen utan 
att informantens identitet röjs. Dessa olika steg är viktiga att ta hänsyn till när intervjuer ska 
genomföras. Denna studie omfattar företag eller anställda som kan omfattas av offentlighet- 
eller sekretesslagen och tystnadsplikten. Materialet som har samlats in rör däremot ingen 
enskild individ utan endast processen kring rekrytering och åsikterna som informanten kan ha 
runt detta. Informanterna har valt att vara anonyma och på grund av detta har de skyddats 
genom att företagens och informanternas namn har ändrats. Genom att göra detta går det inte 
att spåra svaren till något enskild företag eller person (ibid). 
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6 Resultat 

Facebook som rekryteringskanal 
Informanterna anser att det är relativt vanligt med jobbannonser via Facebook. De flesta 
betonar att det är mindre företag som använder Facebook vid rekrytering. En av 
informanterna menar att pengar är en avgörande faktor för att Facebook väljs som kanal vid 
rekrytering. En begränsad budget menar informanten bidrar till att små eller mindre företag 
väljer sociala medier eftersom kostnaden är lägre eller ofta gratis. Finns det utrymme i 
budgeten behöver inte företaget använda alternativ som är gratis. Informanternas svar pekar i 
riktningen att pengar har en stor betydelse för att företag tvingas ta det första steget och börja 
använda Facebook. 
 
Det varierar i vilka fall som Facebook används. Alla informanterna utom en har lyckats med 
sin rekrytering via Facebook. Två informanter väljer inte Facebook när de söker kvalificerad 
personal, med kvalificerad personal menas exempelvis redan färdig kock eller individer med 
gedigen erfarenhet, däremot använder dessa företag Facebook vid kortare anställningar så 
kallade visstid eller sommarjobb. Resultatet visar att informanterna är osäkra i vilken 
utsträckning Facebook kan fungera som rekryteringskanal, trots att så många av 
informanterna lyckats med rekryteringen. En informant beskriver Facebook: 
 

”Ja nu gick det ju faktiskt jättebra. Det är ju ganska svårt tror jag egentligen. Det 
handlar egentligen om tillfälligheter. Att rätt person ser inlägget eller blir tipsad av 
någon kompis. Jag tror att det kan gå precis hur som helst egentligen” (Teknikbutik 
Jonas). 

 
Av informanterna hade alla utom en använt Facebook fler än en gång vid rekrytering. 
Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal, menar informanterna, ger företagen ett helt annat 
urval av arbetssökande än det Facebook ger. Intervjuerna visar att Facebook i större 
utsträckning bidrar till att företagen får personer som verkligen är intresserade av jobben. 
Urvalet via Arbetsförmedlingen menar informanterna innehåller individer som egentligen inte 
vill söka jobbet utan tvingas söka av olika anledningar. Resultatet visar att Facebook som 
rekryteringskanal ger företaget större påverkan över vilket urval som de får till sig, alltså att 
företagen i större utsträckning kan välja bland de kandidater som kan vara föremål för en 
anställning. Det framgår dock inte om andra kanaler, exempelvis tidningar bidrar till denna 
skillnad i urval. Dock redogör flertalet av informanterna för att de har negativa erfarenheter 
av att använda Arbetsförmedlingen. 
 

”Via Facebook får du folk som är intresserade. Via Arbetsförmedlingen får du en hel 
del folk som söker jobb för att de måste söka jobb” (Restaurang Olof). 

 
Det varierar en del mellan hur många sökanden de olika företagen får efter att de annonserat 
via Facebook. Detta kan ha sin förklaring i vilket typ av jobb det handlar om och även vilken 
tid på året annonsen läggs ut. Exempelvis kräver ett av företagen att det ska finnas bevis för 
att individen besitter yrkeskunskap för yrket, så kallat gesällbrev. Ett sådant krav medför att 
urvalet blir lägre då endast de som har gesällbrevet kan söka. En informant redogör för att 
antalet ansökningar är betydligt högre på sommaren, så mycket som fyra gånger högre. 
Resultatet visar dock att företagen får ett tillräckligt stort urval för att kunna fylla sin vakans 
på företaget. 
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Facebook har många användare men det är inte alla individer som är registrerade på sidan. 
Resultaten varier lite över hur företagen tar hänsyn till att alla inte har Facebook. Flertalet 
väljer att annonsera i flera kanaler parallellt. En informant redogör för att de användare som 
finns registrerade på Facebook är den målgrupp som företaget är ute efter och att inga extra 
åtgärder behöver vidtas för att nå någon fler. Informanterna anser även att en annons som 
publiceras via Facebook även kan spridas mellan individer som inte har Facebook, alltså från 
den som läst annonsen på Facebook till en som inte har Facebook. Som noterats ovan vet inte 
informanterna hur spridningen går till, men de förlitar sig på att den sker. De alternativ utöver 
Facebook som företagen förlitar sig på är; radioreklam, företagets hemsida, offentliga digitala 
skärmar, tidningar. 
 

”Jag tror att människor pratar ju ändå med varandra så jag gissar väl att det är en 
ganska hög procent av de i alla fall som är intressanta för jobbet har Facebook” 
(Teknikbutik Jonas). 

