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Sammanfattning: 

I uppsatsen har rekryterare inom mediebranschens attityder till potentiella kandidaters 

användande av sociala medier granskats. Syftet var att ta reda på huruvida ett särskilt beteende 

på de sociala medierna kunde leda till, eller ej leda till, framgång i rekryteringsprocessen. Vikten 

av den  arbetssökande virtuella identitet undersöktes samt vilka faktorer i den virtuella 

identiteten som kunde hjälpa eller stjälpa en potentiell kandidat i rekryteringprocessen. 

Personliga intervjuer med rekryterare genomfördes på sex olika arbetsplatser med 

medieinriktning i Stockholm för att ta reda på hur de använde sig av sociala medier när de 

anställde och sökte efter ny arbetskraft. Intervjuernas resultat analyserades sedan utifrån 

identitetsteorier och offentlighetsteorier. Främst Erving Goffmans och Jürgen Habermas litteratur 

användes som teoretiskt stöd i uppsatsen, men även nyare verk som skrivits av Nancy K Baym, 

John B Thomson och Sherry Turkle togs upp.  Flera av respondenterna i undersökningen menade 

att de använde sig av internet för att granska kandidaters beteende på de sociala medierna för att 

på så vis få ett komplement till den fysiska identiteten av en kandidat de redan intervjuat. I de 

flesta fall menade rekryterarna att de hade överseende med en kandidats virtuella beteende, så 

länge det inte var något som strider mot demokratiska värderingar eller liknande faktorer som 

företaget inte ville associeras med. Studien resultat visade dock att inte särskilt stor vikt lades vid 

de sociala medierna i de fall då en person i övrigt ansågs vara lämplig för den sökta tjänsten. 

Nyckelord: Sociala medier, rekrytering, mediebranschen, identitet, offentlighet 

 

Abstract: 

In this thesis recruiter’s attitudes and usage of social media within the media business has been 

examined. The purpose was to find out whether a certain type of behavior in social media could 

or could not lead to a future employment. How much weight is put on the virtual identity and 

what does recruiters look for when the look someone up on the internet. Personal interviews with 

recruiters were done in six different media companies in Stockholm to find out how they used 

social media when searching and employing new employers. The result from the interviews was 

analyzed with theories about identity and the public sphere. Erving Goffman and Jürgen 

Habermas was used as a the literature framework and newer literature  from Nancy K Baym, 

John B Thompson and Sherry Turkle were used as well. The result of the study showed that 

recruiters do not put a lot of weight on the digital identity of a candidate as long as the person 
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was suitable for the position. Several of the respondents used social media to look up potential 

candidates to get another insight to who the candidate are after the personal interview. In most 

cases the recruiters were understanding towards a candidate’s digital behavior as long as it did 

not go against democratically values or went against the values and policies that the company 

stood for. 

 

Keywords: Social media, recruitment, media, identity, public sphere 
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1. Inledning                                                                                                    

I dag använder sig 54 % av Sveriges befolkning av Facebook (Internetstatistik- 

Facebookanvändande i Sverige), det vill säga mer än varannan svensk! Genom Facebook håller 

dessa personer kontakten med sina vänner, visar upp bilder, skriver finurliga statusuppdateringar 

och “gillar” diverse sidor. Facebook är bara ett exempel på ett socialt medium som tagit såväl 

Sverige som resten av världen med storm och ur vissa perspektiv förändrat en stor del av dessa 

människors sätt att kommunicera och umgås. Idag finns en buffé av diverse sociala medier där 

användarna har möjlighet att uttrycka sig genom bland annat texter, bilder och videoklipp. På 

dessa sociala medier finns flera olika hjälpmedel som kan hjälpa en person att presentera en 

sådan bild av personen som han eller hon vill att andra ska se. Genom att en användare av sociala 

medier till exempel kan välja att lägga upp bilder, kommentera på andras inlägg samtidigt som 

inlägg också kan tas bort, kan användaren utveckla och forma sin virtuella identitet. Det är 

vanligt att människor väljer att framställa sig själva på olika sätt i situationer för att de vill att 

andra ska uppfatta särskilda egenskaper som framträdande i deras personlighet. Genom att driva 

en blogg där endast bilder på exempelvis en viss sport eller en typ av livsstil presenteras, skapar 

personen en bild av sig själv som väldigt intresserad eller kunnig inom området. Detta trots att 

det kanske inte är några sidor som personen tydligt visar upp i sin vardag utanför de internet och 

de sociala medierna. Människor som inte känner varandra i det fysiska livet får bland annat 

genom sociala medier möjlighet att ta del av varandras virtuella liv. De formar sig därmed en 

bild av vilka personerna är genom de virtuella identiteter som de har skapat. Två personer som 

bara har kommunicerat över internet kan ha helt andra bilder av varandra än vad de hade haft om 

de träffats i det fysiska livet. Detta kan bli problematiskt. Om en persons fysiska och virtuella 

identitet inte upplevs vara densamma kan det leda till en besvikelse eller en positiv upplevelse 

hos personerna som möts. 

 

Facebook kan beskrivas som en privat plattform, där användarna kommunicerar och umgås med 

sina vänner. Många ser Facebook som en plats där de på sin fritid får möjlighet att bli 

underhållna, bejaka sina intressen och dela med sig av saker till sina vänner utan att fundera över 

några konsekvenser med detta. Facebook kan fungera som en förlängning av användarnas 

umgänge i det fysiska livet. Samtidigt kan Facebook uppfattas som ett offentligt forum där andra 

kan se vad en användare gör, vare sig personen är medveten om det eller inte. Det går alltså att se 
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på och använda de sociala medierna på två olika sätt. Å ena sidan som en fritidssysselsättning 

där du kan vara privat och personlig, men å andra sidan har andra möjlighet att bevaka detta och 

skapar sig en bild av dig enligt den information du lägger ut. Detta kan bli komplext och 

svårhanterligt eftersom att det kan upplevas som att gränserna mellan det offentliga och det 

privata flyter ihop. Den information om en användare som läggs ut på internet av andra 

användare ger detta ytterligare en dimension. I ett sådant fall har användaren inte själv någon 

möjlighet att kontrollera sin virtuella identitet, till exempel när vänner skriver öppna 

meddelanden på personens “vägg” eller lägger upp bilder på personen. Även om det går att ställa 

in sin profil så att den blir skyddad från okända användare, finns fortfarande möjligheten för 

någon av användarens vänner att sprida länken till ett privat inlägg så att andra kan se det, eller 

lägga upp en bild i ett annat forum än vad som var tänkt från början. Ett exempel på en sådan 

händelse är det så kallade Instagram-bråket i Göteborg. Där hade en ung tjej lagt upp bilder på 

andra tjejer på Instagram med nedlåtande och kränkande kommentarer i bildtexterna. Bilderna 

var upplagda av tjejerna själva i ett annat sammanhang från början, de var inte medvetna om att 

bilderna skulle användas senare i en annan kontext.  Även om de lagt upp sina bilder i ett privat 

syfte så användes de offentligt. Den nya kontexten kan bidra till att bilden av dessa tjejer 

förändras. (Göteborgsposten - Hon är en av tjejerna som förtalades) 

                                                                     

Hur mycket påverkas och förändras då bilden av en persons fysiska identitet genom ett 

existerande på de sociala medierna? Finns det några särskilda faktorer i en persons virtuella 

identitet som kan påverka andras bild av personen mer än andra? För att undersöka ett exempel 

på detta studeras i denna uppsats hur ett antal rekryterare ser på den arbetssökande i en 

rekryteringsprocess utifrån den virtuella identitet personen skapat av sig själv och som andra 

skapat av personen via sociala medier.  Enligt en undersökning som Stockholms 

handelskammare gjorde 2012 så uppgav runt 40 % av Sveriges företag att de söker upp 

potentiella anställda på Facebook innan anställningen genomförs. Vidare hade 19 % av företagen 

någon gång sållat bort en kandidat ur urvalet på grund av hur personen hade betett sig på 

internet. (Stockholms handelskammare - Webbsökningar allt viktigare vid rekryteringar) 

Undersökningen visar också att siffrorna ökat vid en jämförelse med tidigare forskning. De flesta 

personer i Sverige idag finns och är aktiva på internet idag, hela 90 % av befolkningen mellan 

16-57 år hade tillgång till internet 2010. (FOF - Hur många har internet?) En stor del av dem är 
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antagligen inte medvetna om denna bevakning och de tänker inte på huruvida deras beteende på 

de sociala medierna kan påverka deras möjlighet till jobb. Om detta är något som förenklar 

rekryterares arbete eller om det snarare leder till att riskerar att gå miste om en duktig kandidat 

på grund av ett missförstånd på internet råder det delade meningar om.  

 

1.1  Problemområde 

Ett problem med sociala medier är, som tidigare nämnts, att gränsen mellan det privata och det 

offentliga suddats ut. Även om de sociala medierna använts på ett privat sätt är det inte säkert att 

informationen stannar där. Tidigare har det varit tillåtet för en kandidat eller anställd att i större 

utsträckning välja själv vem personen vill vara på sin fritid så länge personen är professionell på 

sin arbetsplats. Numera, när en stor del av Sveriges befolkning använder sig av internet och de 

sociala medierna, har detta förändrats. Idag har arbetsgivare möjlighet att granska de 

arbetssökandes privata liv genom den information som finns om de arbetsökande på de sociala 

medierna. Denna uppsats syftar till att åskådliggöra denna problematik genom reda ut dels vilka 

attityder rekryterarna har till kandidaternas virtuella identiteter och dels vilken vikt som läggs vid 

detta.  

 

1.2 Syfte 

I denna uppsats intervjuades rekryterare inom mediebranschen för att ta reda på hur de ser på 

potentiella kandidater utifrån hur de framställs och framställer sig själva på sociala medier. Syftet 

var att försöka kartlägga huruvida den virtuella identiteten påverkade rekryterarens bild av en 

potentiell kandidat i en rekryteringsprocess. Då statistik visade att ca 40 % av arbetsgivare i 

Sverige sökte upp potentiella kandidater på internet, var det intressant att studera vilka faktorer i 

en kandidats virtuella identitet som rekryterare ansåg var relevanta samt hur mycket vikt som 

lades vid dessa faktorer. Målet var att ta reda på huruvida ett visst beteende på de sociala 

medierna kunde leda eller inte leda till en kandidats framgång i rekryteringsprocessen. För att ta 

reda på detta togs två frågeställningar fram. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Hur mycket vikt läggs vid en arbetssökandes virtuella identitet av företag inom 

mediebranschen vid rekrytering?                      

  

2. Vilka faktorer i en arbetssökandes virtuella identitet kan ha betydelse?             

 

1.4 Begrepp 

I denna uppsats diskuteras två olika typer av identiteter: fysisk identitet och virtuell identitet. 

Den fysiska och den virtuella identiteten utgör tillsammans en persons hela identitet. 

  

Fysisk identitet 

Ordet “fysisk” beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2013) som “ har att göra med fysik; som 

har att göra med de materiella egenskaperna; (särskilt) som har att göra med kroppen och dess 

funktioner”. I denna uppsats kommer därför den identitet som en person medvetet eller 

omedvetet skapat av sig själv och andra bortom internet och sociala medier benämnas som 

“fysisk identitet”. Även begreppet “fysisk verklighet” nämns i uppsatsen och detta innebär den 

kroppsliga och påtagliga verklighet som den fysiska identiteten existerar i.  

  

Virtuell identitet 

Enligt Nationalencyklopedin (betyder ordet “virtuell” “'som kan ge verkan, skenbar, verkligheten 

simulerad med hjälp av (viss) datorteknik.” En “virtuell verklighet” innebär enligt samma källa 

“datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera”. Den “virtuella 

identiteten” refererar i denna uppsats till den identitet som en person medvetet eller omedvetet 

skapat av sig själv och andra på internet och via de sociala medierna. Även om det virtuella 

verkligheten enligt Nationalencyklopedin beskrivs som en skenvärld så upplevs den ofta som 

lika verklig som den fysiska verkligheten. 

                                   

1.5 Beskrivning av sociala medier 

Twitter, Facebook, Instagram och Linkedin utgör de fyra mest populära sociala medierna i 

Sverige idag (Internetstatistik - Svenskarna och internet). Twitter lanserades i juli år 2006 och 

totalt finns det idag över 200 millioner registrerade användare. På Twitter har dessa användare 

möjlighet att dela nyheter, berättelser, åsikter och idéer med varandra. Kommunikationen sker 
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via så kallade “tweets”, korta meddelanden som består av max 140 tecken. Användarna har 

“följare” som läser dessa meddelanden och i vissa fall sprider vidare budskapet. På Twitter delas 

även länkar, foton och videoklipp. Twitter ger användarna möjlighet att hålla sig uppdaterade om 

händelser runt om i världen. Det går enkelt och snabbt att kommunicera och få svar på sina 

inlägg. Ett Twitterkonto går att blockera så att endast utvalda följare kan se en användares 

inlägg, i ett sådant fall används Twitter i ett privat syfte för att kommunicera med vänner. Många 

använder även Twitter på ett öppet och offentligt sätt för att till exempel att marknadsföra sig 

själva. (Twitter - Om) Instagram är en annan plattform som lanserades i oktober år 2010. Sajten 

har idag 100 miljoner registrerade användare. På Instagram får användarna möjlighet att via sin 

smartphone ta en bild, göra en enkel redigering av bilden, för att sedan dela bilden med sina 

vänner och andra användare. Instagram är kopplat till olika sociala nätverk och är sedan 

september år 2012 uppköpt av Facebook.  Ett Instagramkonto kan vara privat, då begränsas 

bilderna för de som inte godkänts som följare vilket oftast är personens nära vänner. Ett sådant 

konto kommer inte upp vid en sökning på Google av personen. Det kan även vara oskyddat och 

öppet för alla.  (Instagram - FAQ) 

 

Facebook lanserades år 2004 för universitetsbruk i USA men exploderade in på världsmarknaden 

år 2006 då Facebook öppnade upp för alla som hade en e-postadress. Facebook är den överlägset 

största plattformen inom sociala medier idag och flera av de stora sociala medierna, som 

exempel Twitter och Instagram, är kopplade till Facebook. Facebook kan alltså beskrivas som en 

samlingssajt för olika typer av sociala medier och kommunikation. På Facebook samlas en stor 

del av Sveriges befolkning för att hålla kontakten med vänner, kollegor, bekanta eller främlingar.  

Där delas det länkar, videoklipp, bilder samt förs diskussioner. Grupper och nätverk bildas och 

företag gör sig synliga. För att bli vän med någon på Facebook måste relationen godkännas av 

båda parterna. Användarna kan vidare välja om de vill att deras profil ska vara öppen och synlig 

för alla eller stängd och privat. Den användaren som lägger upp en aktivitet, en bild eller skriver 

en statusuppdatering väljer om aktiviteten ska vara synlig för alla, synlig för vänner eller synlig 

för vissa utvalda. Det är dock svårt att påverka om någon annan lägger upp information om en 

annan Facebookanvändare, information som den användaren inte är bekväm med. Vidare finns 

ett användaravtal som innebär att Facebook till exempel äger rätten till alla bilder som läggs upp 
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på sajten vilket gör att de har rätt att publicera bilderna i andra sammanhang om de vill. 

