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SAMMANFATTNING 
 
Den vanligaste rekryteringsvägen är genom informella kontakter och spontanbesök är den 
näst vanligaste vägen. Arbetsförmedlingen (AF) som rekryteringsväg minskar ständigt och 
sociala medier används allt mer som rekryteringsverktyg. Många företag har svårt att 
rekrytera personal med rätt kompetens. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och vilka 
sociala medier som används i rekryteringssammanhang. Forskningsstrategin är en fallstudie 
av Länsförsäkringar Bergslagens rekryteringsprocess. Det empiriska materialet består bland 
annat av interna dokument och intervjuer med personalchefen. Resultatet visar att nuvarande 
rekryteringsprocess genomgår 13 olika steg och att målet är att få fler att lämna 
intresseanmälan på hemsidan. Sociala medier definieras som webbrelaterade tjänster där 
människor bland annat kan konversera, ta del av och utbyta information och knyta kontakter. 
Arbetsmarknaden har förändrats och anställningarna är inte lika stabila som tidigare. 
Arbetsrelaterad teknik överensstämde tidigare med en individs hela karriärutveckling. Idag 
förändras arbetet, organisationen och den tekniska utvecklingen betydligt snabbare, vilket 
innebär att en tjänst kan förändras radikalt på bara fem år. Detta innebär att urvalsprocesser 
och verktyg behöver uppdateras. Arbetsgivare utnyttjar flera olika verktyg för urval och 
rekrytering men informationen om användningen är begränsad. 
 
 

Nyckelord: rekrytering, urval, sociala medier, social nätverksteori, transaktionskostnad 
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ABSTRACT 
 

The most common recruitment route is through informal connections, and spontaneous visits 
are the second most common route. The use of the Employment Service (AF) as recruitment 
channel is consistently reduced and social media is increasingly used as recruiting tool. Many 
companies have difficulties recruiting staff with appropriate skills. The purpose of this paper 
is to examine how, and what social media is used in the recruitment context. The research 
strategy is a case study of the recruitment process at Länsförsäkringar Bergslagen. The 
empirical evidence includes internal documents and interviews with the personnel manager. 
The results show that the current recruitment process consists of 13 different steps and the 
goal is to get more individuals to leave their applications of interest on the homepage. Social 
media is defined as Web-related services where people can converse, receive and exchange 
information and establish contacts. The labour market has changed and jobs are not as stable 
as they used to be. Before, work-related technologies were consistent with an individual's 
entire career. Today, work, organization and technological progress are changing much faster, 
which means a service can radically change in only five years. This means the selection 
processes and tools needs to be updated. Employers use a variety of tools for the selection and 
recruitment, but the information on their use is limited. 
 
 
Key words: recruitment, selection, social media, social network theory, transaction costs 
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1. INLEDNING 
 
Enligt Breaugh och Starke (2000) har rekryteringsforskningen ökat de senaste decennierna 
och majoriteten av genomförda litteraturgranskningar av forskningen har oftast en dyster ton. 
Forskarna bakom litteraturgranskningarna konstaterar att trots all forskning framgår det ändå 
inget tydligt resultat om varför de rekryteringsaktiviteter som genomförs faktiskt fungerar. 
Kritiken som framförs mot forskningen är vanligtvis att metoderna är undermåliga, att 
studierna har för smalt fokus och att det saknas en tydlig teoretisk koppling. De förbättringar 
som, enligt Breaugh och Starke (2000), krävs för att forskningen helt enkelt ska bli bättre 
består bland annat av en större förståelse för rekryteringsprocessens komplexitet, som 
exempelvis fler variabler och förståelse för sambandet mellan dem.  
 
Rapporten Att söka men inte finna från Svenskt Näringsliv visar att många företag har 
svårigheter att hitta personal med efterfrågad kompetens. Sju av tio svenska företag uppger att 
orsakerna till rekryteringssvårigheterna bland annat är både brist på personer med 
yrkeserfarenhet och brist på personer med rätt utbildning. Efter finanskrisen 2008 förändrades 
situationen på arbetsmarknaden, med minskad sysselsättning och ökande arbetslöshet som 
följd. Trots utbudet av tillgänglig arbetskraft har antalet misslyckade rekryteringsförsök ökat 
något jämfört med 2007 (Karlsson, 2010a).  
 
Den vanligaste rekryteringsvägen är genom informella kontakter och det uppger dessutom 
företagen som den väg som fungerar bäst. Spontanbesök är den näst vanligaste vägen. Antalet 
företag som använder Arbetsförmedlingen (AF) som rekryteringsväg minskar ständigt. 
Sociala medier används dessutom allt mer för att rekrytera medarbetare (Karlsson, 2010b).  
 
Studier har visat att sociala medier har flera användningsområden, exempelvis som 
marknadsföringskanal och inom rekryterings- och urvalsprocessen (Ström, 2010; Kluemper & 
Rosen, 2009). Tidigare forskning har även fastslagit att kvinnors jobbsökande påverkas av 
uppfattningar om ett företags hemsidas användarvänlighet. En användarvänlig hemsida 
påverkade uppfattningen om organisationen positivt. Resultatet tyder på att organisationer bör 
erkänna webbdesign som en nyckelfaktor i en framgångsrik rekryteringsprocess (Pfieffelman, 
Wagner, & Libkuman, 2010). 
 
Ett företag som använder sociala medier på ett bra sätt enligt Ström (2010) är den 
amerikanska butikskedjan Whole Foods Market (http://www.wholefoodmarket.com). 
Företaget använder bloggar, e-post-nyhetsbrev, ett stort antal sidor på Facebook, flera 
användarnamn på Twitter och filmer på YouTube. På företagets hemsida finns länkar till alla 
kanaler i de sociala medier som används (Ström, 2010). Några exempel på de svenska företag 
som använder flera kanaler är bland annat Stena Line (http://www.stenaline.se ), som 
använder Facebook, Twitter och YouTube, samt Lantmännen (http://www.lantmannen.se) 
som bland annat använder bloggar, Facebook, Twitter, Bloggy och YouTube (Ström, 2010).  
 
Enligt Ployhart (2006) brottas moderna organisationer med personalrelaterade problem som 
utgår från en ökad förekomst av kunskapsarbeten, brist på arbetskraft och ökad konkurrens 
om densamma, samt ökad mångfald i arbetslivet. Med en alltför långdragen eller rentav 
nonchalant rekryteringsprocess riskeras topprankade kandidater att tappas bort.  
 
I artikeln Measuring the quality of those you didn’t hire- are you missing the best? som 
publicerades i juli 2010 presenterar HR-experten John Sullivan hur detta problem, det vill 
säga att en långdragen och till och med nonchalant rekryteringsprocess riskerar att missa de 
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bästa kandidaterna som Ployhart (2006) visade, kan användas som ett värdefullt mått på hur 
effektiv ett företags rekryteringsprocess är (http://www.ere.net, hämtad 19 augusti, 2010). 
Undersökningen av Sullivan (2010) visade att den kandidat som företaget anställde och själva 
rankade som en av topp fem-kandidaterna efter avslutad rekrytering i själva verket hade 
rankats som nummer 75 under rekryteringen. Visserligen visade undersökningens resultat att 
företaget var mycket nöjda med den nyanställde, men undersökningen visade även tydligt att 
de som anställdes hade sämre kvalifikationer än de som inte anställdes (http://www.ere.net, 
hämtad 19 augusti, 2010).  
 
Ungefär en miljon anställningar genomförs varje år av svenska företag enligt Capotondi 
(2003). Var och en av dessa beräknas kosta en fjärdedel av den första årslönen. Det är alltså 
en kostsam process att tillsätta personal, oavsett om företaget själva eller en rekryteringsfirma 
sköter rekryteringen. Det är därför viktigt att hitta effektiva sätt att få rätt person till rätt jobb 
(Capotondi, 2003). 
 
 
1. 1. Problemformulering 
 
Tidigare forskning har visat att ett stort antal företag upplever vissa svårigheter i matchningen 
mellan anställningsbehov och tillgång till arbetskraft med efterfrågad kompetens. AF som 
använd rekryteringskanal minskar ständigt samtidigt som sociala medier utnyttjas alltmer i 
rekryteringssammanhang (Karlsson, 2010a, b). 
 
 
1. 2. Syfte och frågeställningar 
 
Detta examensarbete har tre syften. För att tydliggöra uppsatsens upplägg kommer varje syfte 
att presenteras tillsammans med sina respektive frågeställningar. 
 
Det första syftet är att undersöka vad forskning säger om rekrytering och sociala medier i 
allmänhet. För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 
 
1. Vad är sociala medier? 
 
2. Hur ser rekryteringsprocessen vid svenska företag ut idag?  
 
 
Det andra syftet är att undersöka om och hur sociala medier kan användas i 
rekryteringssammanhang. För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar att 
besvaras: 
 
 
3. Kan sociala medier underlätta matchningen mellan arbetskraft och anställningar?  
 
4. Hur kan sociala medier påverka rekryteringsprocessen?  
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Slutligen är syftet att undersöka vilka sociala medier som faktiskt används av företag.  
Följande frågeställningar ska besvaras för att uppfylla uppsatsens tredje syfte:  
 
 
5. Vilka användningsområden har sociala medier i rekryteringsprocessen? 
 
6. Vilka sociala medier används av företag?  
 
 
1. 3. Definitioner av begrepp 
 
Här följer en genomgång av centrala begrepp i studien. 
 
 
1. 3. 1. Anställningsformer 
 
Nationalencyklopedin definierar anställning som en överenskommelse mellan en person och 
en arbetsgivare om att göra ett visst arbete och få lön för det. Den anställde och arbetsgivaren 
skriver på ett anställningsavtal som definierar arbetsuppgifter, lön och arbetstid. Den som är 
anställd har anställningsskydd som innebär att man inte kan förlora arbetet utan godkänd 
anledning. Vad som räknas som en godkänd anledning fastställs av lagen om 
anställningsskydd, LAS (http://www.ne.se, hämtad 25 maj, 2010). 
 
Att vara anställd på heltid innebär vanligtvis en arbetstid på 40 timmar i veckan 
(http://www.ne.se, hämtad 25 maj, 2010). En deltidsanställning innebär alltså färre än 40 
timmar i veckan. Vid fast anställning har man arbetet ”tills vidare”, den vanligaste 
benämningen på fast anställning är dock numera tillsvidareanställning. Vid tidsbegränsad 
anställning jobbar man en tidsbegränsad period, exempelvis som vikarie.  
 
Provanställning innebär att man prövar ett arbete under några månader (högst sex månader) 
och sedan beslutar arbetsgivaren och den provanställde om anställningen ska fortsätta och 
övergå till exempelvis en tillsvidareanställning (http://www.ne.se, hämtad 25 maj, 2010). 
Anställningen upphör när den anställde eller arbetsgivaren säger upp avtalet, det vill säga 
meddelar att avtalet inte längre ska gälla.  
 
När arbetsgivaren gör uppsägningen ska den vara skriftlig och den måste ske på saklig grund. 
Saklig grund kan vara arbetsbrist. Uppsägning vid arbetsbrist ska ske enligt en viss 
turordning. Den med kortast anställningstid blir uppsagd först. Saklig grund för uppsägning 
kan också vara att den anställde har misskött arbetet grovt (http://www.ne.se, hämtad 25 maj, 
2010). 
 
Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställningsstöd, säsongsarbete, 
provanställning eller objekts/projektanställning samt övriga former av tidsbegränsade 
anställningar. Undersysselsatta omfattar individer som är sysselsatta men som arbetar mindre 
än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta mer under mätveckan eller inom två 
veckor från mätveckans slut (http://www.scb.se, hämtad 25 maj, 2010).  
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1. 3. 2. Arbetskraft 
 

Statistiska centralbyrån (http://www.scb.se, hämtad 25 maj, 2010), (SCB), anger i 
arbetskraftsundersökningarna 2008 (AKU) att arbetskraften utgörs av personer som antingen 
är sysselsatta eller arbetslösa. Övriga klassificeras som utanför arbetskraften.  
 
Sysselsatta omfattas av individer som under en viss vecka (undersökningens mätperiod) 
utförde något arbete under minst en timme, antingen som avlönade arbetstagare, som egna 
företagare eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem 
av samma hushåll (sysselsatta, i arbete). Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska 
program räknas också som sysselsatta. Det kan gälla till exempel offentligt skyddat arbete, 
Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.  
Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning (http://www.scb.se, hämtad 25 maj, 
2010).  
 
Arbetslösa definieras av SCB som personer som var utan arbete under mätveckan men som 
sökt arbete under de senaste fyra veckorna (mätveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta 
mätveckan eller börja inom två veckor från mätveckans slut. Arbetslösa omfattar även 
personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat 
arbeta mätveckan eller börja inom två veckor från mätveckans slut (http://www.scb.se, 
hämtad 25 maj, 2010).  
 
 
1. 3. 3. Sociala medier  
 
Enligt Carlsson (2009) definieras sociala medier som webbrelaterade tjänster där människor 
bland annat kan konversera, ta del av och utbyta information och knyta kontakter. Sociala 
medier består av användargenererat innehåll, det vill säga innehåll som skapats av användarna 
eller konsumenterna, till skillnad från traditionella medier där innehållet produceras av 
skribenter och journalister (Carlsson, 2009).  
 
Ett community (http://www.wikipedia.org, hämtad 17 maj, 2010), socialt nätverk, 
nätgemenskap (engelska Internet Community) är en mötesplats på nätet. Mötesplatserna kan 
se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Skillnaden mellan communitys och 
vanliga webbplatser är att det ofta krävs medlemskap för att kunna ta del av hela innehållet. 
På många communitys har medlemmen egen hemsida med gästbok och dagbok. Ofta finns det 
också diskussionsforum och ibland chatt, och vanligen kan man också se vilka andra personer 
som är inloggade och besöker sidan. På ett webbcommunity kan man bli medlem gratis eller 
mot betalning. Communitys kan vara stora och små, rikstäckande och lokala, öppna för 
allmänheten eller slutna. System för internkommunikation (intranät) som används på många 
arbetsplatser och skolor kan också klassificeras som communitys eftersom även de är forum 
där användarna kan mötas, kommunicera, visa upp vilka de är och vad de är intresserade av 
(http://www.wikipedia.org, hämtad 17 maj, 2010). 
 
En blogg, förkortning av webblogg från de engelska orden ”web” och ”log”, är en webbplats 
som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida 
där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp 
(http://www.wikipedia.org, hämtad 17 maj, 2010). Bloggar har de senaste åren blivit mycket 
populära och fenomenet har vuxit lavinartat. Indexeringstjänsten Technorati har sedan 2003 
följt utvecklingen och uppskattar att det, i mars 2007, skapades omkring 120 000 bloggar 
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dagligen. Två år senare, april 2009, beräknas cirka 190 000 bloggar startas varje dag. 2008 
indexerade Technorati 112 miljoner bloggar och 250 miljoner sociala medier 
(http://www.wikipedia.org, hämtad 17 maj, 2010). Att starta en företagsblogg (Carlsson, 
2009) är ett effektivt sätt att presentera företagets nyckelpersoner på ett relationsbyggande 
sätt, stärka varumärket, skapa bättre kundkontakt och lyssna på kunderna.  Bloggen är ett sätt 
att nå ut till kunderna med produktnyheter, support, nya kunskaper eller ge en bild av 
verksamheten bakom rubrikerna (Carlsson, 2009). Ju oftare bloggen uppdateras desto fler 
läsare når man ut till. Bloggen ger även företag stora möjligheter till marknadsföring, 
opinionsbildning och annan påverkan. Bloggen erbjuder snabb och direkt kommunikation, 
som är dubbelriktad istället för enkelriktad, genom kommentatorfunktionen som är kopplad 
till bloggen (Ström, 2010). Företag som bloggar är bland annat pensionsföretaget AMF, 
Akademibokhandeln, Swedbank Fastighetsbyrå och klädkedjan Lindex.  
 

Mikrobloggar har en begränsning på 140 tecken och kan definieras som ”publika sms” 
(Carlsson, 2009). Twitter (http://www.twitter.com, hämtad 17 maj, 2010) är den största 
mikrobloggen, den svenska varianten heter Bloggy (http://www.bloggy.se, hämtad 17 maj, 
2010). Genom att twittra ut sitt meddelande når man ut till alla som råkar läsa. Genom att 
följa olika twittrare bygger man ut sitt kontaktnät och får ut sitt budskap på ett snabbt och 
effektivt sätt. Sociala medier, som till exempel Twitter, är snabb kommunikation och 
interaktion i realtid (Clapperton, 2009). Finessen med Twitter ur marknadsföringssynpunkt är 
att medlemmarna inte måste vara en person, utan även företag kan använda tjänsten (Ström, 
2010). Marknadsföring via Twitter kan bestå av distribution av företagets nyhetsbrev, länkar 
till hemsidan och kommunikation med kunder. Exempel på denna form av marknadsföring är 
bland annat onlineföretaget Amazon (http://www.amazon.com), som har ett flertal 
Twitterkonton med olika funktion, som exempelvis erbjudanden till kunder och ett konto som 
besvarar prisfrågor från kunderna. Exempel på svenska företag som använder Twitter är 
Dramaten, Kronfågel och försäkringsbolaget Europeiska (Ström, 2010).  
 

YouTube startades 2005 (http://www.youtube.com; http://www.wikipedia.org, hämtad 17 
maj, 2010) och är en webbplats för videofilmer. Vem som helst kan ladda upp filmer från den 
egna datorn. YouTube är inte enbart ett forum för musikvideos, ju fler som inser hur enkelt 
det är att använda desto fler användningsområden får det. Storbritanniens drottning Elizabeth 
II använde till exempel YouTube för sitt julbudskap i december 2008 (Clapperton, 2009). 
Filmer som läggs ut på YouTube har stor potential att påverka kommersiellt och ideologiskt. 
Ett sätt att använda YouTube är att intervjua kunder, låta chefen eller en medarbetare berätta 
om företaget eller tjänsterna. Svensk Fastighetsförmedling, Exportrådet och Arla har alla 
skaffat en egen kanal på YouTube (Ström, 2010).  
 
Facebook (http://www.facebook.com, hämtad 17 maj, 2010) startades i januari 2004 som en 
nätgemenskap för Harvardstudenter. I april 2009 hade sidan ungefär 200 miljoner användare 
världen över och växer snabbast av alla sociala nätverk och communitys, i december 2009 
uppskattades antalet medlemmar till över 350 miljoner (http://www.wikipedia.org, hämtad 17 
maj, 2010). Den 21 juli 2010 meddelade Facebooks grundare Mark Zuckenberg, via 
Facebookbloggen (http://www.blog.facebook.com) att 500 miljoner aktiva medlemmar 
använder Facebook dagligen. Genom att låta sitt företag bli ”människa”, bli medlem och 
starta en sida på Facebook är det enkelt att marknadsföra sig genom regelbundna 
statusuppdateringar. Exempel på företag som använder Facebook på detta sätt är bland annat 
Hennes & Mauritz, med över två miljoner medlemmar som ”gillar” sidan och Starbucks 
Coffee, som har över sju miljoner medlemmar som gillar sidan (siffrorna har kontrollerats 
genom en sökning på ”H & M” respektive ”Starbucks” 25 maj, 2010) (Ström, 2010). Vid 
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tryckningen av Ströms bok (januari 2010) var medlemmarna fans till sidor och efter en 
uppdatering av Facebook under våren 2010 så trycker medlemmen på ”gilla” istället för att 
”bli fan”.  
 

Med över 70 miljoner användare i över 200 länder är LinkedIn, som lanserades i maj 2003, 
(http://www.linkedin.com, hämtad 4 juni, 2010) ett växande socialt nätverk med fokus på 
karriär- och jobbmöjligheter. Idén med LinkedIn är att koppla samman företag, arbetsgivare 
och arbetskraft eftersom en globalt sammankopplad ekonomi kräver snabb tillgång till 
information och pålitliga kontakter för att nå framgång både för individ och för företag. En ny 
medlem registrerar sig ungefär varje sekund och hälften av medlemmarna finns utanför USA. 
 

Det senaste sociala nätverket i raden är svenska Careerbook, som startades 2010, 
(http://www.careerbook.se, hämtad 17 maj, 2010) och som har lånat drag av både Facebook 
och LinkedIn. Det är ett gratis nätverk där medlemmarna har möjlighet att ”nätdejta” olika 
företag och knyta kontakter. Genom den egna profilen bygger man sitt eget varumärke. Drygt 
hundra företag är medlemmar och branscherna är uppdelade i administration, 
beteendevetenskap, data/it, ekonomi, juridik, kultur, marknad/reklam, natur/medicin, 
skola/fritid, teknik och turism (http://www.careerbook.se, hämtad 25 maj, 2010).  
 
Sociala medier (social network sites) är webbaserad service som ger individer möjlighet att 
(a) konstruera en offentlig eller privat profil inom ett avgränsat system, (b) presentera listor 
med vänner, (c) se och bläddra bland andras listor som finns i kontaktlistan (boyd & Ellison 
2008; Thelwall & Wilkinson, 2010). Stakston (2010) konstaterar att sociala medier inte är en 
teknik- eller generationsfråga utan att det är ett nytt förhållningssätt till omgivningen. En 
aspekt av kommunikation i sociala medier är transparens. Oavsett distributionsform för 
kommunikationen handlar transparens om trovärdighet och ansvar. Det ger avsändaren en 
möjlighet att ge sitt perspektiv, sin syn på olika ämnen och mottagaren får en chans att förstå 
det avsändaren vill förmedla. Sociala medier handlar om att våga vara nyfiken. Att starta en 
blogg, eller exempelvis en sida på Facebook bara för att ”man ska” är dömt att misslyckas, 
eftersom det genomskådas direkt. Valet att finnas med i sociala medier handlar om respekt för 
målgruppen (Stakston, 2010).  
 
Exempel på sociala medier enligt boyd och Ellis (2008) är Six Degrees.com från 1997, 
LiveJournal från 1999, LinkedIn från 2003, YouTube från 2005, Facebook, som startades 
2004 och som blev tillgängligt för alla i slutet av 2006, Windows Live Spaces och Twitter 
från 2006.  
 