Jobbannonsen 
När det gäller jobbannonser lägger företagen upp dessa på olika sätt. Via Facebook går det att 
betala för att annonsen ska dyka upp på den enskilde användarens konto. Betalalternativet är 
en form av reklamfunktion som Facebook erbjuder där företaget kan välja utifrån vissa 
parametrar vart jobbannonsen ska dyka upp. De alternativ som företagen väljer utifrån är 
exempelvis kön, ålder geografiskt område. Det vanligaste är att företagen lägger upp 
annonsen som ett vanligt meddelande eller inlägg. När företagen lägger upp annonsen som ett 
meddelande är det vanligt att den läggs upp via företagets sida och att de anställda på 
företaget sprider annonsen vidare. Majoriteten av företagen uppmanar sina anställda att sprida 
annonsen vidare via sina privata Facebook-konton samt att chefen sprider annonsen via sitt 
Facebook-konto. Oavsett vilket alternativ som väljs anser samtliga informanter att det är 
enkelt och smidigt att lägga upp en jobbannons via Facebook. 
 
Av intervjuerna framgår att utformningen av jobbannonsen oftast blir enkel, mer koncis och 
personlig än annonsen blir om den läggs ut via traditionella medier så som tidningar och 
Arbetsförmedlingen. Bilder anses spela en viktig roll för hur jobbannonsen uppfattas av den 
som läser den. Jämfört med jobbannonser i tidningar där informanterna menar att annonsen 
blir mer traditionell, alltså att den innehåller alla delar exempelvis information om företaget, 
anställningen och arbetsuppgifter med mera. Annonsen via Facebook skall mer fungera som 
en intresseväckare och genom att ha en lockande bild och en kort och koncis text lockar 
individerna till att läsa den. Via bilden vill företagen förmedla känslan över hur det är att 
jobba på företaget. Utöver att förmedla en känsla om jobbet så läggs fokus på de personliga 
egenskaperna som efterfrågas hos individen som ska söka jobbet. Resultatet visar att 
Facebook som kanal för rekrytering har stor påverkan på hur annonsen utformas. En stark 
bidragande orsak till utformningen är att annonsen skall sticka ut och fånga individens 
intresse. 
 
Det förekommer målgrupp anpassning vid utformningen av jobbannonsen på Facebook 
exempelvis; kön, ålder och geografiskt läge men däremot är det endast ett fåtal av 
informanterna som gör detta. De informanter som använder sig av målgruppsanpassning 
utgörs av de som väljer betalalternativet för jobbannonsen, alltså där företaget får betala en 
kostnad för annonsen och samtidigt kan de välja vem som ska se den. 
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Spridning  
Spridningen av annonsen är också en faktor som bidrar till att Facebook väljs vid rekrytering. 
Samtliga tror att Facebook innebär en stor spridning av den annons som läggs in. Oavsett om 
företagen betalar för en riktad annons eller om annonsen läggs upp som ett meddelande tror 
företagen att annonsens kommer spridas. Företagen förutsätter att jobbannonsen kommer 
spridas, men samtidigt visar resultatet att företagen saknar kontroll över hur annonsen sprids. 
I sammanhanget är det även intressant att ingen av informanterna kan komma på något 
negativt med att de inte har kontroll eller vetskap över hur annonsen sprids. Många av 
företagen har, som de själv säger, ett stort antal följare på Facebook och ser därför att en 
jobbannons som läggs upp på sidan får stor spridning. 
 
Som jag noterat ovan tycker alla informanter att det är viktigt att annonsen sprids via 
nätverken på Facebook. De ser bara fördelar med detta nätverk. Men en informant menar att 
en nackdel kan vara att man inte har någon kontroll på det som kan kommenteras på 
jobbannonsen. Majoriteten av informanterna tycker att jobbannonsen når ut till många 
individer men att antalet varierar exempel upp till 10 000 personer. Två av informanterna 
visste inte hur långt deras annons nådde. Dock visar resultatet att informanterna inte har några 
nackdelar med hur en jobbannons sprids via Facebook de kan bara komma på fördelar. 
Resultatet visar att informanterna inte har funderat över hur spridningen av jobbannonsen 
verkligen går till eller om det kan finnas några negativa effekter att inte ha kontroll över 
spridningen. 

Ledtider och urval 
En anledning till att företagen väljer Facebook är att kanalen anses vara snabb, alltså att det är 
korta ledtider från att annonsen läggs upp tills att jobbansökningarna börjar komma in. 

 
”Jag tror att det är ganska många som gör det. Jag tror att det är många som har sett 
värdet med Facebook. Det är ett fantastiskt sätt att nå ut till folk. För det kostar i 
princip ingenting” (Restaurang Olof). 
 
”Med Facebook kan det nå ut lokalt, regionalt till och med globalt om man vill… Det 
är snabbt och effektivt. Vill vi lägga ut en annons idag, kan vi få ett svar idag” 
(Restaurang Olof). 

 
En annan fördel med Facebook som informanterna lyfter fram är att man kan nå ut till de som 
redan har ett jobb. Till skillnad om annonsen läggs upp via Arbetsförmedlingen så menar 
informanterna att den bara når de som inte har ett jobb idag. Bedömningen är att 
informanterna menar att man når ut till en bredare grupp när man annonserar via Facebook än 
om man skulle annonsera via exempelvis Arbetsförmedlingen. 