(Facebook) 

 

Linkedin är en plattform på internet som på flera sätt skiljer sig från de tidigare presenterade 

plattformarna. Sajten används av arbetsgivare och arbetsökande med syftet att de två lättare ska 

kunna komma i kontakt med varandra. Genom Linkedin ges användarna möjligheten att skapa ett 

nätverk och kommunicera med viktiga kontakter som kan gynna deras karriär. En person som 

söker ett nytt arbete kan publicera sitt CV och en beskrivning av sig själva, samtidigt som 

arbetsgivare kan lägga upp platsannonser på ett enkelt sätt. Allt som sker är kopplat till 

användarens mailkonto, det är så kommunikationen sker. Den största skillnaden jämfört med 

andra sociala medieplattformar är att användarna skapar sina konton för att gynna sin karriär. 

Därför ser profilsidorna annorlunda och mer professionella ut än vad de gör på de andra 

plattformarna. Ingen annan än personen själv har möjligheten lägga upp information om sig 

själv. Det som användaren lägger upp om sig själv är medvetet och anpassat till vad framtida 

arbetsgivare kan förutsättas föredra. Profilen kan vara privat eller offentlig. Den går att 

uppgradera så att användaren kan se alla som besökt profilen. I dag finns Linkedin i över 200 

länder och har 175 miljoner registrerade användare.  (Om Linkedin) 
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2. Teori 

I denna undersökning var det lämpligt att använda identitetsteorier och offentlighetsteorier. Det 

var relevant och intressant att använda dessa sociologiska perspektiv eftersom att studien 

beskriver människors agerande i social interaktion. I första hand studerades Erving Goffman 

(1998) och Jürgen Habermas (1998) litteratur. För att kunna knyta an deras teorier till dagens 

medieklimat har även författare som delvis tolkat de tidigare nämnda forskarna studerats, till 

exempel Nancy K Baym (2010) John B Thomson (2001) och Sherry Turkle (1997). 

 

2.1 Identitetsteorier 

Erving Goffman skrev i sin bok Jaget och maskerna (1998) om hur personer uttrycker sig på 

olika sätt beroende på om personen befinner sig backstage eller fronstage, alltså på eller av 

scenen. Även om Goffmans teorier inte handlade om internet – första upplagan av boken gavs ut 

år 1956 – är den i hög grad är applicerbar för att analysera fenomen på internet. I synnerhet är 

Goffmans identitetsteorier intressanta att använda sig av i detta sammanhang. Hans teoretiska 

perspektiv har många gånger använts av forskare för att analysera fenomen på internet. En 

människa skapar en fasad genom att framställa sig själv på ett visst sätt inför en grupp 

observatörer, medvetet eller omedvetet, och därmed få observatörerna att uppfatta en viss bild av 

personen. Fasaden består av flera olika delar, bland annat inramningen, som Goffman kallar för 

“the setting”, vilket är själva scenen eller rekvisitan personen använder sig av vid sitt 

framträdande. I den bakre regionen finns inte samma krav på att spela den roll som skapats i den 

främre regionen. Personen känner sig inte bevakad på samma sätt som på scenen och beter sig 

därför på ett annat sätt. Goffman beskriver en situation där en persons agerande kan få stora 

konsekvenser och använder en arbetsintervju som exempel. I en sådan situation menar Goffman 

att intervjuaren tvingas fatta ett mycket viktigt beslut, att anställa eller inte anställa, utifrån 

förhållandevis lite information, det vill säga anställningsintervjun. Därmed kommer 

intervjuobjektets minsta handling under mötet att få en stor betydelse för utfallet. Detta gör att 

den arbetssökande troligtvis kommer att förbereda sig noggrant för att framstå på ett så lämpligt 

sätt som möjligt. (Goffman, 1998) 

 

Arnold Brown stödjer Goffmans (1998) teori om hur en person kan skapar en identitet utifrån 

hur personen vill uppfattas av andra. I artikeln Relationships, Community, and Identity in the 
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New Virtual Society (2011) skriver han att identiteten av två delar: den medfödda och den 

skapade identiteten.  En person har själv möjlighet att välja sin skapade identitet beroende på 

vilka val personen gör i livet. Den medfödda identiteten däremot fås genom omständigheter som 

bland annat föräldrar, religion, kön och uppväxt. Den medfödda identiteten är svårare att 

förändra och det krävs större ansträngningar för att fly från den. Tidigare försökte personer som 

ville förändra sin identitet flytta från sin hemstad eller till och med byta namn. Idag är det lättare, 

skriver Brown. Detta eftersom att en person kan välja hur han eller hon vill framställa sig själv, 

alltså den virtuella identiteten, endast genom att logga in på internet. Detta kan vidare ha kommit 

att påverka de grundläggande värderingar som finns i samhällets, så som förtroende och tillit. 

Det går inte att räkna med att de virtuella identiteter som möts på internet är riktiga. En 

konsekvens av att det spenderas allt mer tid online kan bli en minskad förmåga att skilja mellan 

verkliga och fiktionerade identiteter. (Brown, 2011)   

         

Denna tes stärks även i Nancy K Bayms bok Personal connections in the digital age (2010). 

Baym menar att identiteter som är konstruerade på internet inte är lika riktiga som de som byggts 

upp i verkligheten, det vill säga den fysiska världen. Det går aldrig att veta säkert om personen 

bakom den andra skärmen inte ljuger. I det fysiska livet väljer personer att lära känna varandra 

beroende på olika preferenser, till exempel utseende eller livsstil. Detsamma kan ske på internet, 

skillnaden där ligger i möjligheten en person har att välja ut bland annat vilka foton som ska 

publiceras och därmed representera sig själv på bästa sätt. Huruvida den bilden är sann eller om 

personen är den person som den utger sig för att vara finns det ingen garanti på. Baym fortsätter 

med att förklara hur digitala medier separerar jaget från kroppen vilket leder till en identitet utan 

kropp som existerar på internet genom agerande och ord. Konsekvensen av detta blir att det nu är 

möjligt att ha multipla identiteter. En ny virtuell identitet för varje plattform eller forum på 

internet kan skapas. Det är helt enkelt möjligt att skapa olika virtuella identiteter för olika 

tillfällen. Baym knyter an till Goffmans (1998) teori om att jaget spelar många roller i det 

vardagliga livet. Jaget är flexibelt och multipelt och ändrar sig beroende på vilken situation man 

befinner sig i. Ett exempel som Baym tar upp är hur hon själv har valt att inte använda sitt eget 

namn som användarnamn på sidor som hon inte vill ska förknippas med hennes akademiska 

karriär. Hon vill inte bli identifierad med en viss popgrupp och kallar sig därför för sin katts 

namn när hon diskuterar popgruppen på musiksajter. På Twitter däremot använder hon gärna 
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hela sitt namn eftersom då hon anser att det stämmer bättre överens med den bild hon vill att 

andra ska ha av henne. Hon anpassar med andra ord jaget till situationen. (Baym, 2010) 

 

I Goffmans (1998) teori nämns även hur individer lämnar efter sig ledtrådar beroende på hur de 

vill att omgivningen ska tolka dem. I många fall blir de tolkade som de önskar, men detta kan 

även slå fel. Omgivningen kan missförstå ledtrådarna eller på andra sätt tolka saker felaktigt. 

(Goffman, 1998) Ett liknande argument förs av Baym (2010). Hon skriver att människor har ett 

begränsat antal tecken att förhålla sig till vid tolkningen av andra människor. Deras tolkning kan 

stämma eller inte stämma med vad personen hade tänkt sig. Det är ofta sättet en person beter sig 

på som tolkas snarare än det egentliga innehållet i personens meddelanden. Om en person stavar 

dåligt eller använder mycket slang kan det tolkas som att den inte har någon utbildning, är lat, 

slarvig något som den aldrig skulle dömts på om man träffat den i fysiska livet. (Baym, 2010) 

 

2.2 Offentlighetsteorier 

Ett annat teoretiskt perspektiv som är intressant i sammanhanget är Jürgen Habermas teorier om 

den borgerliga offentligheten och den privata sfären, som han skrev om i boken Borgerlig 

offentlighet (1998).  Där diskuteras gränserna mellan det privata och det offentliga. Dessa 

gränser tenderar att flyta ihop och blir svårhanterliga i och med internet och de sociala medierna. 

Precis som Goffman (1998) verkade Habermas flera decennier innan internets uppkomst, men 

trots detta är hans teorier högst aktuella. I boken skriver Habermas om hur de borgerliga under 

1700 och 1800-talet hade olika mötesplatser, till exempel kaffestugor, salonger och 

ordersällskap, där de träffades och diskuterade aktuella frågor. Mötesplatserna blev en form av 

demokratiska forum där de fick möjlighet att ta ställning och göra opinion mot staten. Det som 

skedde på mötesplatserna var inom den offentliga sfären. Det privata området var det som 

skedde inom familjen och det ekonomiska livet. (Habermas, 1998) 

 

Under sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talet skedde en omfattande samhällsutveckling med 

införandet av tullar, infrastruktur och en mer aktiv statlig utrikespolitik samt ett antal statliga 

regleringar som innefattade ekonomi, socialpolitik och industriell strukturomvandling. Detta 

kallas av Habermas för ”förstatligandet av samhället” och det ledde enligt honom till en 

uppluckring av de tidigare så tydliga gränserna mellan det privata och det offentliga. Det privata 
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och det offentliga gled ihop. Privatpersonens ekonomiska och politiska frågor var inte längre var 

persons ensak utan något som måste företrädas kollektivt. Samtidigt som staten invaderade det 

privata, så invaderade det privata staten. Bransch- och intresseorganisationer och politiska partier 

bildas och staten blev därmed en plats för de privata viljorna. Även boktryckarkonsten, pressen 

och kommersialiseringen av pressen spelade en stor roll. I och med telekommunikationen 

frikopplades tid från rum, samma tid förutsatte inte längre samma plats. (Habermas, 1998 ) 

 

John B Thompson är en sociolog som är verksam vid universitetet i Cambridge. Han har bland 

annat studerat media i det moderna samhället och han fortsätter Habermas diskussion om privat 

och offentligt. Thompson anknyter teorierna till ett mer modernt perspektiv i boken Medierna 

och moderniteten (2001). Mediernas utveckling ledde till att en händelse eller ett samtal inte 

längre var kopplad till en gemensam fysisk plats. Nya former av offentlighet skapades, den 

“medierade offentligheten”. Även om detta inte helt tagit över den traditionella offentligheten 

har det en mycket viktig roll. (Thomson, 2001) 

 

Baym (2010) frågar sig för en diskussion om vad privat och offentligt betyder idag. Det privata 

och det offentliga har förändrats på grund av de nya digitala medierna. Hon tar upp 

mobiltelefoner som ett exempel där Baym berättar att man ofta hör människors privata samtal på 

offentliga platser. Baym ger även ett exempel på hur en ung tjej skapar en videoblogg och delar 

med sig av denna till sina vänner. Den privata videobloggen spred sig snabbt och sågs av många 

på det digitala forumet Youtube. Tjejens okunskap om hur Youtube fungerade ledde till att den 

privata videobloggen fick stor uppmärksamhet på en offentlig plattform. Hon var omedveten om 

vilken hennes publik var. Många användare av sociala plattformar är enligt Baym omedvetna om 

sin publik och om hur offentliga de egentligen är. Baym beskriver hur universitets studenter 

ibland blir chockade när de inser att deras professorer och potentiella framtida arbetsgivare kan 

se deras internetprofiler på till exempel Facebook. När privat information om en person blir 

tillgänglig till allmänheten kan det få negativa konsekvenser. Det har skett att folk har förlorat 

sina jobb, fått indragna visum eller dåligt rykte. (Baym, 2010) 

 

Baym (2010) stödjer även teorin om frikopplingen av tid och rum som Habermas (1998) tar upp. 

En identitet som konstrueras på internet kan ses som identiteter utan kroppar. Där får varje 
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individ möjligheten att representera sig själv på det sätt som individen vill framstå och bli sedd 

på, utan att vara fysiskt närvarande. Även om identiteterna på internet kan ses som fria utan 

kroppar så är de inte fria från andra människor. En persons identitet är sammanflätad med andra 

människors identiteter. Baym (2010) talar även om att människor bygger sina identiteter på 

internet genom att länka till andra. Personer länkas till varandra genom bloggar, hemsidor och 

liknande. Har en person många vänner på Facebook kan personen anses vara populär. Vidare kan 

en persons vänners handlingar eller åsikter på internet, till exempel extrema politiska åsikter, 

influera den virtuella bilden av personen. Det är med andra ord svårt att kontrollera sin virtuella 

identitet fullt ut. För att ta reda på mer om en person är det enkelt att söka efter den önskade 

informationen på internet. Resultatet kanske inte genererar någon information om personen, eller 

så kommer det en blandning av vad personen själv har lagt upp och vad andra har lagt upp om 

personen. Människor kan ha skrivit om personen, lagt upp bilder, länkat och diskuterat personen. 

All denna information präglar den virtuella identiteten. Utan den nya medierade offentligheten 

hade detta inte varit möjligt. Tidigare var det möjligt att i högre grad själv bestämma vilken 

information som skulle delges vem. I och med att gränsen mellan privat och offentligt har smält 

samman så finns mycket mer information tillgänglig för allmänheten. (Baym, 2010) 

 

Sherry Turkle är en amerikansk forskare inom sociologi och psykologi som i sin forskning har 

haft ett fokus på identiteter på internet. I boken Leva.online (1997) beskriver hon om hur internet 

har påverkat våra identiteter genom att det nu existerar multipla identiteter. Precis som Habermas 

(1998) talar hon om det faktum att människor inte längre är platsbundna, utan att en stor del av 

den dagliga kommunikationen och handlingarna sker via internet. Hon diskuterar frågor som på 

vilket sätt dataanvändandet påverkar samlevnaden med andra människor i deras fysiska liv och 

vilket ansvar de tar för vad de säger och gör på internet. Hon tar ett exempel om en kvinna som 

är nervös inför en dejt. Kvinnan ifråga har dejtat en man i flera månader på internet där de varit 

personliga och privata. Nu är hon nervös för att hon inte ska kunna leva upp till den hon var på 

internet. Hon har alltså byggt upp bild av sig själv, skapat en virtuell identitet som hon själv 

anser är bättre än hennes fysiska identitet (Turkle, 1997). Samma sak kan ske på sociala medier, 

bilden som målas upp på till exempel Facebook kan vara en bättre eller sämre version av det 

fysiska jaget. En arbetsgivare som kollar upp en potentiell kandidat kan tolka personen 

annorlunda genom den informationen. I artikeln Future employment selection methods: 
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evaluating social networking web sites (2009) ges ett exempel på hur en verkställande direktör 

på en konsultfirma i Chicago dömde ut en praktikant på grund av vad praktikanten hade på en av 

sina sociala mediesidor. Vad arbetsgivaren kanske inte tänkte på är att han inte känner till varför 

informationen låg uppe på praktikantens sida. Det kan vara en jargong mellan hans vänner eller 

ett kryptiskt meddelande, arbetsgivaren behöver kanske känna personen ifråga mer i det fysiska 

livet för att kunna förstå innehållet på praktikantens sida. (Kluemper, Rosen, 2009) I en artikel 

skriven av Katie Davis beskrivs det hur unga människor ofta skriver meddelande till sina vänner 

på offentliga plattformar. Dessa meddelanden är skrivna på ett sådant sätt att enbart deras vänner 

förstår och det kan därför misstolkas av andra. Ett exempel om citat från sångtexter tas upp. 