 
1. 3. 4. Web 2.0 och nätverk  
 
Första generationens webbtjänster präglades av platt och statisk kommunikation. Nätet 
handlade mer om att förmedla information än om interaktion, en period som kallas Web 1.0 
(Stakston, 2010). Web 2.0 är ett samlingsbegrepp för nästa generations webbtjänster som 
myntades av författaren och grundaren av företaget O’Reilly Media, Tim O’Reilly 2004. 
Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och 
samarbete. Enligt O'Reilly ska en webbsida uppfylla följande tre villkor för att kallas Web 
2.0: 
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1. Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll. 
 

2. Användaren ska själv kunna ha kontroll över sin information. 
 
3. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar. 
 
 
Exempel på webbtjänster som uppfyller kriterierna för Web 2.0 är bland annat Facebook, 
fototjänsten Flickr, live.com, Wikipedia och Delicious (http://www.wikipedia.org, hämtad 17 
maj, 2010). 
 
Qualman (2009) konstaterar att Internets främsta styrka, snabbt och billigt informationsbyte, 
också är den främsta svagheten.  Sökmotorer hjälper användaren att snabbt hitta information, 
men det krävs samtidigt att användaren vet vad han/hon söker efter. En sökning på 
exempelvis Paris Hilton har olika betydelse för olika användare. Den ena söker information, 
eller kanske nytt skvaller, om kändisen Paris Hilton medan den andra söker information om 
hotellet beläget i Paris. Den stora mängd information som finns och görs tillgänglig kräver 
någon form av verktyg för att kunna använda informationen (Qualman, 2009).  
 
Ett nätverk består av ett antal förenade noder. En nod är den punkt där en kurva skär sig själv. 
Vad noden består av bestäms av vilket slags nätverk det handlar om, exempelvis 
ministermöten och kommissionärer i det politiska nätverket som styr EU (Castells, 2000). En 
nätverksbaserad samhällsstruktur är ett starkt dynamiskt, öppet system som kan ta emot 
innovationer utan att hota den rådande balansen.  
 

Nätverk är det grundämne av vilket nya organisationer görs nu och framöver 
(Castells, 2000, s 201). 

 
Ryggraden i den globala datorförmedlade kommunikationen är Internet, enligt Castells (2000) 
och är dessutom det nätverk som kopplar ihop de flesta nätverk. Huvuddelen av 
kommunikationsprocessen är spontan, oorganiserad och diversifierad till syfte och deltagande. 
Ju större mångfald av budskap och aktörer, desto större kritisk massa i nätverket och desto 
högre värde (Castells, 2000). Virtuella gemenskaper behöver inte ställas mot fysiska 
gemenskaper. De är olika gemenskapsformer med specifika regler och specifik dynamik som 
interagerar med andra former.  
 

En individs sociala nätverk av informella, interpersonella kopplingar, med 
från ett halvdussin intima kontakter till hundratals som man har svagare 
band till… Både gruppgemenskaper och personliga gemenskaper verkar 
både på och utanför nätet (Wellman & Gulia, 1999, i Castells, 2000, s 406).  

 
Detta perspektiv menar att gemenskaper ersätts med sociala nätverk. Lokalt baserade 
gemenskaper är bara ett av många möjliga alternativ till skapandet och bevarandet av sociala 
nätverk och Internet är ytterligare ett alternativ (Castells, 2000). 
 
Ett nätverk består alltså av enheter som är sammankopplade genom relationer och 
knutpunkter (noder), och som tillsammans bildar ett nät. Datornätverk är sammankopplade 
datorkomponenter som överför data till varandra genom förbestämda specificerade protokoll. 
Personliga nätverk består av alla de kontakter som en individ har med andra personer och 
delas in i privata och professionella nätverk. Det privata nätverket består av alla relationer 
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som inte är förknippade med yrke, utbildning eller professionella åtaganden. Det privata 
nätverket består av kontakter som ingår i grupperna släkt, vänner, grannar och övriga privata 
kontakter. Professionella nätverk byggs upp i samband med individens utbildning eller 
yrkesutövning och består till exempel av arbetskamrater, kunder, eller leverantörer 
(http://www.wikipedia.se, hämtad 24 maj, 2010).  
 
Det är vanligtvis stora internationella företag, som till exempel Google och Yahoo, som ligger 
bakom sociala nätverk och gör nätverken tillgängliga för användarna på Internet. Sociala 
nätverk är uppbyggda av användarprofiler och länkar mellan användarna (Mislove, Marcon, 
Gummadi, Druschel, & Bhattacharjee, 2007). Sociala nätverk består av aktörer (noder) och 
relationerna mellan aktörerna, som kan bestå av individer, grupper, organisationer eller 
samhällen (Katz, Lazer, Arrow, & Contractor, 2004). Sociala nätverk är även mötesplatser på 
nätet. Syftet för nätgemenskaper är vanligtvis kontakt med likasinnade, därför finns det 
möjlighet att presentera sig med ålder, intressen, bostadsort, eller åsikter.  
 
I nätverkssamhället uppmuntras individen att värna om det sociala kapitalet och se det som 
den viktigaste resursen istället för att förlita sig på sina sakkunskaper i arbetslivet, som ändå 
snart är omoderna. Individen uppmuntras att, istället för sakkunskaperna, förlita sig på 
familjen, arbetsgivaren och sin egen förmåga att samarbeta. Viktigast i nätverkssamhället är 
att upprätthålla de relationer som har inverkan på individens lycka och framgång (Hasselberg, 
2009).  
 
 
1. 3. 5. Viral marknadsföring och sociala annonser 
 

Viral marknadsföring, eller virusmarknadsföring (Carlsson, 2009), grundas på att ett budskap 
är så intresseväckande att de som exponeras för det sprider informationen vidare på eget 
initiativ. Typexempel på traditionella framgångsrika virala kampanjer är lansering av böcker, 
tv-serier, filmer och cd-skivor. Genom att sprida ett budskap på exempelvis artisters 
diskussionsforum sprids informationen från sändaren (skivbolaget eller filmbolaget) till 
mottagaren (fans) och detta leder till att försäljningen ökar (Mayzlin, 2006).  
 
Företag kan på samma sätt använda viral marknadsföring i sin rekryteringsprocess genom att 
sprida information om vakanta tjänster och på så sätt väcka intresse hos den tilltänkta 
målgruppen, det vill säga potentiella anställda. 
 
Genom att företag köper annonsplats på exempelvis Facebook (http://www.facebook.com) 
kan dessa visas selektivt efter användarnas profiler, så kallad social annonsering (Ström, 
2010). Denna sociala annonsering kan dock uppfattas som störande av målgruppen, 
användarna, i synnerhet om annonserna inte är tillräckligt användarspecifika.  
 
Som exempel kan nämnas oönskade annonser som är direkt störande eller stötande, om 
dejtingsajter, dietpulver, hygienartiklar eller liknande som skickas till alla i en specifik 
kontaktkedja via Facebook eftersom dessa medlemmar är registrerade som singlar, har ett 
androgynt användarnamn eller har vänner som gillar en specifik annons. Företag som 
använder sociala annonser balanserar mellan skräppost och intresseväckande information och 
gränsen är tunnare än någon kan ana.  
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1. 4. Tidigare forskning 
 

Flexibilitet och social kompetens krävs för den som vill ha ett arbete idag, 
och de anställda ska även vara utåtriktade och beredda att nätverka 
(Hasselberg, 2009, s 8).  

 
Arbetsmarknaden har förändrats. Arbetena/anställningarna är inte lika stabila som de har varit 
tidigare. Arbetsrelaterad teknik överensstämde tidigare ganska väl med en individs hela 
karriärutveckling. Idag förändras arbetet, organisationen och den tekniska utvecklingen 
betydligt snabbare, vilket innebär att en tjänst kan förändras radikalt på så lite som fem år 
(Robertson & Smith, 2001). Detta innebär att urvalsprocesser och verktyg behöver 
uppdateras.  
 
Hasselberg (2009) konstaterar att egenskaper hos arbetskraften, som flexibilitet och social 
kompetens, framställs som positiva och viktiga och samarbets- och anpassningsförmåga 
framställs tillsammans med nätverk som enbart gott. Flexibilitet kan även innebära för vissa 
skikt på arbetsmarknaden krav på att vara beredd att flytta för att få ett jobb, att flytta med 
arbetsplatsen och att genom detta bryta med det sociala kontaktnät som grannar och 
umgängeskrets innebär. Den moderna arbetsplatsen kan liknas vid ett cocktailparty där 
minglandet innebär ytliga kontakter och småprat förhindrar att djupare kontakter uppstår. En 
förklaring till att kraven på flexibilitet och social kompetens ses som odelat positivt kan 
förklaras av att en stor del av arbetskraften står utanför det nya arbetslivet och istället befinner 
sig på arbetsplatser där flexibilitetstänkandet ännu inte har gjort sitt intrång (Hasselberg, 
2009).  
 
Trots att arbetsgivare utnyttjar flera olika verktyg för urval och rekrytering finns det 
begränsad information om användningen och hur frekvent den är (Breaugh & Starke, 2000). 
Bureau of National Affairs (BNA) studie från 1988 fokuserade på fem olika arbetstyper och 
sektorer (kontor/administration, produktion/service, teknik, försäljning och ledning) och fann 
att tidningsannonser, tips från medarbetare, direktansökningar och rekryteringar på skolor är 
de vanligast förekommande verktygen för urval av amerikanska företag (Breaugh & Starke, 
2000). Ployhart (2006) konstaterar att moderna organisationer brottas med personalrelaterade 
problem som utgår från en ökad förekomst av kunskapsarbeten, brist på arbetskraft och ökad 
konkurrens om densamma, samt ökad mångfald i arbetslivet. För att komma till rätta med 
dessa problem i rekryteringsforskningen bör fokus utökas från rekrytering och urval på 
individnivå till multinivå för att visa organisationsnivåns inverkan på personalområdet.  
 
Den viktigaste informationen för ett företags resultat är den information som hanteras mellan 
olika företag. Informationen cirkulerar i nätverk: nätverk av företag, nätverk inom företag, 
personliga nätverk och datornät. Ny informationsteknologi har en central betydelse för att en 
flexibel och anpassningsbar modell ska fungera (Castells, 2000). Företag har använt Internet i 
rekryteringssammanhang ända sedan Internet blev populärt. Användandet har uppkommit via 
jobbsökarsidor som exempelvis Monster (http://www.monster.com), som tillhandahåller 
möjligheter för företag eller organisationer att publicera platsannonser och där arbetssökande 
kan söka jobb och skapa en egen användarprofil med bakgrund, meriter och publicera CV 
(Ployhart, 2006).  
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Svenskt Näringsliv kartlägger regelbundet företagens kompetensbehov, rekryteringsmönster 
och uppfattningen om tillgången på kompetent arbetskraft. Ett av resultaten som kan utläsas 
av dessa undersökningar är att AF som använd rekryteringskanal för företag ständigt minskar. 
Dessa undersökningar, Rekryteringsenkäten, har genomförts sedan i slutet av 1990-talet vilket 
möjliggör jämförelser över tid. Det stora urvalet gör det möjligt att göra jämförelser på 
länsnivå. Ett av syftena med Rekryteringsenkäten är att bidra till diskussionen om den svenska 
arbetsmarknadens funktion, med målsättningen att tillgodose företagens kompetensbehov 
(http://www.svensktnaringsliv.se, hämtad 14 september, 2010).  
 