Utvärdering av rekryteringsprocessen 
Ingen av de intervjuade genomför några utvärderingar för att se i vilken utsträckning 
Facebook är lämplig som rekryteringskanal. Den utvärdering som sker är den som genomförs 
på individen som fått jobbet, alltså att företaget efter ett tag gör en bedömning om personen 
passar in på företaget och är lämplig för jobbet. Resultatet visar klart att upplevelsen om 
Facebook som lämplig rekryteringskanal bygger på den personliga upplevelsen över hur 
rekryteringsprocessen gick till. Att endast basera på känslan över om det gick bra eller dåligt 
gör att de olika delarna över hur rekryteringen via Facebook går till inte utvecklings i den 
omfattningen som den kunde göra. Exempelvis skulle en utvärdering kunna bidra till att ge 
företaget information över hur exempelvis informationen kan kommuniceras och paketeras 
för att bättre tränga igenom mediebruset.  
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Resultatet av intervjuerna visar att företagen går på magkänsla när de rekryter. Personligheten 
personen besitter är ofta avgörande för om denne ska få jobbet eller inte. Företagen lägger 
även vikt vid att kolla igenom Cv:t, referenser och kreditupplysning. Dock kollar ingen av 
informanterna upp den arbetssökande via brottsregistret. En informant uppger att de inte kan 
använda magkänslan vid rekrytering utan det är de övriga delarna som väger tyngre. 
 

”Den personen vi har anställt nu sist så har vi inte kollat upp nån referens alls. Vi 
gick efter magkänslan och fick rätt person. Det börjar kanske redan när man ringer 
upp personen, vad man får för känsla” (Teknikbutik Jonas). 

Bakgrundskontroller 
Bakgrundskontroller är inget som företagen anser vara så viktigt. Majoriteten av 
informanterna genomför inga bakgrundskontroller. En av informanterna som gör 
bakgrundskontroller kollar den sökandes Facebook-sida. En annan informant genomför endast 
bakgrundskontroller där den som ska anställas även hyr en del av lokalen, exempelvis en 
frisör som betalar en avgift för sin stol och inga kontroller på den som anställs att bara arbeta 
som frisör. 
 

”Ja vi kollar deras Facebook-sidor. Sån bakgrundskontroll gör vi. Brottsregister har 
vi aldrig gjort. Vi har höga förväntningar på ärlighet” (Klädbutik Lova). 

 
När det gäller bakgrundskontroller visar resultatet att det är ytterst få som lägger någon större 
vikt vid att genomföra dessa kontroller. Magkänslan, alltså vilket intryck företaget får för 
personen räcker som bedömningsgrund för företaget. Informanterna tror att Facebook som 
rekryteringskanal kommer att öka i framtiden. Ökningen av företag som kommer använda 
Facebook för rekrytering kommer, enligt informanterna, främst bestå av små företag och där 
stora företag förväntas använda andra mer traditionella kanaler. En informant menar att 
Facebook är ett bra nätverk men att det fortfarande är många företag som ännu inte upptäckt 
dess potential. En annan informant anser att det handlar om en generationsväxling där åldern 
på de ledande positionerna har betydelse för hur företagen i framtiden kommer att välja 
Facebook som rekryteringskanal, exempelvis att en äldre VD ersätts med en yngre VD och 
där Facebook ses som ett naturligt inslag för att hitta nya medarbetare till företaget. En annan 
informant menar att det inte går att veta om det kommer komma en ny social media som 
kommer ersätta Facebook. Bilden över hur Facebook kommer användas i framtiden är att den 
kommer öka. Däremot, som noterats om ovan, spretar bilden en aning gällande vad som 
kommer göra att användandet kommer öka. 

Tvåvägskommunikation 
Facebook möjliggör för tvåvägskommunikation vilket innebär att företaget kan lägga upp en 
annons och samtidigt kommunicera direkt med den som har frågor om annonsen. Spridningen 
av annonsen sker genom att personer i deras nätverk gillar den, delar den vidare till andra 
användare och taggar personer som bör se den. Alla informanter tycker att det är bra att denna 
funktion finns och de säger även att de svarar på alla kommentarer. De ser fördelar med att 
företaget kan kommentera inläggen vilket i sin tur kan påverka bilden av företaget. Till 
skillnad från telefon behöver inte företaget svara direkt när personen ställer frågan utan 
kommentarsfältet på Facebook gör det möjligt för företaget att svara i lugn och ro när tid 
finns. Däremot ser informanterna aningen olika på vilka fördelar jobbannonseringen via  
Facebook ger. En informant anser att kommunikationen via mail är smidigare medan en 
annan informant anser att kommunikationen via Facebook är smidigare än via mail. Med 
andra ord visar resultatet att företagen upplever styrkorna sett ur tvåvägskommunikationen på  
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olika sätt. Dock visar resultatet att majoriteten av informanterna menar att 
tvåvägskommunikationen är en viktig funktion för företagen. 
 

”Ja, absolut. Det är snabb kommunikations möjlighet. Ställer folk frågor så är vi 
snabba på att svara. Man får en direkt notis, ja men nu är det någon som har skrivit 
på Facebook. Svarar man inte kommer folk inte att bry sig och visa intresse för 
företaget. Vi ser bara fördelar med denna funktion” (Teknikbutik Jonas). 