Någon som inte känner till låten kommer troligtvis inte att uppfatta budskapet så som det var 

tänkt av personen som publicerade texten. Även om personen känner till låten kan personen tolka 

citatet helt annorlunda än vad två vänner emellan tolkar det. Att känna till personers identiteter i 

det fysiska livet kan alltså vara viktigt för att förstå den virtuella identiteten. (Davis, 2011)    

                                          

2.3 Sammanfattning av teorier 

Habermas (1998) litteratur om offentlighet och Goffmans (1998) litteratur om identitetskapande 

med stöd av bland annat Baym (2010) , Brown (2011) och Turkle (1997) är alla lämpliga att 

applicera i denna studie. Dessa forskare diskuterar problem som går i linje med det som 

analyserats i studien. Bland annat de problem rekryterare och potentiella kandidater kan uppleva 

i dagens rekryteringsprocesser och identitetskapande i och med de nya sociala medierna. Vidare 

går det att se tendenser till att Habermas (1998) och Goffmans (1998) diskussioner om 

offentlighet och identiteter på flera punkter smälter samman vilket gör att de passar bra att 

använda tillsammans. De talar båda om gränsdragningar i samhället. Goffman menar att 

människor förändrar sitt beteende beroende på om de är på eller av scenen och Habermas menar 

att människor beter sig på olika sätt privat och offentligt. De förändringar som har skett och sker 

i samhället, bland annat i och med de sociala medierna, leder till att dessa gränser försvagas och 

ibland även suddas ut helt. En följd av detta kan bli ett förändrat beteende hos individerna. 

Information och bilder som tidigare stannat mellan de närmaste vännerna blir idag ofta upplagt 

på internet och därmed tillgängligt för allmänheten att ta del av. 
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Alla människor med tillgång till internet har möjlighet att lägga upp information om sig själva 

och andra på de sociala medierna. Till exempel kan Facebook användas på två olika sätt, dels 

som ett privat backstage-kommunikationsforum där det är möjligt att hålla kontakten med vänner 

på sin fritid, och dels som ett offentligt frontstage-forum där användare granskar varandra. Där 

blir det möjligt för användare att skapa den bild av sig själva som återspeglar hur de vill att andra 

ska uppfatta dem. De sociala medierna kan alltså uppfattas vara både privata och offentliga eller, 

med Goffmans termer, backstage och frontstage. De sociala medierna befinner sig i gränslandet, 

vilket gör att användarnas agerande och beteende på plattformarna kan skilja sig. Somliga 

använder sociala medier som exempelvis Facebook på båda vis utan att reflektera över det. 

Medvetet eller omedvetet skapar användare av sociala medier en fasad inför observatörerna. 

Används Facebook som ett backstage-forum, för att kommunicera med nära vänner, finns risken 

att personen delar med sig av för privat information utan att reflektera över hur det uppfattas av 

andra. Används däremot Facebook som ett frontstage-forum, med alltför stor medvetenhet om 

hur användaren vill uppfattas offentligt, kan personen upplevas som ytlig och oärlig. Detta gäller 

i synnerhet om identiteten på Facebook inte stämmer överens med hur personen beter sig det 

fysiska livet. Sådant som inte skulle sägas offentligt eller frontstage i det fysiska livet, till 

exempel vid en arbetsintervju, känns för många lättare att delge på internet och de sociala 

medierna. 

 

Att gränsen mellan det privata och offentliga har luckrats upp blir problematiskt eftersom att 

rekryterare kan ta del av privat information på offentliga plattformar. De får därmed en möjlighet 

till att skaffa sig en inblick i de arbetssökandes privata sfär vilket inte varit möjligt på samma sätt 

tidigare. 
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3. Metod och material 

Här presenteras en beskrivning och motivering för den metod som använts i undersökningen, det 

vill säga kvalitativa djupintervjuer. Sedan följer en redogörelse för hur materialet samlats in 

och tolkats utifrån det teoretiska ramverk som beskrevs i teorikapitlet. 

 

3.1 Metodval 

För att studera problemformuleringen i uppsatsen användes kvalitativa djupintervjuer med 

rekryterare på medieföretag. Då det var rekryterrens åsikter och attityder till sociala medier som 

var intressanta kändes personliga intervjuer som en lämplig metod. Genom att utföra en 

samtalsintervju var det möjligt att få ut mer utförliga och kanske oväntade svar på de frågor som 

ställdes. Det var även möjligt att ställa följdfrågor vilket kunde ge mer ingående svar. Detta 

kunde leda till mer djupgående analyseringar jämfört med till exempel enkätundersökningar där 

svarsalternativen är förvalda. Samtalsintervjuerna gav en förståelse och inte enbart en 

kartläggning av situationen. Därmed minskades risken för missuppfattningar och en bredare bild 

av problemet kunde skapas, vilket var bra i detta fall eftersom att det var de mer djupgående 

attityderna och resonemangen hos respondentera som undersöktes. En annan form av kvalitativ 

undersökning, som till exempel fokusgrupp, kändes inte rätt i denna situation, eftersom att de 

rekryteringsansvariga på de flesta företag troligtvis följer samma riktlinjer och policys gällande 

detta. Fokusgrupper med rekryterare från olika företag skulle inte heller ha fungerat eftersom att 

företagen kanske inte skulle vara villiga avslöja sina strategier för varandra. (Esaiasson, 2012) 

 

Metodologiska problem som kan uppstå vid en samtalsintervju är dels subjektivitet, då forskaren 

kan ställa för ledande eller tolkande frågor och på så sätt dra intervjun åt det håll forskaren 

önskar. Samma sak gäller vid transkriberingen av intervjun. En text kan tolkas på flera olika sätt 

beroende på vem det är som läser den. (Esaiasson, 2012) För att motverka detta var båda två 

närvarande vid varje intervjutillfälle. Ledande frågor undveks och intervjuobjektet fick alltid tala 

till punkt. Ett annat metodologiskt problem, vilket kan vara ett stort problem men som samtidigt 

kan vara svårt att påverka, är hur sanningsenliga respondenterna är. I undersökningen ställs 

frågor som kan upplevas som känsliga, tillexempel angående huruvida rekryterarna söker mer 

information om de potentiella kandidaterna än vad kandidaterna valt att utlämna i sina Cv:n. 

Detta kan vara känsligt att avslöja eftersom att det kan uppfattas som integritetskränkande mot 
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de jobbsökande. Ett etisk ställningstagande om vad rekryterarna gör med informationen de hittar 

kan också vara känsligt. En rekryterare som inte anställer en person på grund av att de, till 

exempel, hittar information om att kandidaten i fråga har en avvikande sexuell läggning är något 

rekryteraren möjligtvis inte erkänner. Då de flesta företag har skrivna policys mot 

diskriminering at förhålla sig, finns risken finns att respondenterna inte talar helt sanningsenligt 

på frågor som om de skulle kunna välja bort en kandidat ur sitt urval utifrån vad de har hittat på 

internet. För att försöka motverka detta så mycket som möjligt blev intervjuobjekten 

informerade om att de var anonyma och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Det var 

även viktigt att alla intervjuobjekten var medvetna om att de deltog i en vetenskaplig 

undersökning. (Esaiasson, 2012) I och med att respondenterna blev informerade om detta 

försäkrades de om att det inte skulle uppstå några konsekvenser utav att delta i undersökningen 

vilket förhoppningsvis skulle bidra till mer sanningsenliga svar. 

 

3.2 Urval och avgränsning 

Populationen i denna undersökning är alla företag som arbetar med någon form av media eller 

företag som rekryterar till medieföretag. Urvalet avgränsades till Stockholm. Denna avgränsning 

beror på att de flesta företag inom mediebranschen befinner sig inom storstadsområden. 

Uppsatsens stickprovstorlek är liten i förhållande till populationen då totalt sex personer från 

olika företag intervjuades. Sex personer kan dock anses vara ett lämpligt antal intervjuobjekt i 

förhållande till uppsatsens tidsram och storlek. Efter att dessa sex intervjuer hade genomförts 

hade tillräckligt mycket material samlats in för att en analys skulle kunna genomföras och 

frågeställningarna besvaras. En teoretisk mättnad hade uppnåtts eftersom att alla respondenter 

hade liknande svar och åsikter. Detta uppdagades under undersökningens genomförande. Flera 

intervjuer var planerade men redan efter de första intervjuerna märktes det att fler intervjuer inte 

skulle leda till svar som skulle komma att bli avgörande för studiens resultat. Även om 

rekryterarna använde sig av sociala medier på olika sätt inom rekryteringen, så hade alla i 

princip samma attityd och inställning till hur mycket det bör påverka rekryteringen. Det var 

dessa attityder som undersöktes och inte själva användningen av sociala medier. 

 

Genom att avgränsa undersökningen till rekrytering inom en bransch gick det att se mer tydliga 

tendenser och dra bättre slutsatser jämfört med en bredare undersökning. En avgränsning till 
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mediebranschen gjordes i undersökningen. Denna avgränsning gjordes på grund av en idé om att 

personer som arbetar inom mediebranschen till viss del bör ligga i framkant när det kommer till 

användningen av sociala medier jämfört med många andra branscher. Eftersom att de delvis 

arbetar med digitala medier bör de ha en viss insikt i användningen av sociala medier. 

Förhoppningen var att få ett resultat som i någon mån skulle kunna vara representativt för 

branschen, även om man bör vara försiktig med att dra sådana slutsatser då undersökningen är 

liten.  Detta innebär även att studiens resultat troligtvis skulle ha sett annorlunda ut om någon 

annan bransch studerats. Genom att studera en bransch i framkant blir det i någon mån möjligt 

att skapa en prognos över hur somliga andra branscher kan tänkas agera i framtiden. 

 

Till en början gjordes ett strategiskt urval av de respondenter som deltog i undersökningen. 

Dessa personer valdes av praktiska skäl. Personerna utgjordes av tidigare kontakter samt 

personer inom det privata eller professionella nätverket. (Esaiasson, 2012). I detta tidiga skede 

fanns ingen förförståelse eller uppfattning huruvida dessa intervjuobjekt använde sig av sociala 

medier eller inte. För att de personliga relationerna inte skulle ha någon inverkan på intervjuerna 

löstes det genom att den av oss som inte kände personen var mer aktiv vid intervjutillfället och 

ledde intervjun. Den som kände till personen sedan tidigare fick anteckna. De övriga personerna 

valdes genom ett slumpmässigt urval. Dessa hittades på internet.  En sökning på Google gjordes 

med orden “mediaföretag i Stockholm”. Därefter plockades de fem översta företagen - som hade 

fler än tio anställda - ut. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att skapa en förförståelse av situationen studerades en mängd tidigare forskning samt 

relevant litteratur. En bild av hur situationen ser ut på det teoretiska planets skapades på så sätt. 

Det blev då lättare att sedan välja ut vilka frågor som kunde vara intressanta att fråga. På så sätt 

skulle så mycket information som möjligt kunna samlas upp vid intervjuerna. (Esaiasson, 2012) 

För att kunna ta reda på detta var det som tidigare nämnt lämpligt att genomföra djupintervjuer 

med personer med god insikt i rekryteringsprocesserna på det företag eller organisationen som 

han/hon arbetar på. Totalt intervjuades sex personer på företag inom mediebranschen eller på 

företag som rekryterar till mediabranschen. 
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Det första steget vad som ovan nämnt att skicka ut mail till företag som arbetar med media i 

Stockholm (se Bilaga 2). Där framfördes det huvudsakliga och övergripande syftet med intervjun 

samt frågan om personen var intresserad av att ställa upp. De företag som svarade först bokades 

det en intervju med. En intervjuguide utformades sedan (se Bilaga 1). Där var det viktigt att 

tänka på att frågorna skulle vara lätta att förstå, öppna och korta. Korta ”ja och nej- frågor” samt 

”varför-frågor” undveks i den mån det gick eftersom att ”ja och nej-frågor” ger korta svar och 

”varför-frågor” tenderar att upplevas som anklagande (Esaiasson, 2012). 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjuobjektets kontor i Stockholm. Vi var båda var 

närvarade vid intervjuerna eftersom att detta minskade risken för att gå miste om viktig 

information eller missuppfatta något. Innan intervjun började informerades respondenterna om 

konfidentialitet, syftet med undersökningen och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar med viktiga stödord tog. För att försöka 

skapa en god stämning mellan intervjuobjektet och oss var några av de första frågorna så kallade 

uppvärmningsfrågor, det vill säga enkla frågor om exempelvis personens bakgrund och 

arbetsuppgifter. (Esaiasson, 2012) Efteråt transkriberades intervjuerna och materialet 

sammanfattades i kodscheman. I kodscheman presenterades varje fråga, svar, eventuellt citat och 

egna kommentarer. Genom att använda kodscheman blev det lättare att få en översikt och kunna 

jämföra de svar som gavs. Då minskades dessutom risken för att gå miste om något viktigt. 

Resultatet från intervjuerna presenterades i uppsatsen utifrån tre olika delar. I den första delen av 

intervjun fick respondenterna beskriva hur de använde sig av sociala medier privat och i sin roll 

som rekryterare. Det andra temat tog upp faktorer som kan påverka potentiell anställning. Där 

beskrevs bland annat de attityder som respondenterna hade till sociala medier och vilka 

eventuella konsekvenser de upplevde att användingen av sociala medier vid rekrytering kunde få. 

Även respondenteras åsikter om kandidaternas virtuella identiteter tog upp.  Avslutningsvis 

diskuterades respondentens attityder till gränsdragningen mellan det privata och det offentliga, 

samt respondenterna syn på sociala medier i termer av privat och offentligt. Alla tre teman 

skapades naturligt vid sammanställningarna av intervjuerna, utifrån de olika typer av frågor som 

ställts. 
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3.4 Teorianknytning 

Frågor som förklarade rekryterarnas användning av sociala medier var relevanta. Dessa gick 

sedan att analysera enligt de valda teorierna. Frågorna var vida och öppna samt ställdes så att 

intervjuobjektet fick en chans att formulera sina attityder utan någon stor inblandning från 

intervjuaren. De svar som respondenterna gav på nyckelfrågorna följdes upp med 

uppföljningsfrågor. Under intervjuns gång kompletterades frågorna med exempelvis tolkande 

frågor. Detta för att se om svaren som gavs uppfattades rätt. Direkta frågor ställdes även om mer 

information angående något specifikt behövdes (Esaiasson, 2012). 