 
1. 4. 1. Person-organisation-ansatsen  

 

Person-organisation-ansatsen (Person-Organization Fit) inom rekryteringsforskningen 
innebär överensstämmelse eller matchning mellan person och organisation (Da Silva, 
Hutcheson, & Wahl, 2010). De individer som uppfattar att de passar bra med arbetsgivaren är 
mindre benägna att lämna företaget, har högre arbetsmotivation och trivs bättre.  
 
Levesque (2005) konstaterade att enligt person-organisation-ansatsen dras arbetssökande till 
företag som de anser sig själva stämma överens med. Den individ som söker arbetsuppgifter 
eller tjänster som innebär beslutsansvar, möjlighet till självbestämmande och/eller kreativa 
arbetsmiljöer skulle enligt teorin självmant söka sig till nyetablerade företag som erbjuder 
dessa möjligheter. Rekrytering enligt person-organisation-ansatsen skulle innebära att beslut 
grundas på en helhetsbedömning av individens möjligheter snarare än enbart på efterfrågade 
krav eller meriter som krävs för själva tjänsten. Teorin erbjuder på så sätt ett urvalsverktyg 
med användbara kriterier för bemanning av nya tjänster (Levesque, 2005).  
 
Tidigare forskning (Pfieffelman et a., 2010) har visat att användandet av Internet som verktyg 
i både företags sökande efter ny arbetskraft och individer som söker nytt jobb ökar. Drygt 90 
procent av större företag i USA har införlivat Internet i sin rekryteringspraxis och cirka 15 
procent av arbetslösa använde Internet i sitt arbetssökande. Trots ett ökat användande av 
Internet i rekryteringssammanhang är forskningen däremot fortfarande knapphändig.  
 
Pfieffelman et al. (2010) genomförde en enkätstudie med 138 deltagare, som bestod av 
klienter från en offentlig arbetsförmedling. Den första enkäten genomfördes med hjälp av 
datorer och Internet och bestod av demografiska fakta och en kortfattad beskrivning av olika 
organisationer/företag. Företagen presenterades med namn, sektor och en kort beskrivning av 
produkten eller tjänsten. Inga övriga fakta om organisationen presenterades för att ge en så 
neutral bild som möjligt. Deltagarna blev ombedda att välja den organisation/företag som var 
mest tilltalande som tänkbara arbetsgivare. Enkäten bestod av ett antal frågor där deltagarna 
ombads att söka svaren på frågorna med hjälp av företagens hemsidor.  
 
När den första enkäten var besvarad fick deltagarna stänga av datorerna för att fylla i den 
andra och avslutande enkäten. Den bestod av återstående frågor om användarvänlighet, 
subjektiv bedömning av överensstämmelsen mellan person och organisation, samt ett antal 
frågor om bland annat företagens attraktionskraft som tänkbar arbetsgivare (Pfieffelman et al., 
2010). Studien gav visst stöd för hypotesen, efter att ha testat för könsskillnader, att kvinnors 
jobbsökande påverkades av uppfattningar om webbsidans användarvänlighet, som positivt 
påverkade uppfattningen om organisationen. Inga sådana effekter på mäns jobbsökande kunde 
däremot styrkas. Studiens resultat stöder att organisationer bör erkänna webbdesign som en 
nyckelfaktor i en framgångsrik rekryteringsprocess. Hypotesen om relationen mellan 
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Internetanvändande, person-organisation-ansatsen och organisationens attraktionskraft 
saknade dock stöd i studien (Pfieffelman et al., 2010).  
 
 
1. 4. 2. Institutionell teori och transaktionskostnader  
 

When it is costly to transact, then institutions matter. And it is costly to 
transact (Douglas C North i Alston, Eggertsson, & North, 1996, s 344). 

 
Transaktionskostnader handlar om kostnaderna att genomföra och beräkna värdet av affären 
eller utbytet och uppkommer för att skydda värdena i både frivilliga utbyten och ofrivilliga 
utbyten, som exempelvis stöld (Alston et al., 1996). Transaktionskostnader är också 
kostnaden av att specificera vad utbytet består av och att genomdriva överenskommelserna 
som uppstår i samband med utbytet (Alston et al., 1996). Transaktionskostnader är så kallade 
sökkostnader för att köpare och säljare ska finna varandra, kostnader förknippade med 
utvärdering av varan eller tjänsten samt förhandlingar om kontraktets villkor och utformning. 
Marknader för standardiserade varor och tjänster, som råvaror, aktier eller transporttjänster, 
har ofta låga transaktionskostnader, medan transaktionskostnaderna kan vara mycket höga på 
andra marknader, som exempelvis köp eller försäljning av fastigheter (http://www.ne.se, 
hämtad 3 juni, 2010). Internet och börser är två fenomen som minskar 
transaktionskostnaderna, tullar är exempel på fenomen som ökar transaktionskostnader 
(http://www.wikipedia.se, hämtad 3 juni, 2010). 
 
Teorin om transaktionskostnader bygger på två antaganden om beteende (Bahli & Rivard, 
2003). Det första antagandet är rationalitet, kognitiva begränsningar förhindrar en komplett 
utvärdering av konsekvenser av alla tänkbara och möjliga beslut. Rationalitetens inverkan på 
beslut beror på vilken kunskapsnivå och färdighet som beslutstagare kan använda i olika 
beslut. Det andra antagandet handlar om opportunism, människan agerar inte enbart av 
egenintresse utan även av slughet, exempelvis genom att överdriva eller ljuga om sin förmåga 
för att på så sätt få fördelar i affärsuppgörelser eller liknande (Bahli & Rivard, 2003).  
 
När vakanser uppstår på ett företag ska dessa anmälas till AF och annonseras på Platsbanken. 
Under 2009 anmäldes 416 406 lediga jobb och 491 000 personer fick jobb via AF, enligt den 
interna statistiken (http://www.arbetsformedlingen.se, hämtad 4 juni, 2010). Enligt Svenskt 
Näringsliv (Karlsson, 2010b) minskar antalet dock företag som anmäler jobb till AF. För att 
uppfylla krav för arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd måste individen vara inskriven 
på AF och vara aktiv på arbetsmarknaden genom att söka ett antal jobb varje månad och 
redovisa dessa till AF, antingen genom personliga besök eller via kontakt med kundtjänst. 
Som inskriven på AF förbinder sig individen att följa den handlingsplan som utarbetas av 
handläggaren tillsammans med den arbetslöse och att söka de jobb som anvisas 
(http://www.arbetsformedlingen.se, hämtad 4 juni, 2010). Det främsta skälet till 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder är att öka sysselsättningen. För att uppfylla detta mål arbetar 
AF med att göra matchningsprocessen mellan arbetssökande och vakanser effektiv (Nordin, 
2006). Sekundära mål med åtgärderna är att minska de sociala problem som kan förknippas 
med arbetslöshet.  
 
För den som saknar utbildning eller arbetslivserfarenhet kan detta innebära i praktiken att 
personen måste söka arbeten som hon/han redan på förhand vet inte leder någonstans, 
eftersom grundläggande kvalifikationer saknas. Detta leder även till att företagen får en 
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mängd ansökningar som inte uppfyller kraven och urvalsarbetet kan dra ut på tiden, en 
process som leder till ökade transaktionskostnader för företagen. 
 
Institutioner definieras av Alston et al. (1996) som formella och informella regler som 
begränsar individuellt beteende och skapar mänskliga interaktioner. Den institutionella miljön 
varierar med en individs position i samhället. Kostnader uppstår för organisationen eller 
företaget när det handlar om förändringar. Institutionella förändringar kan ses som resultatet 
av tillgång och efterfrågan i samhället och som resultatet av förhandlingar mellan kunder och 
leverantörer. Förändringar har både vinnare och förlorare (Alston et al., 1996).  
 
Strukturella förändringar i organisationen skapar en jämvikt som för företaget kan innebära en 
ny ekonomisk policy. Förändringar i formella institutionella arrangemang speglar makten och 
begränsningarna hos beslutsfattarna som regelbundet är tvingade av transaktionskostnader att 
välja institutioner som avstår från arrangemang som i teorin skulle gynna alla. Enligt Alston et 
al. (1996) anses det att informella traditioner, som normer och seder, förändras långsamt och 
kan ofta tas för givna. Kvantitativa mätningar av institutionella förändringar är inte 
tillgängliga, bättre bevis kan däremot fås av kvalitativa studier av historiska arkiv. Genom en 
fallstudie av en organisation kan de institutionella förändringarna spåras (Alston et al., 1996). 
 
Nätverkssamhället innebär en informalisering av samhället, där formella strukturer och 
institutioner minskar i betydelse till förmån för det personliga nätverket. En effekt av detta 
fenomen är den ”nya arbetsmarknaden” och begreppet kan ses som en parallell till ”den nya 
ekonomin” (Hasselberg, 2009). 
 
 
1. 4. 3. Sökteori 
 
Informationsprocesser och informationstillgång har stor betydelse för hur en arbetsmarknad 
fungerar. Forskningen har varit inriktad på hur man säkerställer ett tillförlitligt 
informationsflöde snarare än vilken betydelse frånvaro av effektiv information har för olika 
agenters beteende (Jansson, 1999).  
 
Jansson (1999) menar att teorin om jobbsökande, så kallad sökteori, väger in flera viktiga 
osäkerheter på arbetsmarknaden. Utfallet i en sökteoretisk modell bestäms av inkomsten 
individen har som arbetslös eller anställd, strömmen av arbetserbjudanden, för- och nackdelar 
med de jobb som erbjuds, såväl som individens tidspreferens. Den sistnämnda faktorn 
påverkar hur villig personen är att vänta på ett bättre erbjudande (Devine & Kiefer, 1991; 
Jansson, 1999). Den sökteoretiska modellen utgår ifrån att de sökande väger in dessa faktorer 
då de beslutar om att anta ett jobberbjudande. Om fördelarna med det nya jobbet inte 
överväger fördelarna som förknippas med den nuvarande positionen avstår personen att ta 
jobbet. För arbetslösa innebär detta att förbli arbetslös i väntan på ett bättre erbjudande. 
Modellen utesluter dock arbetsgivarnas beteende i sökandet efter arbetskraft. Strömmen av 
jobb inkluderas, men hur personer blir erbjudna jobb inkluderas inte. Trovärdigheten i 
informationen som förmedlas genom olika kanaler inkluderas inte heller (Devine & Kiefer, 
1991; Jansson, 1999).  
 
Systematiskt sökande innebär att den arbetssökande vet vilka företag som erbjuder de bästa 
jobben, att jobben söks i en specifik ordning samt att företagen bara kan undersökas en gång. 
Slumpmässigt sökande innebär att företag och jobb söks i en godtycklig ordning. Modellen 
utgår ifrån att inkomsten för den arbetslösa är fast (Devine & Kiefer, 1991). Arbetssökandes 
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möjligheter att hitta jobb kan betraktas på tre nivåer, samhälls- lokal- och individnivå 
(Bolinder, 2006). På samhällsnivån varierar handlingsutrymmet för arbetslösa med det 
konjunkturella läget på arbetsmarknaden. På den lokala nivån varierar handlingsutrymmet 
med tillgången på lediga jobb på den lokala arbetsmarknaden. Regionala skillnader i 
arbetslöshet och jobbtillfällen är ganska betydande, även om skillnaderna minskade under 
krisen på 1990-talet. På individnivå varierar handlingsutrymmet med individens bakgrund, 
erfarenheter och egenskaper som formell utbildning, arbetslivserfarenhet, kön, ålder, tid i 
arbetslöshet och etnisk bakgrund (Bolinder, 2006).  
 