Till sist 
De faktorer som informanterna anger som särskilt positiva med att annonsera via Facebook är 
att; det är lätt, snabbt, billigt, ger stor spridning, ökar chansen att nå rätt målgrupp, modernt 
och ger möjlighet att nå individer som redan har ett jobb. Av dessa faktorer lyfter 
informanterna särskilt fram enkelheten och snabbheten som positiva faktorer med att använda 
Facebook som rekryteringskanal. Spridningen återkommer också som en viktig faktor för att 
företagen använder Facebook. 
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7 Analys 

Företaget och medlemskapet 
Ahrne & Hedströms (1999) menar att organisationsteorin bygger på att det finns en 
organisation och att i denna organisation finns människor. Teorin redogör även för att 
medlemskap i organisationen avgörs av de individer som befinner sig inne i organisationen. I 
denna studie ses jobbannonsen som en möjlighet för individer som befinner sig utanför 
företaget (organisationen) att kunna bli medlem. Precis som teorin redogör för är det 
individerna som redan är anställda på företaget som avgör om individen utanför ska få bli 
medlem eller inte. Resultatet visar att förhållandet mellan individerna utanför och innanför 
företaget även gäller för de företag som varit föremål för denna studie. 
 
Av jobbannonserna som företagen lägger ut på Facebook framgår att företagen anser att 
medlemskapet i organisationen är särskilt viktigt. Företagen försöker i sina annonser lyfta 
fram känslan som det innebär att arbeta på den aktuella arbetsplatsen just i syfte att få den 
sökande att vilja söka jobbet. 

Nätverk 
Zackrisson (2006) menar att nätverksteorin redogör för en mikro- samt makronivå när det 
gäller nätverk. Mikronivån, som är den minsta nivån för nätverken, ser jag som företagets 
Facebook-sida med dess följare. För att en annons ska spridas utanför mikronivån krävs att 
någon av följarna eller de anställda på företaget sprider annonsen vidare till ytterligare 
nätverk eller andra sociala medier. Resultatet visar att informanterna anser att spridningen i 
nätverken är viktig. För det enskilda företaget innebär det att företaget vill föra annonsen 
vidare från ett nätverk till flera andra nätverk. Min tolkning av informanternas svar är att de i 
stor utsträckning förlitar sig på att informationen kommer föras vidare från företagets nätverk 
till ett eller andra nätverk, alltså från mikro- till makronivå, vilket är en av de faktorerna som 
gör att företagen väljer Facebook som rekryteringskanal. 
 
Det kan dock vara särskilt framgångsrikt att använda sitt eget personliga nätverk vid 
rekrytering (Zackrisson 2006). Facebook som rekryteringsverktyg i detta sammanhang ger 
företag en möjlighet att systematiskt beta av nätverk utan att egentligen behöva lägga ut 
någon jobbannons. Exempelvis skulle den som vill rekrytera en individ till företaget själv 
kunna titta igenom de kontakter denna har i sitt nätverk på Facebook och utifrån detta försöka 
hitta lämpliga kandidater för jobbet. En fördel med att använda individer där det finns en 
relation medför att styrkor och svagheter i större utsträckning är kända (Zackrisson 2006). 
Resultatet visar att företagen inte använder Facebook på detta sätt utan istället läggs 
jobbannonsen ut så att vem som helst i nätverket kan svara på den. 
 
Vid rekrytering är det viktigt att utforma jobbannonsen så att den; beskriver arbetet, vilka 
egenskaper den sökande bör ha, en beskrivning över organisationen och hur det går till för att 
söka jobbet (Lindmark & Önnevik 2011). Studien visar att företagen anser att rekrytering via 
Facebook medför att annonsen bör utformas med liten mängd information och att bilder är 
särskilt viktigt. Jobbannonsen via Facebook syftar, enligt informanterna, till att väcka intresse 
och locka den sökande att klicka vidare. Företagen använder ofta jobbannonsen som ett sätt 
för den jobbsökande att klicka sig vidare för mer information. En annons via mer traditionella 
medier medför en fylligare annons som mer motsvarar den bild om hur en annons bör 
utformas. Studien visar med andra ord att företagen i studien anser att Facebook som kanal är 
avgörande för hur annonsen ska utformas. Resultatet visar tydligt att företagen gör en 
anpassning av sin annons genom att i större utsträckning försöka väcka känslor hos den som 
ska läsa annonsen.  
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Däremot visar resultatet av intervjuerna att informanterna inte har vetskap om i vilken 
omfattning spridningen av jobbannonsen faktiskt är. Företagen får förlita sig på att följarna på 
mikronivån för jobbannonsen vidare. 
 
Det personliga nätverket som man hade tidigare så som brevväxla, ringa varandra har till stora 
delar flyttats in på Facebook (Lindmark & Önnevik 2011). Nu sker den största 
kommunikationen via Facebook. Att tidigare använda sitt privata kontaktnät vid rekrytering 
påminner om det sättet då en jobbannons läggs upp via Facebook. Som noterats ovan hamnar 
jobbannonsen på mikronivå, alltså företaget plus dess följare. För att lyckas med 
rekryteringen via det privata kontaktnätet behövde kontaktnätet eller de i dess direkta 
anslutning få fram en lämplig kandidat. Genom att lägga ut en jobbannons via Facebook är 
sannolikheten större att den når en stor del av mikronivån och att dessa i sin tur kan sprida 
jobbannonsen vidare. 