 

För att ta knyta an till det teoretiska ramverket om offentlighet ställdes till exempel frågor som: 

“Upplever du att de sociala medierna är en plats för privat kommunikation och relationer eller är 

det en offentlig plattform?” och “Kollar du upp potentiella kandidater på sociala medier?” Med 

frågor av detta slag gick det att knyta an till hur rekryterare ser på det privata och det offentliga. 

Om de kollar upp en kandidat, respekterar de då deras privatliv eller anser de att information som 

ligger uppe på offentliga plattformar är tillåtna att använda? Utifrån svaren på frågor som dessa 

kunde slutsatser dras kring frågeställningen: Hur mycket vikt läggs vid en arbetssökandes 

virtuella identitet av företag inom mediebranschen vid rekrytering? 

 

När frågor om identitet behandlades ställdes frågor som: “Vilka faktorer i någons virtuella 

identitet tycker du skulle hjälpa/stjälpa en person?” och “Hur skulle du reagera om du 

intervjuade en person för en tjänst och hans/hennes personlighet inte stämmer överens med den 

bilden du fått av personen via sociala medier?” Här kan paralleller dras till Goffmans (1998) 

identitetsteori om hur människor framställer sig annorlunda på scenen. I undersökningens fall 

utgjorde sociala medier scenen. Kopplingar kunde även dras till det teoretiska ramverket om hur 

människor tolkas av varandra genom ledtrådar, något som både Goffman (1998) och Baym 

(2010) pratar om. Även det faktum att ledtrådarna kunde misstolkas diskuterades. Detta sker i 

denna undersökning då till exempel en rekryterare misstolkar något vilket stämmer eller inte 

stämmer kandidatens identitet överens med den virtuella. Frågor om identitet samt vilka faktorer 

som ansågs vara viktiga vid rekrytering ställdes. Detta material användes sedan för att besvara 

frågeställningen: Vilka faktorer i en arbetssökandes virtuella identitet kan ha betydelse?       
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4. Empiri 

Här följer en kort beskrivning av företagen och respondenterna. Sedan presenteras det material 

som har samlats in genom intervjuer, det vill säga resultatet. Namnen på respondenterna och 

företagen är fiktiva. 

 

4.1 Beskrivning av företagen 

Företaget Jupiter med respondenten Anna 

Företaget Jupiter är en mediebyrå med cirka 100 anställda. Jupiter ingår i en av de största 

mediekoncernerna i världen. I Sverige består koncernen av två mediebyråer och en 

kommunikationsbyrå, belägna i Malmö och Stockholm.  Respondenten Anna har arbetat med 

rekrytering i 12 år. I 7,5 år har hon arbetat som HR-chef på Jupiter och hon är idag ensam 

ansvarig för personalfrågor på företaget. Annas arbetsuppgifter innefattar headcounts och 

rapporteringar till huvudkontoret, rekrytering, policys, jämställdhetsplaner, 

medarbetarundersökningar, introduktionsdagar, coaching av chefer och att finnas till för 

personalen. 

 

Företaget Saturnus med respondenten Sofia 

Företaget Saturnus är en av de största kommunikationsbyråerna i Sverige. De har 130 

medarbetare i Stockholm, Bryssel och New York. De erbjuder tjänster inom analys och trender, 

corporate communications, marketing communications samt public affairs och krishantering. 

Kunderna är globala och nationella inom flera olika branscher. Sofia arbetar som talangsökare 

och har arbetat på Saturnus i snart 2 år. Hon är ansvarig för Saturnus egna kanaler och 

talangerbjudanden, samt fungerar som VD-assistent. 

 

Företaget Venus med respondenten Anders 

Venus är en reklambyrå med kontor på flera ställen runt om i världen, bland annat i Stockholm. 

På Stockholmskontoret arbetar det runt 15 anställda och de har flera välkända kunder inom olika 

branscher. Anders har arbetat med att rekrytera till företaget i fem år. Förutom rekrytering 

arbetar han även med andra personalfrågor. 
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Företaget Pluto med respondenten Karin 

Pluto är ett rekryterings- och bemanningsföretag för studenter. De har kontor över hela Sverige 

samt i ett fåtal europeiska städer. Pluto rekryterar bland annat marknadsförare, informatörer och 

kommunikatörer. Karin har vart anställd på Pluto i snart 2 år och jobbar med olika kanaler för att 

se till att Pluto har ett bra inflöde av nya kandidater till Plutos tjänster. Karin intervjuar 

kandidater samt koordinerar ut konsulter och kandidater till olika uppdrag. 

 

Företaget Mars med respondenten Kajsa 

Mars är ett bemannings- och rekryteringsföretag som till viss del rekryterar inom ekonomi och 

marknadsföring med ett fokus på ung personal. Mars är ett rikstäckande företag med kontor på 

närmare 90 orter runt om i norden, det är ett av nordens största rekryteringsföretag. Kajsa är 

kandidatansvarig för alla it- och tekniktjänster. Hon har ansvar över inflödet av 

intresseanmälningar, urval och rekryteringsprocesser till dessa tjänster. 

 

Företaget Merkurius med respondenten Hans 

Merkurius är en rekryteringsbyrå med fokus på medie- och kommunikation. De har kontor i 

Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo med totalt runt 20 anställda. De rekryterar till 

marknadsförings- och kommunikationstjänster, på såväl student- som specialist och exekutive-

nivå.  De har över 20 000 personer i sitt nätverk och anses vara den främsta rekryteringsbyrån 

inom medieyrken. Hans har arbetat med kommunikation i över 20 år och har varit på Merkurius i 

två år. Han arbetar idag med rekrytering av främst chefspositioner. 

 

4.2  Resultat från intervjuer 

Empirin kommer att presenteras utifrån tre huvudteman. Under varje rubrik presenteras 

respondenternas svar i korthet på de frågor som ställts för att behandla respektive tema. 

Respondenternas svar presenteras i den ordning som användes i presentationerna av företagen. 

Varje tema avslutas med en kort sammanfattning där en diskussion förs huruvida 

respondenternas svar skiljer sig eller stämmer överens. 
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4.2.1 Rekrytering och användning av sociala medier 

Anna använder sig inte särskilt mycket av sociala medier i sitt privatliv. Hon har ett konto på 

Facebook men använder kontot endast för att kontakta sina vänner, om hon till exempel saknar 

någons mailadress eller telefonnummer. Hon säger sig inte vara intresserad av vad andra gör på 

de sociala medierna, utan vill snarare kunna kontakta eller leta upp människor privat eller 

professionellt. Hon använder även Linkedin privat. I sitt jobb som rekryteringschef på Jupiter 

händer det att Anna googlar kandidater som söker jobb hos dem, men det är inte så ofta. Hon vill 

gärna träffa personen först för att undvika att skaffa sig förutfattade meningar om personen. De 

gånger hon har gjort det gör hon det efter intervjun. Efter den personliga intervjun kan Anna 

söka upp information om kandidaten och säger sig göra detta om hon fått en “läskig vibb” under 

intervjun. Anna säger att hon vill undersöka om hennes intuition stämmer eller inte. Hon är 

samtidigt snabb på att poängtera att om hon fått en “läskig vibb” frågar hon dessutom efter flera 

referenser eftersom att hon anser att bra referenser väger tyngre. Anna tycker att sociala medier 

förenklar rekryteringsarbetet. Hon pekar då på faktorer som att det blir möjligt att nå kandidater 

som man inte når ut till annars, till exempel via ”gratisannonsering” på Linkedin. Hon är 

övertygad om att hon kommer att använda sig mer av sociala medier i framtiden. 

 

Sofia använder Facebook, Linkedin och håller koll på Twitter privat.  På Saturnus arbetar de med 

plattformar som Facebook, Linkedin, Twitter och Instagram på olika sätt. Alla aktiviteter och 

events kommuniceras genom sociala medier. De använder det för att bygga upp en bild kring 

företaget. Rekryteringsprocessen på Saturnus pågår under hela året, de ser långsiktigt på att 

skapa relationer med rätt typ av talanger. Sofia är inte aktivt ute och söker individer på sociala 

medier. Hon menar att de inte har något behov av att göra detta eftersom att söktrycket är så pass 

hårt ändå. De har en casedag två gånger om året, där potentiella kandidaterna poängsätts och de 

med högst poäng går vidare. Under dessa två dagar sker hela årets rekryteringar. Det händer först 

efter detta steg i rekryteringsprocessen att de kollar upp kandidaterna på internet. Sofia säger att 

anledningen till att Saturnus kollar upp kandidater som gått igenom den första fasen i deras 

rekryteringsprocess är mest för att få en känsla för vem personen är. Sofia menar att sociala 

medier förenklar hennes arbete på många sätt. Hon ger ett exempel då hon under gårdagen på ett 

av deras event hade pratat lite extra med någon som hon tyckte verkade vara en intressant och 

bra person. Hon sökte sedan upp personen genom att söka efter namnet på Google. Hon fick 
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därmed en bättre bild av vem personen var. Dock påpekar hon att dessa korta och snabba 

omdömen även kan vara negativa, men att det i deras rekryteringsprocess spelar det inte så stor 

roll eftersom att de kollar upp personer först efter att de gått igenom det andra stegen i deras 

hårda rekrytering. 

 

Anders privata användning av sociala medier ”trappas upp” mer och mer, i början var han mer 

skeptisk och konservativ. Han använder mest Facebook, följer några bloggar och flödet på 

Twitter. I arbetet använder han Linkedin. På Venus använder de sig av Facebook för att 

presentera studentevents, mingel, casekvällar och liknande. De använder det som en kanal utåt. 

Anders använder sig även mycket av sociala medier i rekryteringsprocessen. Han säger att det är 

något de på företaget vill vara öppna med och att han tror att många arbetsgivare idag använder 

sig av det för att spåra individers virtuella avtryck. Anders har som rutin att börja med att googla 

potentiella kandidater för att skapa sig en bild av personen. De går bland annat igenom bilder, 

bloggar och åsikter. Anders menar att de brukar hittar ganska mycket intressant information.       

 

”Sociala medier används verkligen, det är nyttigt och brukar ge ganska bra utslag”. 

Anders, Venus                 

  

Anders pekar på att de sociala medierna kan försvåra arbetet i sådana fall där de dömer ut någon 

för snabbt på grund av deras beteende på internet och därmed riskerar går miste om en bra 

kandidat. Till exempel kan det uppstå en osäkerhet om de inte vet om den virtuella bilden av en 

kandidat är ett avtryck av hur personen är eller om det är taget ur sin kontext eller är ironiskt. Det 

kan vara svårt att avläsa sådant på nätet. Just i de lägen när det inte är solklart kan det vara ett 

problem. Generellt sett stoppar inte den virtuella identiteten en persons möjlighet att gå vidare 

till intervju, men det kan finnas lägen där det kan kännas tveksamt. 

 

Karin använder sig av Facebook, för att hålla kontakten med sina vänner, och Instagram för 

privat bruk. Karin säger sig även ha ett konto på Linkedin för att hålla kolla på nya karriärvägar 

för sig själv. Karin berättar att Pluto är ett företag som är mycket aktivt inom sociala medier. 

Pluto annonserar och försöker delta i diskussioner rörande jobbsökande. Linkedin, Facebook, 

Twitter och Instagram är exempel på plattformar som de är aktiva på. I rekryteringsprocessen 
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bygger Karin nätverk på Linkedin med personer som jobbar, har jobbat eller vill jobba på Pluto. 

På Pluto har de även en person som jobbar med enbart detta hela tiden. Den personen utbildar 

övrig personal i hur de ska delta i diskussionerna på Linkedin och hur de ska gå tillväga för att 

söka efter kandidater. På Pluto säger Karin att alla sociala nätverk används för att kolla upp 

potentiella kandidater, men personligen använder sig Karin bara av Linkedin eftersom att det är 

ett professionellt nätverk.  I många fall börjar Karins rekryteringsprocess med att hon söker upp 

kandidater på Linkedin, även personer som kanske inte är aktivt jobbsökande. Om en kandidat 

kontaktar Karin kollar hon upp personen, dock endast på Linkedin. 

 

Kajsa har privat ett Facebookkonto men är inte särskilt aktiv. Hon har varken Twitter, Linkedin 

eller ett Instagramkonto. På Mars har de en Facebooksida där de ibland lägger upp bilder och har 

möjlighet att marknadsföra företaget. Vid dåligt inflöde förmedlar de även en del av tjänsterna 

via annonser på Facebook. Kajsa berättar att de använder sig av Facebook för att lättare att hitta 

kandidater till mindre kvalificerade tjänster och tjänster till studerande. Linkedin använder de sig 

av för att leta efter mer erfarna och kvalificerade kandidater. Linkedin används också som en 

sökmotor vid dåligt urval eller då de är i behov av någon specifik kompetens. De har en person 

på företaget som arbetar med detta. Kajsa beskriver sociala medier som ett bra sätt att nå ut till 

kandidater då det skapas möjligheter att nå ut till rätt målgrupp genom att använda sig av rätt 

kanal. De kollar aldrig upp en kandidat om de inte har fått specifik fråga från kunden, det vill 

säga företaget de rekryterar till, att göra det innan de presenterar en kandidat vidare till dem. 

Dock vet Kajsa att det händer att en del av kunderna söker upp kandidaterna på till exempel 

Facebook och Google innan de tar ställning till om de vill att kandidaten ska gå vidare i 

processen. 

 

Hans beskriver det som att han har ett stort intresse för sociala medier sedan många år tillbaka. 

Idag är han aktiv på Linkedin, Twitter och Facebook och han har även en blogg. På Merkurius 

arbetar de mycket med de sociala medierna. De är aktiva på Facebook, Twitter, Linkedin och har 

en egen Youtube-kanal. De försöker vara väldigt närvarande på de sociala medierna eftersom att 

de menar att en stor del av deras kandidater och kunder finns där. Dessutom vill de visa att de är 

väl uppdaterade och har en god förståelse för den digitala utvecklingen. Hans anser att personer 

som jobbar inom media måste ha en förståelse för och vara duktig på sociala medier. På 
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Merkurius har de ett gemensamt arbetssätt med sociala medier och alla anställda använder sig av 

det på mer eller mindre liknande sätt. På Merkurius använder de sig även av sociala medier som 

ett rekryteringsverktyg. De lägger ut alla jobbannonser på hemsidan. Vidare lägger de ut länkar 

till annonserna på Facebook och Twitter, vilket fungerar som ett sätt att få trafik och 

uppmärksamhet för annonsen. De använder sig av Linkedin för att leta efter kandidater och 

kunder. I viss mån använder de även Facebook. De har sedan ett antal år tillbaka byggt upp en 

stor databas som de använder sig av, men Hans berättar att de alltid gör kompletterande 

sökningar på Linkedin. Dessa sökningar görs i början av rekryteringsprocessen, när de lägger ut 

uppdragen. Detta görs för att de ska vara säkra på att de hittar rätt kandidat för uppdraget. De 

passar även på att uppmärksamma potentiella kandidater som inte sett annonsen på de sociala 

medierna. På Merkurius söker de upp kandidater kontinuerligt. De gör en namnsökning på 

Google på alla kandidater innan de kallas till intervju. Syftet med att söka efter en kandidat på 

internet är att i första hand se vad som har skrivits om kandidaten eller vad kandidaten själv har 

skrivit på internet. Det kan dessutom ge dem uppslag till saker de kan fråga om på intervjun. 