 
1. 4. 4. Social network theory  
 

Social network theory (social nätverksteori, egen översättning) fokuserar på relationer mellan 
olika aktörer, som individer, arbetsgrupper eller organisationer och avgränsar sig på så sätt 
från den traditionella organisationsforskningens perspektiv som undersöker isolerade 
individuella aktörer (Van Hoye, van Hooft, & Lievens, 2009).  
 
Trots att nätverkande ofta rekommenderas som strategi för jobbsökeri så är forskning på 
området begränsad. Van Hoye et al. (2009) undersökte 1 177 flamländska arbetssökande och 
fann att arbetssökande med ett stort socialt kontaktnät tillbringade mer tid att nätverka 
oberoende av skillnader i personlighetsegenskaperna extraversion och samvetsgrannhet. 
Nätverkandet förklarade skillnader i antal jobberbjudanden utöver användandet av sökmetod 
som tryckta annonser, Internet och användandet av arbetsförmedlingar, men ingen skillnad i 
antal slutliga anställningar. Nätverksbeteende definierades som individens försök att utveckla 
och bevara relationer med andra som har potential att gynna individen i arbete eller karriär. 
Nätverkande definierades i jobbsökarsammanhang som individens åtgärder riktade mot att 
kontakta vänner, bekanta och andra med huvudsyftet att samla information eller råd för att få 
ett jobb (Van Hoye et al., 2009).  
 
 
1. 4. 5. Personlighetsteorier 
 
Personlighetsegenskaper påverkar individens värderingar och motivation (Warr, 2007) vilket 
kan märkas i val av yrke. Exempel på detta som kan kopplas till rekryteringsprocessen, 
eftersom många personlighetstest som används av rekryterare handlar om personliga 
egenskaper, är femfaktorsmodellen som mäter personlighet och består av fem huvudfaktorer 
(a) extraversion - introversion, (b) neuroticism (ångestnivå), (c) vänlighet (samarbetsförmåga, 
empati), (d) samvetsgrannhet samt (e) öppenhet för upplevelser. Dessa fem huvudfaktorer har 
sex stycken underfaktorer (Furnham, 2005). Att ha ett arbete inom ”fel” dimension innebär 
enligt teorin en dålig överensstämmelse mellan individ och arbete samt leder till vantrivsel 
och ohälsa (Furnham, 2005). I rekryteringssammanhang kan detta innebära en felrekrytering. 
Lindelöw (2008) beskriver dessa fem huvudfaktorer som (a) utåtvändhet, (b) känslomässig 
stabilitet, (c) vänlighet, (d) samvetsgrannhet samt (e) intellektuell nyfikenhet. Det är inte 
entydigt bevisat att dessa dimensioner, självskattade egenskaper, beskriver det faktiska 
agerandet i olika situationer. De beskriver snarare en persons självbild.  Om de har någon 
relevans för yrkesutövandet beror på egenskapernas relevans i sammanhanget, individens 
självinsikt och hur instrumentet tolkas (Lindelöw, 2008). 
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Den stora mängd personlig information som finns tillgänglig via olika sociala medier, som 
exempelvis Facebook och MySpace, har visat sig vara användbar i urvalsprocessen för att 
bedöma individens personlighet genom att jämföra informationen med resultaten av olika 
personlighetstester (Kluemper & Rosen, 2009). Morgenson, Reider och Campion (2005) 
undersökte om de tre vanligaste urvalsmetoderna för traditionell anställning, det vill säga 
strukturerad intervju, personlighetstest och situationsbaserat arbetsprov, hade effekt vid 
teambaserade arbeten. Studien, som bestod av en arbetsanalys, olika personlighetstester och 
strukturerade intervjuer med anställda på det undersökta företaget, fann att de traditionella 
urvalsmetoderna förutsäger prestationsförmåga även i team. Resultatet stöder även hypotesen 
att social kompetens kan mätas med strukturerade intervjuer, att personlighetsegenskaper som 
exempelvis samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och känslomässig stabilitet samt 
förmåga till lagarbete förutspår kontextuell prestationsförmåga (Morgenson et al., 2005).  
 
 
2. METOD 
 
Länsförsäkringar Bergslagen, som är detta examensarbetes uppdragsgivare, har visat stort 
intresse för fenomenet rekrytering och sociala medier. Att få i uppdrag att undersöka den 
nuvarande rekryteringsprocessen har gett mig tillgång till bolagets interna dokument, även om 
det samtidigt har begränsat examensarbetets metodval. Detta har dock inneburit en möjlighet 
att testa ett metodupplägg för att samla in material och fånga det unika i bolagets 
rekryteringsprocess.  
 
I uppsatsen används en kvalitativ och deskriptiv metod i form av dokumentgranskning och 
kvalitativ intervju. Som forskningsstrategi har jag valt att göra en fallstudie av 
Länsförsäkringar Bergslagens rekryteringsprocess. Fallstudien är inte en metod i sig utan en 
forskningsstrategi (Cassell & Symon, 2004) som i sin natur uppmuntrar till ett 
flermetodsupplägg och är en heterogen aktivitet som täcker en mängd av forskningsmetoder 
och tekniker. Fallstudien kan användas tillsammans med andra forskningsstrategier för att 
ställa relaterade frågor i andra faser av ett forskningsprojekt (Cassell & Symon, 2004).  
 
Datainsamlingen började med att analysera interna dokument bestående av företagets 
rekryteringspolicy, interna kom-ihåg-listor för rekryteringsförfarandet, interna riktlinjer för 
Internetanvändande samt underlag för kravprofiler. Dokumentgranskning ger möjlighet till 
datainsamling utan att störa den dagliga verksamheten (Mertens, 2005) och ger tillgång till 
kunskap som annars kan vara omöjlig att uppnå på annat sätt.  
 
Datainsamlingen fortsatte därefter med intervjuer med personalchefen på Länsförsäkringar 
Bergslagen. Materialet bestod av en semistrukturerad intervju med sju huvudfrågor samt en 
uppföljningsintervju via e-post med 18 frågor. Intervjun är den vanligaste kvalitativa 
datainsamlingsmetoden. Intervjun är en effektiv metod att fånga individens unika upplevelse 
av det fenomen som undersöks. Genom att använda en semistrukturerad intervju fångas vissa 
teman upp som är intressanta för syftet med undersökningen och frågeställningarna besvaras 
samtidigt som respondenten ges möjlighet att berätta fritt om fenomenet utan att vara 
hänvisad eller låst till enbart ja- eller nej-frågor (Cassel & Symon, 2004). Data samlades in 
och bearbetades under våren och sommaren 2010. 
 
Dokumentgranskningen och intervjumaterialet besvarade inte alla frågor som uppstod under 
arbetets gång, därför har en litteraturgranskning av rekrytering och sociala medier genomförts 
som ett komplement till materialet. En litteraturgranskning har vanligtvis till uppgift att 
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sammanställa all litteratur inom ett visst område (Backman, 2008). Resultatet av 
litteraturstudien presenteras i första hand under rubriken 1. 4. Tidigare forskning.  
 
 
2. 1. Deltagare  
 
Den första kontakten med Länsförsäkringar Bergslagen togs på arbetsmarknadsdagarna 
Högvarv på Mälardalens högskola i Västerås 17 mars, år 2010. Efter att ha presenterat idén 
för examensarbetet och en kort beskrivning av utbildningen för företagets representant 
bokades ett möte in på Länsförsäkringar Bergslagens kontor i Västerås, där den planerade 
undersökningen diskuterades. Eftersom uppsatsen har haft Länsförsäkringar Bergslagen som 
uppdragsgivare tillfrågades personalchefen att delta i undersökningens intervjudel.  
 
 
2. 2. Procedur 
 
Personalchefen intervjuades i en traditionell intervju som spelades in på band för att samla in 
bakgrundsmaterial om den nuvarande rekryteringsprocessen. Tid och plats för intervjun 
bokades genom personalassistenten på Länsförsäkringar Bergslagen och genomfördes på 
respondentens arbetsrum på intervjupersonens initiativ. Intervjun beräknades att ta mellan 45 
och 60 minuter. Före intervjun informerades respondenten att deltagandet var frivilligt och 
kunde avbrytas när som helst, vad materialet skulle användas till och att en kopia på det 
transkriberade materialet fanns att tillgå via e-post om så önskemål fanns.  
 
Intervjun transkriberades från ljud till text i direkt anslutning till intervjutillfället. Materialet 
analyserades genom meningskoncentrering vilket innebär att svaren på frågorna 
sammanfattades i korta meningar eller mer koncisa formuleringar. Syftet med kvalitativa 
forskningsintervjuer är att beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonernas 
livsvärld och det förekommer ett oavbrutet sammanhang mellan beskrivning och tolkning 
(Kvale, 1997). Livsvärlden i denna undersökning är rekryteringsprocessen hos 
Länsförsäkringar Bergslagen.  
 
Meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas meningar formuleras mer koncist. 
Långa uttalanden pressas samman till kortare uttalanden där det viktigaste omformuleras till 
några få ord. Större intervjutexter reduceras till kortare och mer koncisa formuleringar (Kvale, 
1997). Intervjuer tar tid både på ett empiriskt plan och på ett bearbetningsplan (Ejvegård, 
2007), därför är noggranna förberedelser viktiga, både när det handlar om urval, vilka 
personer som ska intervjuas samt genomförandet av intervjun.  
 
Uppföljningsintervjun genomfördes via e-post och behovet att transkribera undveks genom att 
materialet redan var i textform. Risken för att viktiga data går förlorade i 
transkriberingsprocessen minskas betydligt jämfört med en traditionell intervjumetod, 
eftersom materialet redan är textbaserat och därför inte behöver bearbetas för att flyttas över 
till datorn (Cassel & Symon, 2004).  
 
En fördel med en elektronisk intervjumetod jämfört med traditionellt muntliga 
intervjumetoder är frihet för respondenten att själv välja tidpunkt som passar för intervjun, 
möjlighet att fundera på frågorna i lugn och ro samt möjligheten att fritt formulera åsikter, 
tankar och funderingar utan att behöva känna tidspress från forskaren (Cassel & Symon, 
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2004). Att genomgöra intervjuer via e-post begränsar dock möjligheten att avläsa kroppsspråk 
och ansiktsuttryck, begränsar möjligheter till spontana uppföljningsfrågor i direkt anslutning 
till svarstillfället samt att risken för kortfattade svar från respondenten ökar. 
 
 
2. 3. Urval och begränsningar  
 
Sökning efter artiklar och böcker har skett i databaserna Academic Search Elite, Social 
Science Citation Index och Jstor som finns tillgängliga i nätverket tillhörande Mälardalens 
högskola. 
 
Sökorden som användes var ”recruitment”, ”selection”, ”social media”, ”social network 
theory” samt ”transaction costs” i olika kombinationer. Träffarna varierade från 698 595 till 
52. 
 
De artiklar som valdes ut hade minst ett av sökorden i titeln eller presenterades i artikelns 
sammanfattning. 
 
Vid sökning efter material om sociala medier begränsades sökningen till år 2005 eller senare 
för att få så aktuell information som möjligt. Övriga källor hade ingen årtalsbegränsning.  
 