Social kontext 
För att kunna förstå hur nätverken fungerar är det viktigt att ta reda på vilken social kontext 
som håller individerna i nätverken samman (Brante & Andersen 2001). För företagen innebär 
detta att den sociala kontexten till dess följare handlar om att de delar ett gemensamt intresse. 
Exempelvis kan den sociala kontexten handla om att följarna är intresserade av företaget eller 
den information som företaget delar med sig av. Studien visar att följarna är intresserade av 
företaget eller det som företaget delar med sig i form av information. Denna koppling mellan 
företaget och dess användare använder företaget sedan för att föra informationen vidare. Med 
att föra vidare menas att det kan ske från mun till mun, att det delas till andra användare med 
mera. Resultatet visar dock att företaget har liten eller ingen insyn i hur den faktiska 
spridningen går till. Att däremot jobbannonserna sprids över många olika nätverk råder det 
inget tvivel om. Företagen ser en fördel med att annonsen hamnar i nätverk och kan ses av de 
som redan har en anställning och kanske funderar på att byta jobb. Som exempel kan nämnas 
att de anställda lägger upp jobbannonsen via sina personliga Facebook-konton vilket får som 
effekt att annonsen hamnar i flera olika nätverk. Däremot vet inte företagen vilken 
socialkontext som råder i dessa nätverk. 
 
Till skillnad från den sociala kontext som det innebär om företaget lägger upp en jobbannons 
på sin egen Facebook-sida. Att använda en massa olika nätverk där den sociala kontexten inte 
är känd medför att det på förhand inte går att säga om nätverken är effektiva som rekryterings 
verktyg eller inte. 

Tvåvägskommunikation 
När företag publicerar något på sin Facebook-sida så är det en stor fördel med Facebook att 
den fungerar som en tvåvägskommunikation. Individer kan svara och kommentera på det som 
företaget publicerar och de kan även dela och tagga personer på inlägget. På detta vis visar 
företaget att de är intresserade av vad individer tycker och tänker och de kan på så vis ges 
möjlighet att påverka sitt varumärke. Informanterna i intervjun tyckte att detta var en viktig 
funktion. Man kan på detta vis locka blivande medarbetare till företaget.  

Strategiskt eller tvingande 
Huruvida om valet att använda Facebook som rekryteringskanal är strategiskt eller tvingande 
varier en aning mellan företagen. Dels redogör vissa företag att pengar är en avgörande faktor 
för att Facebook används. Företagen tvingas utifrån utrymme i budgeten att välja det billigaste 
alternativet vid rekrytering och dessa menar de är Facebook. En stor del av företagen ser att 
Facebook medför tidsvinster genom att annonsen snabbt når ut till nätverken. Ett företag bör 
ha dock ha en långsiktig rekryteringsplan. Att använda Facebook med kort varsel medför att   
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företagen inte kommer kunna ha en långsiktig rekryteringsplan. Att företagen redogör för hur 
enkelt och smidigt det är att använda Facebook tyder också på att valet är strategiskt. Den 
samlade bilden blir att det flertalet använder Facebook strategiskt men att brist på pengar 
medför att företag tvingas använda Facebook som rekryteringskanal. 
 
Informanterna redogör för att det blir vanligare och vanligare att Facebook används för 
rekrytering. Vilket kan tolkas som att det snarare handlar om att valet är tvingande än 
strategiskt, alltså där förändrat beteende bidrar till att företag väljer en viss rekryteringskanal. 
Informanternas val tyder även på att valet skulle vara strategiskt, alltså att valet görs för att på 
förhand spara pengar eller tid. Från publicering till att jobbansökningarna kommer in tycker 
man går mycket fortare via Facebook än andra kanaler så som arbetsförmedlingen. I 
rekryteringsteorin pratar man om vikten av hur jobbannonsen utformas (Doherty 2010).  
Det är viktigt att den lockar och får den som läser jobbannonsen att verkligen söka jobbet. 
Resultatet av intervjuerna visar att informanterna lägger vikt vid utformningen av 
jobbannonsen för att just locka individer att söka jobbet. Enligt informanterna är bilden i 
jobbannonsen särskilt viktig. Att informanterna ser utformningen av jobbannonsen som 
viktigt tyder också på att valet av Facebook som rekryteringskanal är strategiskt och detta 
eftersom att företaget ges stor frihet över hur jobbannonsen utformas. Den sammantagna 
bilden enligt mig är att valet är strategiskt. 

Facebook som rekryteringskanal 
Informanterna ser en fördel att använda Facebook som rekryteringskanal jämfört med 
exempelvis arbetsförmedlingen. Fördelen handlar om vilka som söker jobbet. Via 
arbetsförmedlingen får företaget inte bara de som vill söka jobbet utan även en stor del som, 
enligt några av informanterna, tvingas söka jobb. Urvalet via Facebook blir mer renodlat, 
alltså att urvalet av individer är de som verkligen är intresserade av jobbet. Detta ser jag som 
en viktig faktor till att företagen väljer att använda Facebook som rekryteringskanal. 
 
Idag kan företag välja att göra gratis bakgrundskontroller via Facebook och andra sociala 
medier istället för de traditionella som innebär en kostnad för företaget (Doherty 2010).  
Tiden det tar att granska ett CV istället för att på bara några sekunder kolla en kandidats 
Facebook-sida eller annan social media-sida som kandidaten har medlemskap i. Detta kan ses 
som både bra och dåligt eftersom individen egentligen skall kunna vara privat på sin 
Facebook-sida och kunna skriva det man vill utan att det kan leda till att man inte får ett jobb. 
Det var inte många informanter som faktiskt använde sig av bakgrundskontroller men de som 
gjorde det använde kreditupplysning och brottsregistret och en informant kollade kandidatens 
Facebook-sida. 
 