Ytterligare en anledning till att de söker upp kandidaterna är för att de är medvetna om att deras 

uppdragsgivare, det vill säga företaget som de rekryterar till, gör detta. Merkurius bör därför 

ligga i framkant för att kunna bidra med så bra kandidater som möjligt. De vill själva hitta saker 

som kan upplevas som ett frågetecken angående kandidaten innan uppdragsgivaren gör det. De 

har då möjlighet att komma med en förklaring för det som uppdragsgivaren har hittat om 

kandidaten. De har då även möjlighet att fråga kandidaten i ett tidigare skede om de skulle hitta 

något som upplevs som konstigt. Det som står kanske inte är sant eller har bakomliggande 

orsaker. Är det något allvarligt kan de förbereda kandidaten på att de måste prata med 

uppdragsgivarna. 

 

Samtliga rekryterare använder sig alltså på något sätt av sociala medier privat och frekvensen av 

deras användning privat reflekteras många gånger med hur de använder sig av det på jobbet. 

Anna, som inte använder sociala medier särskilt mycket privat, använder inte det så mycket på 

jobbet. Anders, som säger att hans privata användande trappas upp mer och mer, använder de 

sociala nätverken rutinmässigt när han rekryterar folk. Hans har ett stort intresse för sociala 

medier och använder det mycket privat, detta återspeglas i att han beskriver sociala medier som 

en viktig del i företagets rekryteringsprocess. Ett sådant mönster går att se hos alla respondenter. 
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Vad alla respondenter har gemensamt är att alla använder plattformarna som en kanal utåt för att 

informera om företaget. Alla rekryterare säger även att de någon gång har sökt upp en kandidat 

inför potentiell anställning. Anna och Sofia gör det ofta i slutfasen efter att de redan har träffat 

kandidaten. Anna säger att hon gör det om hon fått en “läskig vibb” och Sofia för att mer få en 

helhetskänsla av personen. Anders kollar upp rutinmässigt, men letar inte efter något speciellt så 

även han söker en helhetskänsla av kandidaten. Karin kollar inte upp kandidater på plattformar 

som hon anser är privata, men söker aktivt upp dem på Linkedin. Kajsa kollar upp kandidater på 

kunders begäran och Hans för att de inte vill att kunderna ska hitta något som de inte själva 

hittat. 

 

4.2.2 Faktorer som kan påverka potentiell anställning 

Anna säger att Jupiter aldrig skulle låta information på internet om en potentiell kandidat vara 

avgörande för en anställning. Det som Anna skulle låta sig påverkas av är om kandidaten enbart 

skrev om att hon eller han vart alkoholpåverkad, eller om hon skulle hitta något grövre, till 

exempel om något brott begåtts. På Jupiter friar de hellre än fäller, de försöker inte leta efter fel 

utan litar på individen eftersom hon menar att det är människor som det handlar om. Anna 

förklarar också att hela sanningen inte alltid ges på internet. Hon tar upp ett exempel om sig 

själv, hon berättar att om man googlar hennes namn kommer det fram en artikel om när hon 

spelade basket och skrek nedlåtande ord till en kvinna i motståndarlaget. Anna berättar att hon 

inte har gjort detta, och menar att en sökning på hennes namn på internet skulle kunna få en 

rekryterare att tänka: “henne vill man inte anställa, hon går runt och skriker nedlåtande ord till 

andra tjejer.” På samma sätt menar Anna att hon själv får tänka då hon söker upp kandidater på 

internet. Alla har ett förflutet och har gjort saker och haft duster med folk - alla är mänskliga. 

Anna säger att ”kort sammanfattat får de anställda göra vad de vill på internet så länge de inte är 

illojala mot företaget”. Hon pekar även på det faktum att mediabranschen är ganska liten. Om 

någon kontinuerligt skriver statusuppdateringar om till exempel att personen ifråga vart 

alkoholpåverkad så skapar sig personen ett dåligt rykte, menar hon. Anna säger också att även 

om hon söker upp kandidater ibland så undviker hon att göra det innan hon träffat personen. 

Detta eftersom att hon vill undvika att placera kandidaten i ett fack. Anna utvecklar detta med att 

säga att om någon skriver eller lägger upp mycket bilder till exempel om “bakning” så placeras 
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den in ett fack. Detta kan vara en fördel om personen som läser detta också är intresserad av 

“bakning” men det kan också vara negativt. Anna menar att hon ibland upplever att personer 

strävar efter att se duktiga ut på de sociala medierna, vilket kan irritera henne. Hon skulle med 

andra ord ha tolkat den informationen på ett annat sätt än någon som också är intresserad av 

bakning. 

 

Sofia säger att eftersom att kandidaterna redan har gått igenom så hårda prov innan de kommer 

till slutfasen - då de söks upp på internet - så är det inte mycket som kan förstöra för en kandidat. 

Hon vill mest se om kandidaten framstår som en “normal” person. Något som skulle kunna 

förstöra är om Sofia hittar något som strider emot demokratiska värderingar. Något annat som 

skulle kunna påverka är om hon fann att kandidaten har extrema politiska åsikter eller ett 

olämpligt intresse. Hon menar dock att det måste vara något extremt för att det ska påverka 

bilden av kandidaten. Något som skulle kunna sätta kandidaten i ett mer positivt ljus är om 

personen har ett speciellt intresse. Sofia berättar att på Saturnus så har de flesta anställda ett 

intresse, till exempel ett engagemang i miljöfrågor eller fågelskådning. Detta är något som hon 

ser som en fördel för en kandidat när hon rekryterar. När Sofia söker upp kandidater innan det 

sista avgörandet är det sådana småsaker som kan hjälpa henne att få en bild av hur personen är, 

men Sofia poängterar samtidigt att det sällan är avgörande för beslutet att anställa en person eller 

inte.  Saturnus har redan en sådan komplex process i övrigt så har en kandidat kommit till 

slutskedet är personen redan godkänd. Eftersom att Sofia redan har träffat personen när hon 

söker upp personen på internet menar hon att därmed har lättare att förbise saker som inte ser bra 

ut, till exempel bilder när någon är berusad. Detta eftersom att Sofia redan upplever att hon 

känner och har en bild av den personen. Sofia säger sig även vara medveten om att den bild som 

framställs på de sociala medierna inte alltid är sann. 

 

Anders säger att de generellt har en låg tröskel och en hög tolerans på Venus gällande vad de 

tycker är ett olämpligt virtuellt beteende. Anders säger att de har en värdegrund som de jobbar 

efter och det vill inte att människor som jobbar på företaget ska gå emot denna. Värdegrunden 

innefattar till exempel att de anställda ej bör uttrycka extrema odemokratiska politiska åsikter 

eller publicera bilder som kan anses att vara olämpliga. Anders förklarar att eftersom Venus är 

ett konsultföretag är det viktigt för dem att deras klienter upplever att de kan lita på dem. 
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Klienterna de arbetar med tenderar att söka upp de konsulter de arbetar med på internet, därför 

söker även Venus upp sina potentiella nyanställningar för att på så sätt skydda deras anseende. 

Anders säger sig också vara medveten om att mycket på internet är tillgjort och framställt för att 

se bättre ut. Anders berättar att det händer att han i sitt privatliv lägger ut bilder på sig själv när 

han spelar golf, eftersom att han vill att andra ska uppfatta honom som en duktig golfspelare. En 

del av Anders virtuella identitet präglas därmed av hans golfintresse, trots att han i det fysiska 

livet endast spelar golf två till tre gånger om året. 

 

För Karin är det alltid den personliga intervjun som räknas, det är där hon skapar sig sin 

uppfattning av personen. Däremot kan det hända att en kandidat aldrig får möjliget att bli kallad 

till intervjun om kandidaten har uttryckt sig till exempel rasistiskt, eller på något annat sätt stridit 

mot demokratiska värderingar, på internet. En person som lägger upp avslöjanden om 

företagshemligheter, skriver negativa saker om sina gamla chefer eller liknande på de sociala 

medierna, är också något som kan påverka. Karin säger dock att det är ovanligt att hon hittar 

sådant på Linkedin eftersom att det är en sida där kandidaterna vill framställa sig som 

professionella. Användarna av Linkedin är medvetna om vilken typ av information som inte 

uppskattas hos rekryterare och beter sig därför på ett sådant sätt. Karin säger att även om en 

person delat med sig av olämpliga uttalanden så kan kandidaten få en chans ändå, om personen 

besitter den kompetens som efterfrågas. Karin utvecklar med att säga att det händer mycket 

under en människas liv vilket är något som hon som rekryterare måste räkna med i bedömningen 

av personen. Alla har ett förflutet och som rekryterare kan hon inte veta varför någon sa eller 

gjorde något olämpligt. 

 

Kajsa menar att alla har rätt till åsikter. Så länge de inte är alltför olämpliga anser hon att det 

varken kan gynna eller missgynna någon. Bilder anser hon sällan kan gynna eller missgynna 

någon så länge de inte är riktigt olämpliga, till exempel om personen gör något olagligt när 

bilden tas. Om en sådan bild var väldigt gammal skulle hon be kandidaten att ta bort bilden innan 

hon presenterade vidare kandidaten till kunden. Kajsa tror att sociala medier kan till viss del 

hjälpa henne att få en uppfattning om en person, till exempel om någon beter sig illojalt och 

publicerar något om sina kollegor eller arbetsplatsen, skulle bilden av personen som opålitlig 

öka. 
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“Är det så att man vantrivs så grovt och att man till exempel är ute efter att varna eventuella 

framtida medarbetare anser jag att man borde säga upp sig och framföra sin kritik någon 

annanstans.” 

Kajsa, Mars 

 

Hon väljer dock att basera omdömet av en person på det personliga mötet med kandidaten.  

Kajsa menar att det är okej att vara personlig på de sociala medierna så länge man inte utlämnar 

någon annan som är omedveten och inte är med på det. De har på Mars valt att lägga mycket lite 

fokus på hur kandidater framställs men hon tycker ändå att en internetanvändare bör agera 

medvetet och tänka på sitt eget varumärke och hur man framställer sig själv. 

 

“Man kan ju ställa sig frågan om man är okej med att till exempel ens nästa chef skulle kunna se 

bilderna eller statusuppdateringen som publiceras.”                         

Kajsa, Mars 

 

Kajsa anser vidare att det är viktigt att vårda sitt språk på internet. Det kan även vara riktigt 

olämpligt att publicera allt för negativt betonande texter om kollegor eller arbetsplatsen 

offentligt. En sådan sak skulle kunna få Kajsa att välja bort kandidaten från urvalet. Även om 

alla har rätt att säga sin åsikt anser hon att de sociala medierna inte är rätt plats att framföra 

sådana åsikter på. Hon påpekar att det är viktigt att en person kan stå för det som personen gör på 

internet. 

 

Likt de andra företagen så säger Hans också att något som kan förhindra en potentiell anställning 

är då kandidaten beter eller uttrycker sig olämpligt alternativt påvisar dåligt omdöme på internet. 

Det kan handla om såväl skrift som bild. Om till exempel en kandidat skrivit något rasistiskt och 

det sökta jobbet innebär att personen kommer att jobba med någon typ av invandrarfrågor känner 

Hans att det inte skulle fungera. Om en kandidats värderingar inte stämmer överens med de 

riktlinjer som finns på Merkurius, kan det också påverka. Hans säger dock att det är väldigt 

sällan han har stött på något sådant, han menar att människor med starkt avvikande 

uppfattningar, åsikter eller intressen tenderar att vara försiktiga med att uttrycka detta på internet. 

Eftersom att Merkurius rekryterar inom mediebranschen är det ganska viktigt att en arbetsökande 
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inom den branschen är aktiv inom diverse sociala medier. En uppdragsgivare som Merkurius 

arbetat med hade som krav att alla sökande som går vidare i rekryteringsprocessen måste ha ett 

Twitterkonto. Uppdragsgivaren ansåg att om kandidaten inte hade ett Twitterkonto var personen 

inte var tillräckligt långt framme i sin användning av sociala medier för att få en anställning hos 

dem. Kandidater som syns och hörs i media i ett positivt ljus har självklart redan en fördel, 

menar Hans. Detta eftersom att det kan visa upp kunskaper en person besitter. Hans säger att 

“kompetensen går före nästan allt”. Detta är något han alltid har i bakhuvudet när han söker upp 

personer på internet. Något annat Hans registrerat när han gjort en sökning på internet är att det 

kan vara väldigt stor skillnad på hur personen framställer sig själv på internet och hur den är i det 

fysiska livet. 

 

“Att rekrytera är som att lägga ihop ett pussel. Man läser Cv:t , läser det personliga brevet, gör 

en sökning på internet för att försöka skapa sig en bild av personen”. 

Hans, Merkurius 

 

Nackdelar med att använda sig av sociala medier vid rekrytering enligt Hans är att det är lätt att 

tro på allt som står på internet. Hans beskriver en situation när han intervjuat en kandidat som 

blivit utsatt för identitetsstöld. I kandidatens namn startade någon en blogg samt skrev inlägg och 

kommentarer på olika plattformar. Det som skrevs var negativt och gjorde att kandidaten 

förknippades med åsikter som han inte hade. I sådana situationer, alltså när man hittar något som 

inte är så bra, ger Hans kandidaten alltid en chans till att förklara hur det ligger till. 

 

Alla respondenter är överens om att det personliga mötet med kandidaten alltid är det viktigaste. 

På några av företagen är det dock inte säkert att kandidaten får komma på intervju om personen 

har betett sig olämpligt på internet. Då handlar det om extrema saker, till exempel ett rasistiskt 

uttalande eller något annat som strider mot demokratiska värderingar. Alla respondenter är 

överens om att det kan vara vanskligt att ta ett meddelande eller en bild ur sin kontext, det är 

viktigt att se helheten. Alla respondenter poängterar att det inte läggs så mycket vikt vid att kolla 

upp personer på internet. Det som kommer upp i sökningen är sällan en avgörande faktor. Alla 

respondenter föredrar att träffa personen i verkligheten och för att därmed kunna skapa sig en 

riktig bild av personen. Kompetens väger enligt samtliga respondenter tyngre än bilden av 
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personen på de sociala medierna. Bilden som skapas på internet kan skapa förutfattade meningar 

enligt Anna och Anders. Båda menar att det kan vara svårt att uppfatta till exempel ironi eller att 

förstå något som är taget ur sin kontext. Även om en potentiell kandidats virtuella identitet inte 

är en avgörande faktor understryker samtliga rekryterare att kandidaterna bör vara medvetna om 

vad de lägger upp och vad de vill bli associerade med. “Alla måste kunna stå för vad de gör”, 

sade Kajsa. 