 
2. 4. Bortfall 
 
De artiklar och böcker som inte belyste rekrytering och urval eller sociala medier valdes bort, 
dessa bedömdes irrelevanta i förhållande till syftet. Exempel på bortvalda artiklar och böcker 
rörde rekrytering av självmordsbombare, politiska eller religiösa anhängare samt artiklar som 
handlade om socialt arbete.  
 
 
2. 5. Källkritik 
 
Publicerad vetenskaplig forskning i artikelform om sociala medier är fortfarande begränsad 
och därför har i första hand nypublicerade böcker om ämnet använts. Vetenskapliga artiklar 
om rekrytering finns det desto mer av eftersom forskningsfältet är väl etablerat.  
 
Wikipedia har två olika funktioner i detta examensarbete. Hemsidan har dels använts som 
exempel på ett av de sociala medier som tas upp i tidigare forskning, dels för att söka 
bekräftelse på definitioner av olika begrepp. En dubbelkontroll har utförts genom att jämföra 
uppgifterna med övriga källor som användes i uppsatsen. 
 
 
2. 6. Validitet och reliabilitet 
 
I kvalitativa studier har begreppen validitet och reliabilitet inte samma innebörd som i 
kvantitativa studier. Validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen, 
ambitionen är att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att 
beskriva uppfattningar (Patel & Davidsson, 2003).  
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Om samma individ intervjuas flera gånger där samma fråga ställs och får olika svar betraktas 
det som låg reliabilitet i kvantitativa studier. I kvalitativa studier tolkas detta som att individen 
har ändrat uppfattning, eller har fått nya insikter efter den förra intervjun. Reliabilitet i 
kvalitativa studier bör snarare ses mot bakgrund av det unika i intervjusituationen. I 
kvalitativa studier närmar sig begreppet reliabilitet validitetsbegreppet och därför används 
reliabilitetsbegreppet sällan i kvalitativa studier. Kvalitativa studier strävar efter en god 
validitet i hela forskningsprocessen. Exempel på detta kan vara att skaffa underlag för att göra 
en trovärdig tolkning av det insamlade materialet (Patel & Davidsson, 2003).  
 
För att uppnå en så god validitet som möjligt har intervjumaterialet transkriberats ordagrant 
innan det har bearbetats till löpande text. Meningskoncentreringen och citat har utgått från det 
transkriberade materialet efter ett flertal genomlyssningar av intervjun. Respondenten har 
även fått läsa igenom det transkriberade materialet för att få möjlighet att korrigera felaktiga 
uppgifter, denna deltagarkontroll är ett led för att uppnå intern validitet (Patel & Davidsson, 
2003). Intervjuguiden har konstruerats med öppna frågor och utan ledande frågor för att på så 
sätt undvika att den egna förförståelsen får tolkningsföreträde och frågorna besvaras för att 
passa förutbestämda åsikter.  
 
Att validera är att kontrollera, att ha en kritisk syn på analysen (Kvale, 1997). Validitet i 
kvalitativa studier är att ifrågasätta, frågorna vad och varför besvaras före frågan om hur. 
Undersökningens innehåll och syfte kommer före metoden. För att avgöra om en metod 
undersöker vad som ska undersökas krävs en teoretisk föreställning om vad som undersöks 
(Kvale, 1997).  
 
 
2. 7. Etik 
 
Forskning ska uppfylla forskningskravet, att utföra viktig och kvalitativt god forskning, och 
individskyddskravet, som innebär att deltagare, försökspersoner och informanter inte får 
komma till skada. Individskyddskravet förtydligas i regler med krav på information, på 
samtycke, på konfidentialitet samt på hur forskningsmaterialet får användas 
(http://www.vr.se, hämtad 29 april, 2010).  
 
Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och 
villkoren för deltagandet, att det är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när som helst, 
samt information som kan påverka deltagarnas vilja att delta i undersökningen. 
Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i undersökningen skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att insamlad data om enskilda individer endast 
får användas för forskningsändamål (http://www.vr.se, hämtad 11 maj, 2010).  
 
Informationskravet och samtyckeskravet har tillgodosetts genom att information gavs till 
respondenten om undersökningens syfte och att allt deltagande är frivilligt innan intervjun 
påbörjades. Respondenten har själv fått bestämma nivån av anonymitet och informerades om 
att inga obehöriga skulle få ta del av den inspelade intervjun. Respondenten informerades 
även om att uppgifterna insamlade genom intervjuerna endast skulle användas till 
examensarbetet.  
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3. RESULTAT 
 
 
3. 1. Presentation av företaget 
 
Länsförsäkringar, som grundades år 1801, består idag av 24 självständiga och lokala 
länsförsäkringsbolag som samverkar under Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Företaget 
är en kundstyrd organisation som verkar inom bank- fastighets- och försäkringsväsendet. 
Lokalkontoren för Länsförsäkringar Bergslagen, som grundades år 1848, finns i Sala, Köping, 
Lindesberg, Örebro, Karlskoga och Västerås. Länsförsäkringar Bergslagen har cirka 240 
anställda, varav 24 chefer.  
 
 
3. 2. Dokumentgranskning  
 
Datainsamling genom att granska interna dokument ger tillgång till kunskap om verksamheten 
eller organisationen utan att behöva störa den dagliga verksamheten (Mertens, 2005).  
Den genomförda dokumentgranskningen av företagets rekryteringspolicy, interna kom-ihåg-
listor för rekryteringen och underlag för kravprofiler visar att rekryteringen genomgår ett antal 
steg efter att beslut om anställning har fattats.  
 
När en vakans uppstår inom företaget genomförs först en analys för att bedöma om tjänsten 
ska återbesättas eller om arbetsuppgifterna klaras genom en omorganisation.  Det är den 
närmaste chefen som tar beslut om återbesättning eller omorganisering på avdelningen. Om 
tillsättandet av tjänsten är utanför budget krävs beslut från VD. Alla beslut rörande 
rekryteringsprocessen sker i samråd med överordnad chef. Därefter kontaktas 
personalavdelningen för att besluta om hur själva rekryteringsarbetet ska genomföras. 
Rekryteringsprocessen vid Länsförsäkringar Bergslagen genomgår följande 13 steg efter att 
en vakans har uppstått och beslut tagits om anställning:  
 
 
1. Närmaste chef på aktuell avdelning utarbetar en kravprofil för tjänsten. Den stäms av med 
berört fackligt kontaktombud och personalavdelningen. Kravprofilen består av följande sex 
punkter (a) utbildning, (b) erfarenhet, (c) personliga egenskaper, (d) eventuell 
specialistkompetens, (e) eventuellt underrepresenterat kön och etnisk mångfald, samt (f) 
övrigt.  
 

2. Alla vakanta tjänster utannonseras i första hand inom Länsförsäkringsgruppen. Annonsen, 
såväl intern som extern, utformas av närmaste chef i samråd med personalavdelningen, som 
också ansvarar för beställning av annons.  Den externa annonseringen sker i första hand i 
lokaltidningarna, Platstorget via LäNet, bolagets hemsida och lediga tjänster anmäls alltid till 
Arbetsförmedlingen. Som komplettering utannonseras den lediga tjänsten i lämplig dagspress 
eller i annat annonsmedium. Publiceringstiden är 14 dagar. Personalavdelningen ansvarar för 
detta. Länsförsäkringar Bergslagen har slagit fast att en bra platsannons ska ha följande form 
och innehåll: (a) företagsinformation, (b) tydliga rubriker som skapar intresse hos läsaren, (c) 
kort och informativ arbetsbeskrivning för tjänsten, (d) krav och önskemål enligt kravprofilen, 
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(e) kontaktpersoner med telefonnummer, (f) sista ansökningsdag, (g) ansökan sänds till 
Personalavdelningen.  
 
 
Efter avslutad annonsering hanteras inkomna ansökningar enligt följande: 
 
 
3. Personalavdelningen skickar ut bekräftelsebrev till de sökande på att ansökan har mottagits. 
Vid de tillfällen som rekryteringsarbetet drar ut på tiden informeras sökande även om detta 
via brev. Ansvarig chef meddelar personalavdelningen om eventuella förseningar i 
rekryteringsarbetet.  
 
4. Sekretess gäller för alla som deltar i rekryteringsprocessen och handlägger 
anställningsärenden. Det betyder att ingen talar om vem eller vilka som sökt vilka tjänster och 
vad som sagts under intervjun eller andra samtal i samband med rekryteringen.  
 

5. Urvalsprocessen. Vid ett stort antal inkomna ansökningar sorteras dessa i tre grupper (a) 
sökande som är aktuella för intervju, (b) de som är intressanta i en eventuell andra 
intervjuomgång samt (c) de som inte uppfyller kravspecifikationen. Personalavdelningen och 
rekryterande chef går igenom ansökningshandlingarna.  
 
6. Fyra till åtta personer kallas till en första intervju. Interna kandidater intervjuas eller får 
direkt återkoppling från rekryterande chef om varför vederbörande inte kallats till intervju. 
Intervjuprocessen startar snarast efter ansökningstidens utgång.  
 
7. Tester. I de fall en fördjupad bedömning önskas anlitar bolaget ett externt företag. Sökande 
informeras om att en fördjupad intervju med test kommer att genomföras, vilket sökande 
måste godkänna. Konsultens uppgift är enbart rådgivande, inte att fatta beslut i det aktuella 
rekryteringsärendet. Kostnaden för konsultinsatsen betalas av rekryterande avdelning (testerna 
genomförs och analyseras numera internt av personalchefen efter genomgången utbildning).  
 
8. Referenstagning. Innan beslut om eventuell anställning ansvarar Personalavdelningen eller 
närmaste chef för referenstagning med angivna referenspersoner.  
 
9. Beslut och besked hanteras genom att de fackliga representanterna informeras om 
rekryteringsprocessen och erbjuds möjlighet att träffa kandidaterna som är aktuella innan 
beslut fattas.  
 
10. Beslut om anställning fattas av närmaste chef och överordnad chef i samråd med 
personalavdelningen.  
 
11. Alla sökande som intervjuats meddelas muntligen om beslutet omgående av närmaste chef 
eller personalavdelningen. Interna sökande får en uppföljningskontakt från 
Personalavdelningen angående karriär- och utvecklingsambitioner. Övriga sökande meddelas 
skriftligen av Personalavdelningen.  
 

12. Både vid intern och extern anställning bestäms lön och övriga anställningsvillkor av 
närmaste chef i samråd med personalavdelningen, som också skriver och skickar ut 
anställningsavtalet. För att personalavdelningen ska kunna utfärda anställningsavtal krävs ett 
besked från närmaste chef avseende persondata, lön, tillträdelsedag och anställningsform. 
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Provanställning på sex månader tillämpas som regel. I samband med anställningsbeslutet 
skickas en ansökan till den nyanställde om lönekonto på LF bank, varefter ett sådant läggs 
upp för lönebetalningar. 
 
13. Den nyanställde har möjlighet att innan tillträde bekanta sig med bolaget genom 
interntidningar och liknande och kan i förekommande fall bli inbjuden till konferenser och 
avdelningsmöten.  
 
 

Svaren på följande frågor bildar underlag för tjänstens kravprofil:  
 
 
1. Arbetsuppgifter – befattningens huvuduppgifter och ansvar, övriga uppgifter, situationer 
som ska lösas, kontakter (interna och externa), dataprogram/system. 