Resultatet visade att två av företagen endast använder Facebook när de ska rekrytera personal 
för kortare anställningstid, så kallad visstid eller sommarjobb. En tolkning av detta resultat 
kan vara att dessa två företag väljer att lägga ner mindre energi och tid när de skall anställa 
vikariat eftersom anställningen endast gäller för en begränsad tid. Dessa företag anser inte att 
Facebook som rekryteringskanal lämpar sig att använda då en fast anställning är aktuell. Dock 
visar det sig att många av de som anställs för kortare vikariat sedan blir föremål för att 
fastanställas. Eftersom att ingen av dessa företag gör någon utvärdering av 
rekryteringsprocessen finns inte heller något underlag för företaget att säga om eller hur 
lämplig Facebook är som rekryteringskanal. Om dessa företag hade utvärderat sina 
rekryteringsprocesser hade företagen inför kommande rekryteringar kunnat göra förbättringar 
för att lyckas bättre med sin rekrytering och framförallt få information om hur lämplig de 
olika kanalerna är för rekrytering (Lindelöw 2008).  
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Zackrisson (2006) menar att sociala medier är här för att stanna och det gäller bara att satsa 
eftersom detta är det nya effektiva och billiga sättet att kunna nå ut till otroligt många 
individer med ditt jobb som i sin tur kan dela den vidare eller prata om den till andra. 
Företagen sparar kandidater som är intressanta från tidigare jobbsökningar men vänder sig 
även till våra skolungdomar och kartlägger dem redan nu för att få ett försprång gentemot 
konkurrenterna. Företag måste både tänka nu och framåt i tiden för att vara ett företag som 
skall lyckas. Ligga steget före alla andra företag. 

Till sist 
Med ovan resonemang anser jag det klarlagt vilka faktorer som bidrar till att företag väljer 
Facebook som rekryteringskanal. De faktorer som lyfts fram ovan är; 
 

x Spridning – alltså att annonsen får stor spridning och når många individer 
x Möjlighet till tvåvägskommunikation – ger möjlighet att påverka varumärket 
x Strategiskt eller tvingande – när valet är strategiskt innebär det att företagen sparar tid 

eller pengar, tvingande handlar om brist på pengar samt den samhälleliga och tekniska 
förändringen 

x Träffbild – möjlighet att nå ut med jobbannonsen till individer som redan har 
anställning och exkluderar de som ”tvingas” söka jobb 

x Ledtider kortas – kortare tid från annonsering till att jobbansökningarna börjar komma 
in 

x Att det är enkelt och smidigt att annonsera via Facebook 
x Kostnaden - gratis eller till en låg kostnad för att nå ut med jobbannonsen 

 
De utmaningar som annonseringen via Facebook innebär är; 
 

x Nätverkens olika sociala kontext – företagen har inte vetskap om det sociala band som 
länkar samman individerna 

x Jobbannonsens utformning – att få jobbannonsens utformning att tränga igenom media 
bruset så att individen läser annonsen 

x Spridning av jobbannonsen – företagen har inte någon kontroll över hur spridningen 
går till utan får förlita sig på att andra individer sprider jobbannonsen vidare 
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8 Diskussion  
Syftet med denna studie har varit att bidra med en ökad förståelse om varför företag väljer att 
använda sociala medier som ett verktyg vid rekrytering. Här anser jag att syftet med studien är 
uppfylld då flera orsaker till varför företag väljer Facebook har identifierats. Däremot ska 
detta ses i ljuset av att studien omfattar företag som verkar inom service-branschen och detta 
gör att slutsatser endast kan sägas gälla för denna typ av företag. Slutsatserna anser jag är 
rimliga och gäller för de företag som har varit föremål för denna studie, men att det 
slutsatserna är aktuella för liknande företag. 
 
De slutsatser som jag har kommit fram till i denna studie baserar sig på ett begränsat urval av 
informanter. Ytterligare intervjuer hade kunnat leda till att slutsatserna hade kunnat gälla även 
för andra typer av företag som verkar i andra branscher. Inledningsvis var tanken att välja 
medelstora privata företag. När jag skulle genomföra min pilotstudie insåg jag att det var 
problematiskt att hitta företag som använde Facebook i sin rekryteringsprocess. I mitt 
ursprungliga urval så ringde jag runt till företag och insåg snabbt att de inte använde 
Facebook för sin rekrytering. I mitt sökande bland företag som kunde tänkas använda sig av 
Facebook upptäckte jag slutligen att det var främst inom serviceyrken där företag använde 
Facebook när de söker ny personal. Studien hade kunnat läggas upp så att spridningen inte 
bara hade kunnat vara geografiskt bunden till Luleå. Genom den kontakt jag tog med 
företagen fick jag också tips om andra företag som använde Facebook i sin rekrytering. 
Hänvisningarna var lokala, på grund av detta blev urvalet Luleå. Slutsatserna bör ju ses i 
ljuset av detta, alltså att det endast går att uttala sig om företag i Luleå som har med 
serviceyrken att göra. Genom att göra samma studie i ytterligare städer exempelvis utifrån 
olika storlekar på städerna skulle bilden kunna generaliseras ytterligare. 
 