 

4.2.3 Gränsen mellan privat och offentligt 

Anna som inte säger sig vara en särskilt aktiv användare sociala medier i sitt privatliv menar att 

hennes individuella uppfattning är att sociala medier är privata plattformar. I synnerhet Facebook 

är för henne förknippat med fritid och privatliv. Hon tycker att Linkedin känns som en mer 

professionell plattform där användarnas beteende är mer medvetet. Hon anser att även om alla 

har rätt till ett privatliv är det viktigt att ta ansvar för sitt internetanvändande. Då Jupiter är ett 

företag med konsulter som träffar kunder så kanske det inte ser så bra ut om de anställda lägger 

ut bilder på sig själva väldigt berusade för att sedan dagen efter gå ut på kundmöte. Detta är dock 

inte ett krav man kan ställa på någon: 

 

“Man har fortfarande rätt till att vara privat, man kan inte vara företagets konsult 24/7. (...) 

Sedan kan jag tycka att man inte behöver lägga ut allt...”. 

Anna, Jupiter 

  

Även om Anna menar att hon kan bli tveksam till att anställa en potentiell kandidat om personen 

endast har statusuppdateringar som är relaterat till exempelvis berusning. Hon menar samtidigt 

att hon inte har möjlighet att söka upp privat information om alla kandidater och anställda, så 

länge det inte är relevant för jobbet. Anna menar att hon är försiktig med att ta detta för långt 

eftersom hon som rekryterare måste skilja på kandidaternas privatliv och arbetsliv. Anna tror att 

internetanvändare i framtiden kommer att söka sig bort från massidorna som Facebook och i 

högre grad använda mer ”privata” sidor som till exempel Instagram, som just nu är den mest 

växande. Detta eftersom att användarna uppfattar Instagram som en mer intim plats att 

kommunicera med ett fåtal nära vänner på. På Facebook tenderar användarna att ha fler vänner 

än på Instagram, vilket leder till att många människor som användarna inte längre vill ha kontakt 
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med ser vad de gör. Detta gör att användarna blir mindre aktiva på sådana sajter. Anna tror att 

fler nischcommunitys kommer att uppstå. Internetanvändare kommer söka sig till mindre ställen 

där det är möjligt att vara mer privat. De stora sidorna kommer finnas kvar men kommer att 

användas med en större medvetenhet då det upplevs som en mer offentlig plattform, samtidig 

som internetanvändare drar sig till andra ställen för att kunna vara privat. 

 

Sofia menar att många säkert tänker på de sociala medierna som en privat plats, men att nästan 

ingenting är privat längre. Det är ingen privat plats utan det som visas och läggs upp är tillåtet för 

alla att se. Det är personens eget ansvar att framställa sig själv “på rätt sätt” på de sociala 

medierna. Hon menar att det samma gäller för såväl företag som arbetssökande. I allt högre 

utsträckning blir det viktigt att stå för någonting. Hon drar en parallell till ett ledord Saturnus 

brukar använda sig av till sina kunder: 

 

”Det går inte att säga en sak och sedan ha ett annat ansikte utåt. (...) Varumärken har gått från 

building brands till taking stands”. 

Sofia, Saturnus                 

 

Hon förklarar att det betyder att det inte länge är möjligt att ”sminka på ytan” utan att det är 

viktigt att agera samt vara tydlig med sina värderingar och sin vision. Allt går att överföra till det 

personliga varumärket. 

                                                          

Anders tycker att internetanvändare bör vara så pass medvetna om vad det innebär att använda 

sig av sociala medier och därmed kunna stå för samtliga konsekvenser för vad som finns där. Det 

som finns på internet är offentligt och han tycker inte att det finns skäl att bedöma informationen 

där på något annat sätt. Alla är tänkande människor och det är viktigt att stå för de konsekvenser 

som kan uppstå. Han vill dock poängtera att de på företaget har en ganska hög tolerans. Så länge 

inget strider mot företagets policy är det mesta okej. 

 

Karin ser ingen poäng i att använda några andra nätverk än Linkedin. Detta eftersom att hon 

anser att den bild som skapas på andra nätverk inte säger någonting om vilken kompetens 

personen besitter. Det är därför inte relevant för Karin som rekryterare. Linkedin däremot anser 

Karin är ett viktigt verktyg och högst relevant eftersom att där är kandidaterna medvetna om att 
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det kollas upp, då detta är syftet med Linkedin. Karin anser att sociala nätverk bortsett från 

Linkedin är till för den privata sfären. Det är på det sättet hon själv använder de sociala medierna 

både privat och inom jobbet. Hon tycker att det är viktigt att skilja på privatliv och jobb, vilket är 

anledningen till att hon endast använder sig av Linkedin. Samtidigt menar Karin att i och med att 

nästan allt är tillgängligt för alla på internet så måste en kandidat ta ansvar för sitt beteende där. 

De är viktigt att ta ansvar och förstå vilka konsekvenser en handling på internet kan innebära. På 

Pluto finns det andra rekryterare som använder sig av de sociala plattformar som Karin anser 

vara privata. Karin tycker att det skulle vara tråkigt för en person om de förlorade sin chans en 

till ett jobb på grund av deras profil på internet. 

 

Enligt Kajsa är de sociala medierna en offentlig plattform. Även om de är möjligt att begränsa 

sin profil eller liknande på flera plattformar är det många som kan se vad som skrivs och vilka 

bilder som läggs upp. Kajsa tycker därför att man ska vara försiktig med att lägga upp texter och 

bilder man inte själv riktigt kan stå för. Hon tror att många anpassar sitt beteende på internet för 

att framstå på ett visst sätt. 

 

Hans menar att allt som en person gör på de sociala medierna bör betraktas som offentligt och 

därför bör användas på ett sådant sätt. Detta gäller trots att vissa former av sociala medier kan ses 

på som privata av den enskilde individen. Allt som skrivs eller läggs upp på internet blir 

offentligt eftersom det stannar kvar på internet under en lång tid. Även om en person använder 

sig av ett privat Facebook-konto kan personens vänner kopiera inlägget och lägga ut det i ett 

annat forum så att det blir tillgängligt för andra. Sociala medier bör därför enligt Hans användas 

med stor eftertänksamhet.  

 

I denna fråga går respondenterna emot varandra. Anna och Karin är av uppfattningen att de flesta 

sociala medierna är privata plattformar. Det är på det sättet de båda använder sig av det privat 

och även inom jobbet. Internet och sociala medier hör enligt dem i de flesta fall till privatlivet. 

Dock menar de båda att Linkedin är en offentlig plattform. Det uppfattas som en professionell 

sida där användarnas beteende är anpassat. De övriga respondenterna är av åsikten att alla de 

sociala medierna är offentliga plattformar eftersom att det som läggs ut är öppet för nästan alla 

att se. Detta är vidare något som samtliga rekryterare anser att arbetssökande bör vara medvetna 
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om. De menar att det är viktigt att kandidaterna står för vad de skriver och är medvetna om vilka 

konsekvenser deras handlande på sociala medier kan medföra. 
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5.  Analys 

Analysen delades upp under två huvudteman. Dessa teman är kopplade till de två 

frågeställningar som presenterades i början av uppsatsen: ”Hur mycket vikt läggs vid en 

arbetssökandes virtuella identitet av företag inom mediebranschen vid rekrytering?” och ”Vilka 

faktorer i en arbetssökandes virtuella identitet kan ha betydelse?”. Under respektive tema 

kommer det material som presenterats under empirin att behandlas genom att tolka det utifrån 

Goffmans (1998) identitetsteorier och Habermas (1998) offentlighetsteorier som redogjordes för 

i teoridelen.       

 

5.1 Hur mycket vikt läggs vid en arbetssökandes virtuella identitet av företag inom 

mediebranschen vid rekrytering? 

Jürgen Habermas (1998) teori om offentlighet som utvecklats och problematiserats av John B 

Thompson (2001) och Nancy K Baym (2010) är litteratur som kan förklara och stärka resultatet 

av hur mycket vikt som läggs på den virtuella identiteten vid rekrytering. De menar alla att det 

offentliga och privata har smält samman. Detta har lett till att rekryterare nu har möjlighet att ta 

del av alla delar av en kandidats identitet. Innan den medierade offentligheten uppstod i och med 

nya medier, i detta fall sociala medier, var detta inte möjligt. När det offentliga och det privata 

var separat uppdelat var Goffmans (1998) teori om frontstage och backstage högst aktuell, men 

nu finns backstage på offentliga plattformar. Detta leder till att det blir svårare att hålla det som 

görs backstage privat. Idag är det enklare än någonsin för allmänheten att ta del av privat eller 

offentlig information, den offentliga sfären är mer tillgänglig än den tidigare varit. Med andra 

ord är människors privatliv är idag tillgängligt för till exempel rekryterare. Många av de sociala 

medierna kan beskrivas som både privata och offentliga, vilket upplevdes problematiskt av flera 

av respondenterna. Utifrån resultatet går det att se att många av rekryterarna upplever att denna 

gränsupplösning är förknippad med en del problematik. Å ena sidan vet de om att kandidaternas 

virtuella identiteter kan vara privata men å andra sidan är det offentligt eftersom att de har 

möjlighet att ta del av det. Tidigare togs ett exempel av Baym (2010) upp, där hon berättar om 

hur människor ofta har privata samtal i sina mobiltelefoner men på offentliga platser. Detta var 

ett exempel på hur gränserna mellan det offentliga och det privata har flutit ihop och förändrats. 

Det privata kan sägas bli offentligt när den privata kommunikationen sker på offentliga platser. 

Exemplet kan liknas med det som Anna pratade om angående personer som publiverar bilder 
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Facebook där personerna i fråga är väldigt berusade. Ägaren till bilderna har lagt upp bilderna 

privat, men de gör det på en offentlig plattform som rekryterare har tillgång till. Rekryterarna 

måste därmed ta ställning till om detta privatliv ska respekteras, även om kandidatens identitet 

kan ses ur ett sämre ljus vilket kan påverka företagets anseende. 

 

Thompson (2001) talade bland annat om den nya medierade offentligheten där händelser inte 

längre var knutna till en speciell plats i och med de nya medierna. Baym (2010) fortsatte 

diskussionen och menade att det genom den medierade offentligheten inte längre är möjligt att 

bestämma över vilken information som ska vara offentlig respektive privat. Samtliga 

respondenter uppgav att de tyckte att allt måste ses som offentligt idag. Därför ansåg de också att 

även om en person agerar som privatperson på till exempel Facebook måste personen kunna stå 

för vad som läggs upp eftersom att det är möjligt att det kan bli tillgängligt för alla. Kajsa sade 

att även om det är möjligt att begränsa sin profil är det fortfarande många som kan se den. Hans 

påpekade att i sådana situationer kan den privata informationen fortfarande bli offentlig. Även 

om en person har begränsat tillgängligheten av sin profilsida för allmänheten kan personer med 

tillgång till sidan kopiera ett inlägg eller en bild och lägga upp det på ett annat forum som inte är 

privat och är tillgängligt för andra. Detta förstärker vad Baym (2010) och Thomson (2001) 

diskuterade i och med den medierade offentligheten. Gränserna mellan det privata och offentliga 

är inte längre lika tydliga som tidigare. I Bayms (2010) litteratur diskuterar hon även om hur våra 

virtuella identiteter byggs upp bland annat genom att en person länkar och länkas av andra 

människor. Detta går i samma linje som det Hans nämnde: bara för att en person lägger upp 

något i tron att det är privat betyder det inte att det inte kommer bli offentligt. Om en person 

agerar backstage, alltså i tron om att det är privat och endast tillgängligt för utvalda personer, 

finns fortfarande risken att det blir offentligt. Det i sin tur leder till att personens virtuella 

identitet blir tillgänglig för allmänheten. 

 

Det som skiljer respondenterna åt i denna fråga var att även om alla ansåg att allt bör betraktas 

som offentligt, ville Anna och Karin skilja på kandidaters privata och professionella liv när de 

sökte upp kandidater på internet. Karin använde sig enbart av Linkedin eftersom att hon ansåg att 

de andra sociala nätverken är privata. Anna poängterade också att Linkedin är en professionell 

plattform och Facebook är en privat sida. Sociala medier hörde till privatlivet och de uppfattade 
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tydliga gränser mellan det privata och arbetet. Dessa företag väljer att bortse från de privata 

delarna som visas upp på de sociala medierna. 

 

Resterande respondenter är av åsikten att alla de sociala medierna är offentliga plattformar 

eftersom det som läggs ut är öppet för nästan alla att se. Deras åsikt stämmer överens med var 

Baym (2010) sade angående den sammansmälta gränsen mellan det privata och det offentliga. 

Det finns därmed mycket mer information om varje människa jämfört med tidigare. Att en stor 

del av informationen på internet blir offentlig är vidare något som respondenterna anser att 

arbetssökande bör vara medvetna om. De menar att det är viktigt att kandidaterna kan stå för de 

konsekvenser som deras handlande på sociala medier kan medföra.  Trots detta säger de sig inte 

lägga så stor vikt på de virtuella identiteterna eftersom att personen gör det privat, men alla 

poängterar att eftersom att allt är offentligt måste man ta ansvar och stå för vad man gör på 

internet. 

 

5.2 Vilka faktorer i en arbetssökandes virtuella identitet kan ha betydelse? 

Goffman (1998), Brown (2011) och Baym (2010) pratar om hur människor skapar och anpassar 

sin identitet och sitt jag till olika situationer. I det teoretiska ramverket gavs det exempel på hur 

Goffman (1998) sagt att på en arbetsintervju framställer sig individen på bästa möjliga sätt, det 

blir individens frontstage. Brown (2011) pratar om att hur internetanvändare får möjlighet att 

skapa sig en ny identitet. Baym (2010) pratar om multipla kroppar där hon menar att användarna 

kan anpassa jaget efter situationen eftersom att de numera kan vara på flera ställen samtidigt. I 

det resultat som presenterades i förgående avsnitt går det att urskilja tendenser på att alla de 

tillfrågade rekryterarna var medvetna om att kandidaterna använder sig av sociala medier för att 

skapa sina olika virtuella identiteter. 

 

Samtliga av respondenterna sökte efter kandidater på de sociala medierna men i olika steg i 

rekryteringsprocessen. Anna och Sofia kollade upp personen efter intervjun för att skapa sig en 

helhetsbild av personen. Goffman (1998) menade att en person beter sig på olika sätt och spelar 

olika roller beroende på om de är på scenen eller inte, det vill säga frontstage eller backstage. 

Anna och Sofia ansåg inte att de fick en hel bild av bara det jag som kandidaten presenterade på 

intervjun, de ville även få en insyn i individens backstage. Anders, Karin, Kajsa och Hans 
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uppgav att de vanligtvis sökte upp kandidater både före intervjun och under hela 

rekryteringsprocessen. De flesta sökte upp kandidater för att få en bättre bild av vem kandidaten 

var. Som nämnt ovan sade sig rekryterarna vara medvetna om att alla skapar sig olika virtuella 

identiteter. Baym (2010) beskriver i sin litteratur hur människor skapar sig multipla virtuella 

identiteter på olika plattformar. Respondenterna ville genom att kolla upp kandidaterna få 

möjlighet att ta del av alla bitar av en persons identitet och därmed skapa sig en helhetsbild av 

kandidaten. Den virtuella identiteten var dock inte för någon avgörande i frågan om att anställa 

personen eller inte. Respondenterna tyckte att det var viktigt att vara försiktig med att döma ut 

folk på internet, just eftersom att de var medvetna om att det är en sådan begränsad del av 

personen som presenteras på internet. 