 
2. Arbetsbelastning – Jämn/ojämn/övertid, resor, helgarbete. 

 
3. Bakgrund – Utbildning/utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, branscherfarenhet, speciella 
färdigheter (exempelvis språk, data). 

 
4. Personliga egenskaper – Ålder, kön, bostadsort, egenskaper (fem väljs ut från listan med 
personliga egenskaper).  

 
5. Övrigt – Förväntningar på personen, framtida utvecklingsmöjligheter, lönespann, övriga 
anställningsvillkor.  
 
 
Personliga egenskaper. Noggrann, anpassningsbar, analytisk, vidsynt, lugn och säker, 
omtänksam, tävlingsinriktad, kreativ, diplomatisk, ledarförmåga, effektiv, företagsam, 
ansvarstagande, skriftlig förmåga, prioriteringsförmåga, pådrivande, idérik, initiativrik, 
kunnig, serviceinriktad, kunnig, utåtriktad, administrativ skicklig, verbal, ihärdig, 
självständig, praktisk, målmedveten, välorganiserad.  
 

Egenskaper som skulle få allvarliga konsekvenser på tjänsten. Aggressiv, kritisk, lätt uttråkad, 
konflikträdd, glömsk, omständlig, otålig, impulsiv, obeslutsam, fördomsfull, ointresserad av 
andra, överkänslig, ovillig att delegera, förändringsovillig, revirbevakande, riskobenägen.  
 
Bolagets interna riktlinjer för Internetanvändande fastställer att användandet av Internet, 
sociala medier och andra tjänster inte på något sätt får skada bolagets namn eller rykte. 
Deltagande ska alltid ske enligt bolagets etiska regler.  
 

I sociala medier som bloggar, diskussionsforum och sociala nätverk suddas 
lätt gränsen mellan yrkesrollen och det privata ut. Därför är det viktigt att 
tänka på i vilken roll man deltar och alltid följa bolagets etiska regler och 
det som gäller för att skydda bolagets informationstillgångar, varumärke och 
gällande lagstiftning. 
 
Delta aldrig själv i inlägg som handlar om bolaget utan hänvisa dessa till 
bolagets kommunikationsavdelning (Länsförsäkringar Bergslagens riktlinjer 
för Internetanvändande, punkt 5.1 Sociala medier). 
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Vid överträdelser från de framtagna riktlinjerna kan tillgång till bolagets informationssystem 
begränsas. Allvarliga överträdelser kan medföra avsked. 
 

Den som - i förekommande fall efter tillsägelser - inte rättar sig efter dessa riktlinjer 
ska i första hand fråntas sin tillgång till bolagets informationssystem. Allvarlig 
överträdelse kan medföra avsked. Beslut om åtgärd regleras enligt gällande 
arbetsmarknadslagstiftning och kollektivavtal. 
 

Närmaste chef ska anmäla varje misstänkt brott mot dessa riktlinjer till 
kommunikationsansvarige (Länsförsäkringar Bergslagens riktlinjer för 
Internetanvändande, punkt 6). 

 
 
3. 3. Teoretisk koppling till dokumentgranskningen 
 
En formell rekryteringsprocess är en viktig del i personalarbetet då det är ett sätt för företag 
att effektivisera verksamheten (Yakubovich & Lup, 2006). Kravprofilen som används i 
utformandet av annonsen stämmer överens med femfaktorsmodellen som mäter personlighet 
bestående av dessa fem huvudfaktorer (a) extraversion – introversion (utåtvändhet), (b) 
neuroticism, ångestnivå (känslomässig stabilitet), (c) vänlighet (samarbetsförmåga, empati), 
(d) samvetsgrannhet samt (e) öppenhet för upplevelser (intellektuell nyfikenhet) (Furnham, 
2005; Lindelöw, 2008).  
 
Enligt Tross och Maurer (2008) är anställningsintervjun den mest använda och högst 
värderade urvalsmetoden i rekryteringssammanhang. Strukturerade erfarenhetsbaserade 
intervjuer fokuserar på tidigare beteende i relevanta situationer och kan användas för att mäta 
förväntad arbetsprestation. Tross och Maurer (2008) studerade effekten av 
utbildning/coaching av intervjuade och resultatet i efterföljande intervjuer. Deltagarna i 
undersökningen delades in i tre olika grupper med ökande fördjupning (låg: enbart 
introduktionsutbildning, medium: introduktion plus medvetenhetsträning samt hög: 
introduktion plus medvetenhet plus färdighetsträning). Studiens resultat visade ett samband 
mellan deltagande i coachning och intervjuresultat. Studien visade att intervjuades kunskap 
fungerade som länk mellan deltagande i coachning och intervjuresultat (Tross & Maurer, 
2008).  
 
Anställningsintervjun är den vanligast förekommande metoden för urval i 
rekryteringssammanhang enligt Posthuma, Morgenson och Campion (2002). Studier har visat 
att personlighetsfaktorer som extraversion, samvetsgrannhet och prestationsbehov har en 
begränsad inverkan på den arbetssökandes prestation i intervjusammanhang. Andra studier 
har visat att det snarare är nivån av erfarenhet hos intervjuaren som påverkar utfallet av 
intervjun. Oerfarna intervjuare har visat tendenser att anställa sämre kvalificerade kandidater 
om nervositet och krav på resultat påverkade situationen (Posthuma et al., 2002). För att få en 
produktiv arbetskraft och för att kunna försvara de beslut som fattas är det viktigt att använda 
en validerad metod för urvalsprocessen i rekryteringssammanhang (Iddekinge & Ployhart, 
2008). 
 
Enligt Ryan och Tippins (2004) finns det ett glapp mellan teori och praktik gällande 
forskningsresultat om personalurval. Den genomförda studien fokuserade på följande fyra 
områden, (a) fungerande urvalsverktyg, (b) fungerande rekryteringsstrategier, (c) hur 
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användning av urvalsverktyget relaterar till arbetskraftens mångfald, (d) vilka personal- och 
rekryteringsprocesser som leder till en positiv uppfattning av arbetssökande, inom 
personalarbetet där både kunskapsbrister och användnings- och tillämpningsbrister 
konstaterades. Följande strategier rekommenderades för att komma till rätta med dessa brister:  
 
 
1. Använd de expertresurser som är utbildade och kunniga inom området rekrytering och 
urval för att få önskat resultat. 
 
2. Utbildning och kritisk granskning på området innebär en möjlighet att hålla sig uppdaterad 
på området. 
 
3. Samla in data och utvärdera insatser för att förbättra HR-strategierna.  
 
 
Det är även viktigt att ta hänsyn till arbetsmarknadens mångfald när dessa verktyg används i 
urvalsprocessen (Ryan & Tippins, 2004). 
 
 
3. 4. Sammanfattning av intervjun  
 
Ann-Christin Palmér är personalchef på Länsförsäkringar Bergslagen sedan 2004. Hon är 
socionom med PA-inriktning och tog examen från Örebro högskola (numera universitet) 
1980. Hon har en bred erfarenhet av olika organisationer, statliga verk, kommuner, landsting 
och den privata sektorn.  
 
Jobbet som personalchef innebär bland annat ett övergripande ansvar för att titta på 
personalfrågor i ett bredare perspektiv. Arbetsmiljöfrågor, jämställdhet och rehabilitering ska 
finnas med på agendan. Att ha en bra dialog med fackföreningarna är viktigt.  
 

Sen är vi inte alltid överens men vi har åtminstone en bra dialog där vi 
liksom, vi kan prata med varandra det tycker jag är en bra förutsättning att 
vi inte hela tiden går i konfliktsituationer utan att… vi kan ha olika åsikter 
om saker och ting men till syvende och sist så är det ändå faktiskt så att 
arbetsgivaren som… men vi lyssnar in och vi liksom tar hänsyn till och så 
vidare då, men det är ändå vi som beslutar i slutändan.  

 
Uppgiften i rekryteringssammanhang är att ha en övergripande syn i bolaget, att ansvara för 
att lönesättningen sköts enligt den överenskomna policyn. Palmér sköter intervjuer och ser 
som sitt ansvar att få intervjupersonen att slappna av och känna sig trygg i intervjusituationen. 
Möjligheten att förändra något uppstår i samband med vakanser och det är viktigt att ha en 
intern rörlighet inom bolaget. En viktig del i rekryteringen är mångfald utifrån flera 
perspektiv som nya kulturer, kön, ålder.  
 

För det handlar ju inte bara om tjänsten utan sen handlar det ju också om att 
titta på den här gruppen som den här personen ska in i, hur ser den gruppen 
ut, vad är det vi saknar i den här gruppen?  
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För mig är det mötet så här med människan det som känns viktigast… 
(…)… rekrytering tycker jag handlar så mycket om känsla alltså att den här 
personen skulle nog passa här och det… så gör man ibland felaktiga beslut, 
så är det också…. men det är ju lite granna magkänsla för mig, den här känns 
rätt här.  

 
Programmet Reach Mee, som är ett väletablerat webbaserat rekryteringsverktyg, är till stor 
hjälp i urvalsprocessen. Det är viktigt att börja intervjun med att presentera den egna rollen, 
bolaget och dess värderingar och fortsätter med att fråga om bakgrunden, egenskaper som 
person för att se intervjupersonens självkännedom. Alla tjänster är unika. Det ställs olika krav 
för olika tjänster, krav på utbildning eller erfarenhet är en viktig basplatta men det viktigaste 
är att personen ska fungera med varumärket. 
 

Jag har ju ett ansvar i att ha… titta på personalfrågorna i ett bredare 
perspektiv.… och sen tycker jag det är jätteviktig att presentera bolaget så 
det brukar jag alltid göra först, att på ett bra sätt, lite snabbt alltså gå igenom 
och tala om vad står vi för, för i våra, det är ju viktigt för oss att känna att vi 
har medarbetare som kommer in som också känner samma sak alltså, som 
tycker det är kul att jobba i det här bolaget… 
 
… Vissa tjänster kräver att du har en viss grundutbildning så är det bara… 
vissa tjänster kräver att du är akademiker, vissa tjänster kräver inte alls att 
du är akademiker och det är ju liksom en basplatta tycker jag som man får 
fundera över… sen är det ju naturligtvis personen som är liksom… att det 
viktigaste, att personen ska på något vis kunna fungera ihop med vårt 
varumärke… 

 

Länsförsäkringar Bergslagen är ett lokalt varumärke som står för trygghet. Det är ett kundägt 
bolag som ska vara lokalt och lättillgängligt samt kännas tryggt för kunderna. Genom 
sponsring av exempelvis olika miljöprojekt, ungdomsidrott och kultur och vill bolaget gynna 
Bergslagen och hjälpa företagandet så att människor vill bo kvar i regionen. Det är viktigt att 
synas i rätt sammanhang, att inte florera i pressen i samband med skandaler och höga bonusar 
ska inte vara en del av Länsförsäkringar.  
 

… Jag beskriver det som ett, det är ett lokalt… varumärke som står för 
trygghet. Det är liksom det viktigaste för oss… och vi ska uppfattas som om 
vi är tillgängliga, engagerade säger jag, och vi är kundägda….  
 