Studien har visat att Facebook är ett enkelt och billigt alternativ för företagen att använda vid 
rekrytering. Att använda Facebook som rekryteringskanal visar att företaget kan spara både 
tid och pengar. Däremot bör Facebook som rekryteringskanal anpassas till företagets 
långsiktiga strategi för personalrekrytering och kan på detta sätt användas för att göra 
företaget effektivare. Facebook som socialt media ger tillgång till en global arena där 
individer över hela världen har möjlighet att kommunicera med varandra. Med hänsyn till den 
demografiska utvecklingen kan Facebook vara ett verktyg att nå personal utanför Sveriges 
gränser. Denna studie har omfattat företag som agerar på en lokal marknad och dessa har 
efterfrågat personal från den egna orten. Dock visar studien att företagen hade haft möjlighet 
att nå personal inom landet och även utanför Sverige. För att företagen ska lyckas nå utanför 
Sveriges gränser finns två alternativ. Det första alternativet handlar om att målgruppsanpassa 
jobbannonsen via Facebook genom att betala för att annonsen dyker upp hos användare 
utanför Sverige. Det andra alternativet är att försöka få jobbannonsen att spridas från ett 
nätverk som omfattar individer som finns utanför Sverige, alltså någon form av nätverk som 
innefattar individer utanför landets gränser, detta alternativ medför att företaget saknar 
kontroll över spridningen av jobbannonsen. 
 
För att företagen ska kunna använda Facebook på rätt sätt vid sin rekrytering krävs att 
rekryteringsprocesserna utvärderas. Resultatet av intervjuerna skulle kunna tolkas som att 
Facebook inte passar till vissa typer av anställningar. Här anser jag däremot att resultatet 
snarare handlar om att företagen inte har underlag för sina slutsatser om vilka tjänster som 
Facebook lämpar sig att använda vid en rekrytering då det inte genomförs några 
utvärderingar.   
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Facebook är idag ett stort nätverk med många användare. Dagens samhälle har medfört att 
teknik har utvecklats, det går att vara ständigt uppkopplad och få åtkomsten till Facebook var 
som helst och när som helst. För företag innebär det här ett stort plus eftersom de kan få 
tillgång till individer snabbt på vilken tid på dygnet som helst. För den enskilde individen kan 
detta däremot innebära att det inte går att stänga ute informationen som kommer via det 
privata användarkontot på Facebook. Här anser jag att samhällets utveckling, alltså hur ny 
teknik har fått inverkan på våra sociala vanor, är en starkt bidragande anledning till att både 
företag och privatpersoner använder sociala medier i större utsträckning. Studien bekräftar 
även denna bild genom att alla tror att rekrytering via Facebook kommer att öka. 
Som noterats i studien används Facebook av en stor del av Sveriges befolkning. Att så många 
använder Facebook och att Facebook förekommer i många olika sammanhang gör att man 
kan ifrågasätta om företag verkligen har ett alternativ med eller om det är tvingande för 
företaget att börja använda Facebook i framtiden. Resultatet visar att företag ser nyttan med 
Facebook samt hur de kan använda sidan för att påverka bilden av sitt varumärke. Om valet 
att företaget hamnar på Facebook handlar om att det är teknikutvecklingen som bidrar till 
detta eller om företaget själv väljer detta har jag inte kunnat reda ut i denna studie. Däremot 
går det utan tvivel säga att företag kan använda Facebook ur ett rent strategiskt perspektiv och 
att det finns mycket för företag att vinna på att finnas på Facebook. 
 
De faktorer som i denna studie visat sig vara viktiga då företag använder Facebook som 
rekryteringskanal gäller för företag inom serviceyrken samt avgränsat till Luleå rent 
geografiskt. Genom att öka antalet informanter hade det varit möjligt att fler faktorer hade 
kunnat upptäckas. Däremot anser jag att metoden som använts, intervjumetoden, har inneburit 
att en bred bild över hur företagen ser på Facebook som rekryteringskanal har kommit fram. 
Att svaren i sig har varit så lika på den punkten som handlar om att företagen ser vinster i 
form av att tid och pengar kan sparas gör att jag anser att dessa faktorer även skulle kunna 
gälla för andra företag än de jag tittat på nu. Alla företag behöver personal i någon form. Att 
rekrytera ny personal kan i många fall vara kostsamt i både tid och pengar. Denna studie har 
visat sig att Facebook sparar både tid och pengar och skulle därav kunna vara av intresse även 
för andra företag. Dessutom redogör informanterna för att Facebook, till skillnad från andra 
rekryteringskanaler, medför att de sökande verkligen vill ha jobbet. Detta bidrar också till att 
stärka slutsatsen om att de faktorer som denna studie utmynnat i är relevanta och kan gälla 
även utanför det urval som omfattats av studien. 