 

Goffman (1998) talar om de ledtrådar som varje person lämnar efter sig beroende på hur 

personen vill uppfattas av omgivningen. Alla internetanvändare lämnar efter sig digitala avtryck 

som läsaren sedan tolkar utifrån sina egna referenser. Huruvida detta tolkas på det sätt det var 

tänkt eller inte blir dock svårt att kontrollera. Detta kan även kopplas till Habermas (1998) och 

Bayms (2010) diskussioner om att internet och de sociala medierna är frikopplade från tid och 

rum, vilket också kan utgöra ett problem i situationen. Rekryterare kan när som helst ta del av en 

kandidats virtuella identitet utan att personen är närvarande. Konsekvensen kan bli att den 

arbetssökande inte får möjligheten att träffa representanten från företaget i det fysiska livet. En 

annan konsekvens kan vara att representanten upplever en besvikelse då den arbetssökandes 

virtuella identitet framstod som bättre än vad personen gjorde i det fysiska livet. Anna och Sofia 

verkade vara medvetna om dessa problem. De berättade att de inte ville kolla upp kandidater 

överhuvudtaget före den personliga intervjun eftersom att de ansåg att det då var lätt att bilda 

förutfattade meningar om personen. De var rädda att de skulle tolka dessa ledtrådar på fel sätt 

och därmed döma personen ut efter detta. Detta stämmer överens med vad Baym (2010) säger 

om att personer tolkar varandra på olika sätt på internet beroende på om personerna känner 

varandra eller inte. Respondenterna kände inte kandidaten och ville skapa sig en bild av personen 

innan de sökte upp kandidaten på internet. Anders, Karin och Hans säger sig också vara 

försiktiga med att döma en kandidat utefter vilka avtryck eller ledtrådar en person har lämnat 

efter sig på internet. Hans diskuterar gärna med kandidaten om hans eller hennes beteende på 

internet, men det är sällan han säger sig välja bort en person på grund av något kandidaten gjort 
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på internet. Med andra ord ville inte rekryterarna riskera att gå miste om bra kandidater på grund 

av en missuppfattning av de digitala avtrycken. De verkar vara medvetna om att de ledtrådar 

eller avtryck som kandidaterna har lämnat ifrån sig kanske inte alltid blir tolkade som 

användaren tänkt sig när de är tagna ur sin kontext. Flera av respondenterna försökte att inte 

lägga särskilt stor vikt vid de digitala avtryck kandidaten lämnat efter sig, om det inte var så att 

det kunde vara avgörande för om de skulle passa för tjänsten eller inte. 

                                       

Alla respondenter säger sig också vara medvetna om att människor kan framställa sig på ett visst 

sätt på internet beroende på vilken typ av socialt nätverk de använder. Olika sociala medier 

används på olika sätt beroende på om de används för professionellt syfte eller privat bruk. Karin 

till exempel använder endast Linkedin eftersom att hon vet att användarna där är medvetna om 

att de blir bedömda. Där tar kandidaterna fram deras bästa sidor, det vill säga de sidor som är 

relevanta för jobbsituationer. Att människor framställer sig på ett visst sätt på internet stämmer 

överrens med Turkle (1997) litteratur om hur de nya formerna av medierna har hjälpt till att 

frikoppla tid och rum. Nu har alla individer multipla identiteter och kan anpassa jaget efter 

situationen. Även Goffmans (1998) tankar om fronstage och backstage stärker tesen om att 

människor framställer sig på olika sätt beroende på var de befinner sig, till exempel på olika 

sociala plattformar. Vissa sociala medier uppfattas vara mer frontstage än andra. Flera av 

respondenterna diskuterar Linkedin och beskriver det som en medieplattform där användarna 

anpassat sitt beteende där på ett sätt som lämpar sig för arbetsgivare att se, det vill säga mer 

frontstage. Därför menar respondenterna att Linkedin är lämpligt för dem att använda sig av när 

de söker efter kandidater, jämfört med Facebook som ur vissa respondenters ögon är ett mer 

backstage-forum. Goffmans (1998) hypotes om fronstage och backstage har dock försvagats 

något i och med att nästan allt på internet är offentligt idag. Även det som skrivs för ett privat 

syfte på till exempel Facebook kan beskrivas som frontstage eftersom att många kan få tillgång 

till det. På samma sätt som gränsen mellan offentligt och privat har suddats ut har även gränsen 

mellan frontstage och backstage suddats ut. Det går inte längre att enbart agera backstage på 

internet, eftersom att risken är stor att det blir tillslut blir offentligt. Många anpassar sitt beteende 

i och med detta. Det är komplicerat att ha ett backstage-beteende på internet. Hemligheter och 

det privataste bör enligt många för säkerhets skull stanna i det fysiska livet. En konsekvens av 

detta är att som rekryterare blir det svårt att avgöra hur mycket som är framställt för att se bra ut. 
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Brown (2011) tar upp detta i sin litteratur om att det blir allt svårare att skilja på vad som är den 

riktiga personen eftersom att alla framställer sig på det sätt de vill bli sedda. 

 

Anna, Sofia och Anders använder sig av alla sociala nätverk och tycker att det utgör ett 

komplement till en helhetsbild av personen. Karin går emot dem och anser att alla virtuella 

identiteter utom den som framställs på Linkedin är irrelevanta för att se om man passar jobbet. 

Att människor framställer sig olika beroende på sammanhanget är något alla rekryterare är 

medvetna om men för dem är det personliga mötet med kandidaten alltid det viktigaste. Bland 

annat Turkle (1997) för diskussioner om hur internetanvändare bygger upp virtuella identiteter 

som kan vara både bättre och sämre än den fysiska identiteten, de stämmer med andra ord inte 

alltid överens med varandra. Karin väljer att bortse från den virtuella identitet som byggts upp på 

internet och ser den fysiska identiteten som den främsta.  Även om de andra respondenterna tittar 

på kandidaternas virtuella identitet mer än till exempel Karin gjorde var den inte avgörande för 

dem heller. Den virtuella identiteten fungerade snarare som ett komplement för att skapa en 

helhetsbild av personen, alla de olika identiteterna som skapats för olika situationer utgör 

tillsammans den hela identiteten. Även om helheten är viktig, kan en del av kandidatens identitet 

förstöra, till exempel den virtuella om den är övergripande negativt.. Alla respondenter säger att 

om de påträffar rasistiska uttalanden eller uttalanden som strider demokratiska värderingar kan 

det förhindra en kandidats möjlighet till jobb. Har en person däremot många olämpliga bilder 

eller uttalat sig dåligt om diverse personer är det något respondenterna ofta säger sig ha 

överseende med eftersom att de inte alltid känner till hela kontexten. Anders säger till exempel 

att det ibland kan vara svårt att läsa av ironi, Anna säger att alla inte kan vara fläckfria och Karin 

säger att hon tar in i bedömningen att kandidaten har ett förflutet. 

 

Både Baym (2010), Turkle (1997) och Habermas (1998) talar om frikopplingen av tid och rum. 

De diskuterar bland annat hur denna frikoppling skapar en möjlighet till att ha multipla 

identiteter. Det gör även att en kandidats identitet går att finna på internet även om personen inte 

själv är närvarande. Detta gör att mycket kan bli taget ur sin kontext. Anna hade ett exempel på 

detta. Det på internet stod att hon svurit under en basketmatch och detta utgör en aspekt av 

hennes virtuella identitet. Det kan bli problematiskt för henne om någon söker efter henne på 

internet och endast får se denna artikel då hon själv inte är närvarande och har möjlighet att 
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förklara situationen. Samma sak gäller för Anders när han berättar att han framställer sig själv 

som en golfentusiast vilket gör att detta dominerar hans digitala avtryck på Facebook. I det 

fysiska livet kanske han inte alls spelar golf så ofta som det verkar, men det är dessa bilder han 

väljer att lägga upp. Träffar någon Anders i det fysiska livet kanske det inte alls är samma bild av 

personen de får. Karin påpekar att alla har ett förflutet. Personers förflutna lever kvar som en 

skugga på den personen är idag. Detta skulle inte kunna vara möjligt på samma sätt innan 

frikopplingen från tid och rum i kombination med uppkomsten av multipla identiteter på internet. 

Det problematiska i detta är att avgöra vad som är riktigt samt att kunna avläsa om det är ironi 

eller jargong. I Katie Davis artikel (Davis, 2011) nämndes detta problem med att saker blir tagna 

ur sin kontext. Eftersom att alla respondenterna säger att vikten ligger vid det personliga mötet så 

blir detta inte ett stort problem för dem. Dock menade både Anna och Sofia att om någon del av 

en kandidats virtuella identitet skulle ta över på ett extremt vis skulle det kunna påverka bilden 

av personen. På några av företagen var det inte säkert att kandidaten skulle bli kallad till en 

intervju om personen hade betett sig olämpligt på internet. Dock gäller detta endast om det sker 

på ett väldigt extremt sätt, till exempel uttalar sig rasistiskt, säger något som strider mot 

demokratiska värderingar, eller har vart illojal och pratat illa om gamla chefer och kollegor. Tar 

de negativa avtrycken över personens virtuella identitet kan det påverka den fysiska identiteten. 

 

5.3 Sammanfattning av analys 

I denna undersökning har det visat sig att det i många fall inte läggs särskilt mycket vikt vid 

kandidaternas virtuella identiteter. Det fungerar snarare som ett komplement för att få en 

helhetsbild av den kandidat de ofta redan har träffat. Sociala medier kan användas för att snabbt 

skapa en bild av en kandidat och se andra sidor av personen än vad som visats vid en första 

intervju. Rekryterare tenderar att ta hänsyn till att de flesta användare av sociala medier har 

använt sig av mediet som en privat plattform. De väljer därför att ha en hög tolerans. Samtidigt 

anser alla respondenterna att det är viktigt att ta ansvar och stå för sitt beteende och de 

konsekvenser de kan innebära. En kandidats virtuella identitet kan ha betydelse om något är så 

konstigt eller olämpligt att personen inte anses vara lämplig för den sökta tjänsten. I sådana fall 

handlar det dock snarare om hur personens hela identitet ser ut än personens virtuella identitet 

specifikt. 
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Trots att det inte var en särskilt stor vikt som lades vid den virtuella identiteten så fanns några 

övergripande faktorer som kan förbättra eller försämra chanserna till en sökt tjänst på de 

medieföretag som besöktes. Om en potentiell kandidat betett eller uttrycker sig olämpligt kunde 

det förstöra. Dock måste beteendet då antingen vara väldigt extremt, exempelvis strida mot 

grundläggande demokratiska värderingar eller strida mot företagets policy. Ett beteende 

uppfattas som extremt om det dominerar och tar över hela individens virtuella identitet. Detta var 

något som kunde påverka bilden av personen negativt. Faktorer som kan förbättra den virtuella 

identiteten i en rekryteringssituation är främst att inget av det ovannämnda finns att hitta. Om 

man söker jobb inom media kan det dessutom vara bra att i någon mån vara aktiv på de sociala 

medierna. Ett professionellt användande av sociala medier kan fungera som ett arbetsprov och 

påvisa dina kunskaper inom branschen. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer de två frågeställningarna som tidigare presenterats besvaras med hjälp 

av empirin och analysen i förgående avsnitt. En avslutande diskussion där det redogörs för vilka 

nya kunskaper uppsatsen har bidragit till samt uppsatsens samhällsrelevans kommer att 

diskuteras. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning att ges. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på huruvida den virtuella identiteten påverkade rekryterarens 

bild av en potentiell kandidat i en rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen undersöktes för se 

på ett exempel hur detta kunde fungera i samhället. Frågeställningarna löd: “Hur mycket vikt 

läggs vid en arbetssökandes digitala identitet av företag inom mediebranschen vid rekrytering?” 

samt “Vilka faktorer i en arbetssökandes digitala identitet kan ha betydelse”? 

 

Resultatet visade att nästintill ingen vikt lades vid den virtuella identiteten. Tyngden lades 

fortfarande vid det personliga mötet och kompetensen. Faktorer i en persons virtuella identitet 

som kunde påverka personens potentiella anställning negativt, till exempel odemokratiska 

värderingar, är faktorer som skulle påverkat chansen till jobb om personen besitter de 

värderingarna i sin fysiska identitet ändå. Skillnaden här är att det är något som en rekryterare 

antagligen aldrig skulle veta om, om det inte vore för öppenheten och offentligheten på internet 

där en person uttryckt dessa åsikter. Så länge en person håller sig innanför lagens gränser och har 

demokratiska värderingar är risken för att en persons virtuella identitet skulle leda till att en 

person skulle förlora chansen till ett jobb liten. Rekryterarna som intervjuades var noga med att 

påpeka att även om gränsen mellan privat och offentligt suddats ut och att numera bör allt ses 

som offentligt så tenderade de fortfarande att skilja på offentligt och privat. Internetanvändare 

skapar sig olika identiteter för olika plattformar. Dessutom är medierna nu förtiden frikopplade 

från tid och rum, därför finns nu möjlighet för alla internetanvändare att alltid vara närvarande på 

internet även om de inte sitter bakom en dator vid det tillfället.. Detta kan hjälpa rekryterare att 

skapa helhetsbilder av kandidater, de får möjlighet att se olika delar av personen som tidigare 

inte var möjligt på samma sätt. Eftersom att så pass lite vikt läggs vid den virtuella identiteten så 

bör inte de olika virtuella identiteterna en person har på de olika plattformarna påverka särskilt 

mycket. En av de få gångerna som detta skulle kunna vara ett problem är om en av en 
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kandidaternas virtuella identiteter tar över helt och om den virtuella identiteten är extrem på ett 

negativt sätt. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Det visade sig att samtliga av respondenterna tyckte att kandidaterna bör vara beredda att stå för 

vad de lägger upp på internet. Även om vissa sociala nätverk uppfattas som en privat plattform 

går det inte längre att tänka så eftersom nästintill allt på internet är offentligt idag. I och med 

upplösningen av gränserna mellan privat och offentligt försvinner också möjligheterna att agera 

på olika sätt vid olika situationer och forum. Goffmans (1998) teori om frontstage och backstage 

är inte längre lika applicerbar på dagens samhälle. Detta eftersom att backstage och fronstage 

teorin utgår från att det är möjligt för en person att välja att vara privat och agera backstage. 

Backstage tillhör den privata sfären och idag på internet existerar knappt den privata sfären 

längre. Sofia sa att man har gått från “building brands” till “taking stands”. Hon menade att det 

inte går att säga en sak och sedan ha ett annat ansikte utåt. Detta var något alla respondenterna 

höll med om. En kandidat kan anse att ett visst agerande på ett socialt nätverk var i ett privat 

syfte och agerat backstage men många av respondenterna menade att det inte var hållbart längre. 