Vidare forskning 
Studien har visat att företagen i hög grad förlitar sig på att informationen förs vidare från 
mikro- till makronivå. Däremot saknar företaget kontroll över hur informationen sprids 
vidare. Att företagen ser så positivt på att Facebook som socialt media ska lyckas med att 
sprida informationen gör att företagen överlåter kontrollen över detta till någon eller något 
annat. Denna studie har inte undersökt detta fenomen närmare. Här ser jag däremot att det 
skulle kunna finnas ett intresse att titta vidare på just hur informationen förs vidare och hur 
företag skulle kunna påverka hur informationen sprids mellan olika nätverk. Att öka 
vetskapen på detta område skulle kunna bidra till att ytterligare öka företagets strategiska 
möjligheter att använda Facebook. 
 
I min studie har jag kommit fram till att den sociala kontexten i nätverken kan vara en 
utmaning för företagen. Studien har visat att företagen har väldigt lite kännedom om den 
sociala kontexten som gäller på mikronivån. Detta är ett område som jag skulle kunna se som 
ett framtida forskningsområde. Att öka kunskapen på detta område kan bidra till att företagen 
kan lyckas bättre med sin rekrytering via Facebook.   
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Att undersöka individers användning av så kallade smartphones skulle även vara ett område 
som är av intresse för företagen att titta vidare på. Åtkomsten till sociala medier sker till stor 
del via dessa smartphones som individerna bär med sig var de än befinner sig. Företaget 
skulle exempelvis kunna lägga in mer anpassade jobbannonser till mobiltelefoner. Doherty 
(2010) skriver att man måste börja kolla på de kandidater som bara använder sina mobiler och 
bygga appar och webbplatser som är anpassade till mobilen, så att företaget stärker 
förutsättningarna att kunna ta emot jobbansökningar på ett enkelt sätt (Doherty 2010). 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Frågor: Facebook annonsering 

x Tror du det är många företag i Luleå som lägger upp sina jobbannonser via Facebook? 
o Kan du ge exempel på företag som gör det, stora, små, privata, offentlig? 

x Tror du det är många företag i Luleå som lägger ut jobbannonser via Facebook? Lite 
företag, många företag. Varför tror du det är så? 

x Vad var det som fick er att välja att annonsera via Facebook? 
x Vad kan vara fördelar respektive nackdelar med att lägga upp jobbannonser via 

Facebook? 
 
Frågor: Utformning av annonsen (innehåll m.m.) 

x Anpassas annonsen när ni annonserar via Facebook? Om ja, hur anpassar ni den och 
på vilket sätt skiljer detta sig från de traditionella kanalerna (arbetsförmedling, 
tidningsannonser m.m.) 

x Vad anser ni är viktigast att få med i jobbannonsen? 
x Målgruppsanpassar ni annonsen? 
x Funderar ni över vilka incitament (drivkraft att söka jobbet) ni väcker hos individen 

som ska läsa annonsen? 
x Vilka incitament tror du är viktigaste att få med? 
x Marknadsför ni incitamenten olika beroende på vilken kanal ni använder? Vad lockar 

ni med? 
x Hur ser ni på förutsättningarna att lyckas med rekryteringen genom att annonsera via 

Facebook? 
x Vad var det som fick er att lägga ut en jobbannons via Facebook?  
x Har ni använt denna kanal tidigare? 

 
Frågor: Utfall (vilka som sökte osv) 

x Hur många söker jobbannonserna som ni lägger upp via Facebook? 
x Har ni fått de individer ni efterfrågat via jobbannonsen på Facebook? 
x Skiljer sig urvalet mellan de individer som svarar via de traditionella/andra kanalerna? 
x Det är inte alla som har Facebook, hur når ni ut till dem? 

 
Frågor: Erfarenheter och framtiden framåt… 

x Hur bedömer ni att möjligheterna är att använda Facebook som kanal vid rekrytering? 
x Kommer ni rekrytera via Facebook igen? 
x Görs det utvärdering efter ni annonserat via Facebook?  

o Vad blev resultatet efter utvärderingen? 
x Utvärderar ni alla rekryteringar för att se om ni fått rätt person? 

o För och nackdelar med det? 
x Rekryterar ni strategiskt och kollar upp CV, referenser, utbildning, erfarenheter eller 

rekryterar ni mer efter ”Magkänslan” och personlighet? 
x Görs bakgrundskontroller på de sista kandidaterna som söker jobbet. Ex 

brottsregistret? 
x Hur tror du framtiden kommer se ut när det gäller att rekrytera via Facebook?  

o Tror du det kommer vara många företag som använder denna kanal?  



 

Frågor: Nätverk via Facebook 
x Tror du det är viktigt att individer som ser jobbannonsen på sin Facebook 

              sida delar den vidare? 
o Fördelar eventuella nackdelar med det? 

x Tror du det är vanligt jobbannonsen delas? 
x Hur många tror du jobbannonsen når ut till? 
x Delar du jobbannonsen som ni har lagt ut själv privat på din Facebook sida? 
x Uppmanar du dina medarbetare att dela jobbannonsen på deras privata Facebook-sida 

så den delas vidare på deras nätverk? 
o Fördelar och nackdelar med det? 

 
Frågor: Två vägskommunikation via Facebook 

x Finns det möjlighet att ställa frågor & får svar på era jobbannonser via Facebook 
angående tjänsten? 

o Ja tycker ni att det fungerar bra, varför vill ni att den möjligheten skall finnas 
o Nej: varför 
o Fördelar eventuella nackdelar? 

x Tror ni att det är viktigt med tvåvägskommunikation när det gäller jobbannons? 
 

x Kan du kort beskriva vad som är bra med att jobbannonserna via Facebook?  