Backstage är nuförtiden frontstage, och privat blir offentligt. Detta betyder att alla måste kunna 

stå för allt de gör på internet vilket säkert är någonting som många i dagens samhälle inte tänker 

på. Det går enkelt och snabbt att lägga upp en bild eller en kommentar i de sociala medierna och 

många gör det utan medvetenhet om vilka konsekvenser det kan leda till i framtiden. Att detta i 

vissa fall kan leda till problem, vid till exempel en arbetssökarsituation, är något som har 

diskuterats och problematiserats i denna uppsats.   

 

Habermas (1998) och Thompson (2001) menar att gränsen mellan privat och offentligt har 

suddats ut. Även om respondenterna håller med om att allt är offentligt på internet idag och att en 

användare av sociala medier måste kunna stå för det som görs, så finns det ändå en inbäddad 

känsla i varje hos rekryterarna för vad som är privat och offentligt. Internet må ha öppnat upp för 

det privata att bli offentligt men respekten för människors privatliv finns fortfarande kvar i 

människors medvetna. Detta visades tydligt i rekryterarna som intervjuades. Som nämnt i stycket 

ovan så höll alla med om att det är viktigt att kandidaten kan stå för sitt beteende på internet, men 

respekten för privatliv fanns ändå där och därmed fungerade den virtuella identiteten inte som en 
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avgörande faktor. Den respekten för privatliv finns möjligen fortfarande inbäddat i de flesta 

människor. Samtidigt menade respondenterna att varje person bör kunna stå för vad personen gör 

och lägger upp på internet. Problemet med detta i samhället generellt, om man diskuterar i termer 

utanför jobbsökande, är det faktum att människor på internet nästan alltid är aktiva där som 

privatmänniskor. Möjligen kan det skapas mer problematik för din fysiska identitet vid till 

exempel internetdejtning. Där framställer personen sina bästa sidor och stämmer den virtuella 

identiteten inte överens med hur en persons fysiska identitet är kan besvikelsen bli stor. 

 

Goffmans (1998) teorier kanske inte fungerar på internet men författare som har drivit vidare 

hans idéer och tankar känns mer rätt i tiden. Baym (2010) och Turkle (1997) som pratar om att 

skapa sig multipla identiteter och virtuella identiteter, inte bara att ha två scener som Goffman 

(1998) bygger på. Dessa teorier är i högre grad applicerbara och anpassade för det moderna 

samhället och internet. På internet finns oändliga plattformar och på var och en av dessa 

plattformar finns möjligheten för användare att skapa sig en ny virtuell identitet. De flesta 

respondenterna i undersökningen var ute efter att få en helhetsbild av den arbetssökande eller 

kolla om det var något utstickande som de funderade över efter det personliga mötet, och de 

sökte därför upp dem på internet. Identiteterna är uppdelade i olika delar, mycket tack vare 

frikopplingen av tid och rum som ger möjligheten att närvara på flera platser samtidigt. 

Människor kan jobba från Sverige genom internet för företag utomlands, människor skapar 

nätdejtingprofiler, registrerar sig på Facebook för att prata med vänner använder sig Linkedin för 

att söka jobb. De profiler som skapas för olika syften blir en del av en persons hela identitet. Den 

profil som skapas på nätdejtingsidan är troligtvis annorlunda jämfört med den som skapas för 

Linkedin men dessa två utgör tillsammans en helhet. Innan internet presenterades bara den del av 

den identitet som ansågs vara mest relevant och lämplig för situationen. Idag är det lättare att få 

tillgång till fler delar av en persons identitet. Om delarna överensstämmer med varandra är 

chansen större att personen uppfattas som pålitlig och ärlig. Tar däremot en del av den virtuella 

identiteten över, en del som inte reflekterar något positivt, kan dock bilden av personens fysiska 

identitet skadas. Något som är viktigt att reflektera över i sådana situationer är att en persons 

fysiska identitet troligtvis ligger nära den bild som visats på internet. Med andra ord: väljer en 

person att lägga upp till exempel odemokratiska värderingar på internet är detta antagligen något 
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som personen är öppen med i det fysiska livet också. Den fysiska identiteten och kompetensen 

vägde fortfarande tyngst vid potentiell anställning. 

  

Sammanfattningsvis går det att säga att en person har rätt att göra vad den vill på sin fritid, dock 

med vissa restriktioner. Som denna uppsats har visat är det viktigt att som internetanvändare vara 

medveten om det faktum att nästintill livets alla scener idag är offentliga.  

 

6.3 Framtida forskning 

I undersökningen redogörs det för hur företag idag inom mediebranschen ser på vad som är 

offentligt och privat samt hur de uppfattar kandidaters virtuella identiteter. Sociala medier 

används av en stor del av Sveriges befolkning idag. Många av dem använder sociala medier för 

ett privat syfte, kanske är de därför inte alltid medvetna om hur viktigt det är att ta ansvar för sina 

handlingar på internet. Användandet av sociala medier sker ofta i gränslandet mellan det privata 

och offentliga, vilket gör att problem kan skapas. Ett långsiktigt tänkande och professionellt 

användande vore det ultimata, men samtidigt är internet för många en plats för underhållning och 

fritidssysselsättning.  Det är viktigt att vara medveten om de konsekvenser som olika beteenden 

på internet kan leda till. I undersökningen studeras mediabranschen eftersom att den anses ligga i 

framkant vid användningen av sociala medier jämfört med många andra branscher, eftersom att 

de redan arbetar med sociala medier. Resultatet visade att inte särskilt stor vikt lades vid en 

kandidats virtuella identitet i de fall där den fysiska identiteten stämde överens med de kriterier 

arbetsgivaren hade. Även om de sociala mediernas inverkan har ökat jämfört med tidigare år har 

de fortfarande inte någon avgörande position.  Uppsatsen har i någon mån skapat ny kunskap om 

vilken betydelse sociala medier kan ha i en rekryteringsprocess. Det har inte bedrivits mycket 

forskning inom detta med det perspektiv som har valts, vilket gör att undersökningen har tillfört 

något till forskningen inom detta område. 

 

En intressant fortsättning på studien skulle vara att undersöka huruvida de arbetssökande 

anpassar sina virtuella identiteter inför till exempel arbetsökande. Flera av respondenterna 

berättade att de trodde att många av de arbetssökande var medvetna om hur deras virtuella 

identiteter såg ut och att de till viss del anpassade sina beteenden för att framstå så bra som 

möjligt. Respondenterna sade sig även vara medvetna om vilka sidor som kom upp vid en 
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sökning på Google av dem själva. Frågor som kan vara intressanta att ställa sig är: Hur vanligt är 

detta? Skiljer det sig mellan olika branscher?  På vilka sätt sker det och hur ställer sig 

arbetsgivarna till detta? 

 

En annan intressant fortsatt forskning som berör dessa frågor är att göra en liknande 

undersökning men inom andra branscher. Ett förslag på hur det skulle kunna vara möjligt att 

vidare fördjupa sig i dessa frågor skulle kunna vara genom en redogörelse för hur rekrytering 

inom till exempel politiken går till. Troligtvis är kriterierna för hur du bör bete dig digitalt något 

högre i sådana branscher. Detsamma gäller möjligen vid rekrytering inom till exempel 

barnomsorg och vård. Det skulle vara intressant att se vad resultatet blev i en sådan undersökning 

jämfört med denna. En jämförelse mellan flera olika branscher skulle kunna ge ett större 

perspektiv. En jämförande studie mellan privat och offentlig verksamhet är också en intressant 

vinkel. Detta var något som vi själva var intresserade av att göra från början. En annan vinkel på 

undersökningen som också skulle vara intressant är att undersöka och jämföra hur dom olika 

sociala medierna används och får användas när det kommer till rekrytering och beteende på 

internet.                  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Uppvärmningsfrågor 

Hur ser din bakgrund ut? 

 (utbildning/tidigare jobb)? Hur länge har du arbetat här?  

 

Berätta om företaget och vilken roll du har?  

 

Övergångsfrågor 

Vad har du för erfarenheter av sociala medier privat?  

 

Kan du berätta om ni använder er av sociala medier på din arbetsplats? 

 På vilket sätt? Varför inte? 

 Diskuterar ni användandet av sociala medier på din arbetsplats? 

 

Hur du ser på olika sociala medier som ett rekryteringsverktyg?  

  Vilka fördelar/nackdelar?  

 

Händer det att ni använder er av sociala medier på något sätt vid rekryteringen på din 

arbetsplats? 

  På vilket sätt? Varför inte? Vilka typer av sociala medier? I vilket/vilka steg i er 

rekryteringsprocess?   

  Kollar ni upp eventuella kandidater på sociala medier?  Om nej, varför inte? 

Om ja, utveckla hur det går till. Vad är det ni tittar på när ni gör detta? 

 

Nyckelfrågor  

Hur tycker du att det är lämpligt att bete sig på internet? 

 Var är olämpligt? 

 Vad anser du är ett för “personligt beteende” på internet?  

  Hur skulle du reagera om någon var ”för” personlig på de sociala medierna? 

 



 

 

55 

 

Vilket beteende skulle kunna få dig att välja bort någon ur rekryteringsurvalet på grund av något 

som hon/han gjort/skrivit på internet? 

 Har det till och med hänt? Vad hade han/hon gjort? Vilka konsekvenser fick det? 

  Vad skulle han/hon i så fall ha gjort? Hur skulle du reagera?      

 

Vad skulle kunna få dig att prioritera någon högre i rekryteringsurvalet på grund av något som 

hon/han gjort/skrivit på internet? 

 Har det hänt? Vad hade han/hon gjort? Vilka konsekvenser fick det? 

 Vad skulle han/hon i så fall ha gjort? Hur skulle du reagera?      

 

Tror du att det går att se hur (bra) en kandidat kommer att vara på jobbet utifrån hur han/hon 

framställer sig själv på internet med?  

  Tror du det har något samband? 

 Varför/varför inte? 

 

Hur skulle du reagera om du intervjuade en person för en tjänst och hans/hennes personlighet 

inte stämmer överens med den bilden du fått av personen via sociala medier? 

  På vilket sätt förändras din bild av personen? 

 Tar ni hänsyn till “kontexter”? Tiden? 

 

Vilka faktorer i någons ”digitala identitet” tycker du skulle gynna en person? 

 Med digital identitet menar vi deras identitet på internet 

 T.ex. åsikter, bilder, texter, beteende på de sociala medierna...? 

 Vilka faktorer tycker du framställer en person på ett sämre sätt? 

 

Hur skulle du reagera om du inte hittar en person på någon av de sociala plattformarna på 

internet? 

 Skulle du bli misstänksam?   

 

Upplever du att de sociala medierna är en plats för privat kommunikation och relationer eller är 

det en offentlig plattform?   
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 ”Virtuellt CV”? 

 Gränslandet mellan privat/offentligt? Problematiskt?  

 

Avslutande frågor: 

På vilket sätt anser du att sociala medier på något sätt förenklar/försvårar ditt 

rekryteringsarbete? 

 Konsekvenser för personen? 

 Företagets konsekvenser? 

 

Hur viktigt det att framställa sig på ett visst sätt på de sociala medierna vid rekrytering tycker 

du? 

 

Tror du att människor förändrar sitt beteende på internet för att framställa sig på ett visst sätt? 

  Vad tycker du om det? 

 

 

Hur tror du att förhållandet mellan sociala medier – rekrytering kommer att se ut om 10 år?  

 För dig? För ditt företag/bransch? För samhället? 

  Vilka konsekvenser tror du att detta får? 

 

 

Slutfrågor: 

Har du något mer att tillägga? 

 

Klargöra missuppfattningar 
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Bilaga 2: Brev som skickades ut till eventuella respondenter  

 

 

 

Hej, 

 

Vi heter Elin och Veronika och vi är två studenter som studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet. Vi ska under hösten skriva vår 

kandidatuppsats inom detta ämne. Syftet med vår uppsats kommer att vara att undersöka hur 

företag inom mediebranschen använder sig av sociala medier vid sin rekryteringsprocess. Vi vill 

undersöka vilka fördelar och nackdelar sociala medier kan medföra då de används som 

rekryteringsverktyg.  

 

Vi planerar att genomföra ett antal intervjuer för att undersöka användningsområdet och skulle 

bli oerhört glada om en representant från Ert företag med insyn i rekryteringsprocessen skulle 

kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt 

och huruvida Ni vill att företagets namn ska synas i vår uppsats är helt upp till Er. Intervjuerna 

kommer att ta cirka en timme av Er tid och kommer att utföras under november månad. Vi 

kommer självklart att ta oss till Ert företag eller där Ni tycker det passar att vi genomföra 

intervjun!  

 

Återkom gärna till oss om ni vill och har möjlighet att medverka på en av dessa intervjuer eller 

om ni har andra funderingar.   

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Elin Hessling & Veronika Ljungkvist   

 

Elin Hessling, xxxx@student.uu.se, xxx-xxx xx xx  

Veronika Ljungqvist xxxx0@student.uu.se, xxx-xxx xx xx  

Vill ni dela med er av era erfarenheter av rekrytering via sociala medier?

  

mailto:xxxx@student.uu.se
mailto:xxxx0@student.uu.se
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Bilaga 3: Pressrelease 

Digitala identiteter och rekrytering  

Sociala medier växer sig allt större samtidigt som människor delar med sig av privat 

information till allt mer människor. Enligt tidigare undersökningar utnyttjar rekryterare 

tillgången till den nya informationen vid rekrytering. Har du någonsin reflekterat om vad 

för information det finns om dig ute på internet? Kan den informationen kanske hjälpa 

eller stjälpa dig till exempel när du söker jobb?  

 

En undersökning har genomförts om hur den digitala identiteten påverkar bilden av den riktiga 

identiteten samt hur den påverkar chansen till jobb. Sex rekryterare inom mediabranschen 

intervjuades om hur deras attityder och hur de använder denna tillgång till information. Alla 

deltagare i undersökningen visade sig använda sociala medier olika mycket samt på olika sätt. 

Dock var attityderna och ställningstagande till hur mycket de digitala identiteterna påverkade 

chansen till jobb överensstämmande. 

Attityderna och ställningstagandet till de digitala identiteterna vid rekrytering visade sig vara 

högst toleranta och en respekt för människors privatliv var stor. Alla rekryterare, även om de 

skiljde sig åt i frågor angående mycket och när i rekryteringsprocessen, uppgav att de använde 

sig av sociala medier för att kolla upp potentiella kandidater. Rekryterarna gjorde denna sökning 

på kandidaterna för att få en helhetsbild och en djupare insikt av vem personen var. Men 

samtliga poängterade att ingen avgörande vikt för potentiell anställning lades vid den 

information som kom fram i en sökning på internet. 

Att inget avgörande beslut har lagts vid den digitala identiteten grundades på att den mesta 

vikten lagts på det personliga mötet och personens kompentens. Däremot blir en personlig 

intervju kanske aldrig aktuell om personen har uttryckt rasistiska uttalanden eller visat på 

odemokratiska värderingar på internet. 

Rekryterarna kollar alltså upp kandidater på internet för att få en större bild av personens hela 

identitet. De låter däremot inte den informationen vara avgörande, förutom i sådana fall där 

personen uttryckt odemokratiska värderingar, eftersom att de respekterar att alla människor har 

rätt till ett privatliv utanför jobbet. 