I och med vi är kundägda då känns det som om liksom kunderna ska känna 
att vi är inte dom som finns med i tidningsrubrikerna om skandaler, utan för 
oss handlar det om att vi är dom här, det är tryggt och bra och det är inga 
skandaler om dom här inte, dom här ser till att ta hantera våra pengar på ett 
bra sätt…. det viktigaste vi har, det är ju att vi faktiskt kommer ihåg att det 
är kundernas pengar. Och då ska vi inte ha några höga bonusar och såna här 
saker, det ska inte finnas i vår värld, det tycker jag är viktigt. 
 
… Idrottsföreningar sponsrar vi ju mycket…. Sen sponsrar vi också ju lite 
när det gäller kultursidan. Vi har ju funnits med när det har varit aktiviteter 
på somrarna…. ett brett spektra inom Bergslagen…. det är ett sätt tror vi 
hjälpa företagandet i vårt område som gör att det finns jobb här och man 
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tycker det är kul, att man vill vara kvar här… för det bygger ju vår 
verksamhet på då… att det finns många som bor här, då får vi ju större 
möjlighet att sälja försäkringar.  

 
Arbetet som personalchef innebär att vara arbetsgivarrepresentant framför allt istället för 
arbetstagarrepresentant. Personalarbetet drivs ur ett arbetsgivarperspektiv och de främsta 
motparterna är de fackliga representanterna som är de som driver arbetstagarfrågorna. 
Uppgiften i ledningsgruppen är att driva medarbetarfrågor på ett humanitärt sätt. 
 

Alltså, för mig är det inte svårt, för mig är det inte alls svårt när man väl har 
valt sida, men jag får frågan många gånger när jag träffar nyanställda, när vi 
har introduktionsutbildning så brukar jag poängtera det här därför att det är 
många som säger ’ja, men du som är personalchef ska väl driva våra frågor’ 
och jag säger ’nej jag driver arbetsgivarfrågorna’…  

 

Alltså, min motpart är ju faktiskt de fackliga… representanterna och det är 
också en del i mitt jobb, jag sitter ju mycket i förhandlingar med facket…. 
Det är ju min uppgift att ha lite koll på att vi sköter det på ett korrekt sätt.  

 
Sociala medier är ett nytt forum för Länsförsäkringar Bergslagen där erfarenhet och 
kunskap saknas men intresse och nyfikenhet finns. För att nå ut till de önskade 
målgrupperna är det viktigt att ta till sig ny teknik och uppdatera rekryteringsförfarandet så 
att möjligheten att nå ut ökar. Att få intressanta sökande att hitta till hemsidan och fylla i 
intresseanmälan är främsta målet.  
 

Mmm, ja det jag känner idag, alltså det är ju det här med sånt som går så 
fort. Det är ju just våra sociala medier, alltså hur hittar vi våra nya 
medarbetare på, på… på rätt ställen alltså, jag är lite osäker där… hittar vi 
dom personerna till oss som vi… eller är det någon grupp som vi inte når 
idag, som inte ens känner till oss?  
 
För att vi är ju ute i tidningarna kanske och inte gör på något annat sätt och 
så vidare då, det är väl det som jag kan känna… i övrig så… tycker nog jag 
att den process vi har känns ganska… ganska bra… 

 

Palmér konstaterar att det är svårt att förändra invanda rutiner. Länsförsäkringar Bergslagen 
annonserar först och främst i tidningar och har i dagsläget inga svårigheter att få tag på ny 
personal. Men det som upplevs som den främsta svårigheten är att hitta kompetent personal, 
att hitta rätt person till rätt jobb på rätt ställe, med rätt utbildning eller erfarenhet. 
 

Men det gäller att hitta rätt person som har rätt kompetens… och livsäljare 
är ju ett av de tuffaste jobben hos oss, som kräver oerhört mycket drivkraft, 
att man liksom orkar driva sej själv, va och så driva sej framåt… och för att 
hitta dom då… vi hade svårt ett tag och då så sa vi att vi testar radion, men 
det vart inte så lyckat faktiskt jag tyckte inte att det var nåt riktigt bra... fick 
ingen anstormning för det, jag tänkte det är många sitter i bilen, det är 
många säljare tänkte vi som sitter i bilen… och åker och ska ut på ett 
säljmöte och så kanske dom hör det här och dom liksom men jag är ju den 
här personen och så söker man, men det vart inte så nä… 
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En CV ska vara kort och koncist, beskriva fakta, egenskaper, bakgrund och lite om personens 
intressen. Måste vara lättläst och väcka intresse. Programmet Reach Mee, som är ett 
webbaserat och lättanvänt rekryteringssystem, sållar bland annat ut intressanta ansökningar 
och underlättar på så sätt urvalsprocessen. Att framhäva efterfrågade egenskaper i ansökan 
eller brev är viktigt för att fånga uppmärksamheten hos rekryteraren.  
 

… Dels vad man har gjort, rent fakta, vad man har gjort för nånting, 
beskriva sig själv lite granna och sina intressen.… Man ska gärna titta på 
annonsen och fundera över, vad var det för nånting som var intressant…. 
Vad var det den här arbetsgivaren verkligen ville ha… har jag dom här 
egenskaperna och då kanske man ska framtona det lite granna i brevet…. 
Har en person beskrivit det här för mig så känns ju personen rätt…  

 
Det framkommer under intervjun att det går att urskilja könsskillnader i ansökningar – 
kvinnor beskriver i första hand personlighetsegenskaper medan män beskriver erfarenheter 
och kunskaper, men att det inte är något som påverkar utfallet eller vem som får jobbet. 
 

Det är klart att tjejerna är lite mera… beskriva sig själva som personer… så 
tycker jag... killarna är mera… erfarenheter, vad dom har gjort för nånting 
och tjejerna stå nog mer för det mjuka… det kan nog genomsyra även i 
ansökningarna… så är det… tycker jag… … 

 
Någon större vän av personlighetstester är hon inte, men tycker att det ibland kan vara bra 
att testa de sökande. IPU-profilanalys mäter drivkrafter och personlighetsegenskaper hos 
de sökande och kan vara avgörande för anställningsbeslutet. Resultaten av testerna 
genomförs internt av personalchefen efter genomgången utbildning.  
 
Länsförsäkringar Bergslagen har valt att behålla rekryteringen internt, då svårigheter att 
förmedla vad företaget står för till en rekryterare känns svårt. Det är mötet med människan 
som är viktig, att själv få känslan om personen passar in i gruppen, miljön och 
värderingarna.  
 

Jag är ingen testälskare ska jag säga men… ibland kan det vara bra på vissa 
tjänster…. Att se att vi får in rätt person i gruppen. Vi har ett verktyg som 
heter IPU-profilanalys som handlar mera om att titta på en persons 
drivkrafter kanske och personligheter…  
 
Säljarna som är väldigt duktiga, dom ligger på ett speciellt ställe.… Och då 
kan man ju söka efter dom, sen stämmer inte det till 100 procent alla gånger, 
för vi har jätteduktiga säljare som även ligger på andra håll men dom flesta 
har liksom ett speciellt sätt ett speciellt driv som känns viktigt här.  

 
Den senaste genomförda och avslutade rekryteringen gällde en tjänst som upphandlare och 
annonserades både internt och externt. Alla tjänster annonseras alltid internt och om det 
saknas interna kandidater annonseras tjänsten även externt. I detta fall saknades det 
lämpliga interna kandidater och därför publicerades annonsen både i lokaltidningens 
pappersupplaga och nätupplagan, i Platsjournalen och på den egna hemsidan 
(http://www.lansforsakringar.se).  
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Det totala antalet svar slutade på 38 stycken, varav nio svar bedömdes som tillräckligt 
kvalificerade för tjänsten. Urvalsarbetet tog två dagar och resulterade i att åtta personer 
kallades till intervju. Efter genomförda intervjuer återstod tre personer som var aktuella för 
anställning, eftersom de bedömdes passa in i företagets kultur. Anställningsbeslutet 
grundades på personens erfarenhet och personlighet. Vissa hinder uppstod i 
rekryteringsprocessen då tjänsten hade annonserats vid ett tidigare tillfälle utan att få 
tillräckligt många kvalificerade sökande. Genom att döpa om tjänsten från upphandlare till 
jurist gav annonsen ett annat underlag, som resulterade i anställning. 
 
 
3. 5. Sammanfattande resultat av litteraturstudien 
 
 
3. 5. 1. Rekrytering 
 
Många företag uppger att de har svårt att rekrytera personal som uppfyller de krav på 
utbildning, erfarenhet eller kompetens som uppdraget kräver. För att attrahera medarbetare 
som uppfyller kompetenskraven använder företagen flera olika rekryteringskanaler och 
undersökningar visar att företagen i ökad utsträckning använder nya och mer informella 
rekryteringskanaler, som exempelvis sociala medier (Karlsson, 2010b).  
 
En enkätstudie med 33 000 tillfrågade arbetsgivare visade att 40 procent av arbetsgivarna 
hade svårigheter att anställa önskad personal och nära 90 procent av 7 000 tillfrågade 
chefer indikerade att förvärva och behålla kompetent personal har blivit allt svårare 
(Ployhart, 2006).  
 
 
3. 5. 2. Sociala medier som rekryteringsväg 
 
Trots att Internets användningsområden inom rekrytering ständigt ökar är forskningen 
fortfarande knapphändig (Pfieffelman et al., 2010). Den stora mängd personlig information 
som finns tillgänglig i sociala medier som Facebook och MySpace har visat sig vara 
användbar i urvalsprocessen (Kluemper & Rosen, 2009). Informationen har visat sig vara 
effektiv för att bedöma personlighetsegenskaper enligt femfaktormodellen. Som en del av 
en rekryterings- och urvalskurs deltog 63 universitetsstudenter i ett projekt som gick ut på 
att granska tre mäns och tre kvinnors Facebook- eller MySpaceprofiler och utifrån dem 
bedöma personlighetsegenskaper bland annat enligt femfaktormodellen. Profilerna valdes 
slumpmässigt från andra studenter som anmält sig frivilliga. Tillsammans med 
nätverksprofilerna bifogades demografiska fakta, resultat från personlighetstest, 
intelligenstest och betygsresultat (Kluemper & Rosen, 2009).  
 
Viral marknadsföring (word of mouth eller mun- till- öra) kan användas som ett verktyg för 
företag för att skapa intresse bland arbetssökande och på så sätt öka trafiken till företagets 
hemsida. Exempel på ett mer traditionellt användningssätt av viral marknadsföring är 
skivbolaget Electric Artists, som drog i gång en marknadsföringskampanj i augusti 1999. 
Genom att tipsa om en ny artist på Britney Spears hemsida och på så sätt väcka nyfikenhet 
bland medlemmarna fick Christina Aguilera sitt genombrott (Mayzlin, 2006).  
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Att kampanjen var lyckad kan vi ju konstatera så här i efterhand. Steget mellan att 
marknadsföra en ny artist och att marknadsföra företaget som arbetsgivare är inte så stort som 
det kan verka, eftersom principen är densamma. Starta en diskussion, skapa intresse hos den 
tilltänkta målgruppen och fokusera på målet. 
 

 

3. 6. Teoretiska implikationer av studien 
 
En fallstudie kan spåra de institutionella förändringarna i en organisation/företag. 
Paradigmskifte och en uppdaterad rekryteringsprocess är ett krav för att nå fram till den 
önskade målgruppen. Det kostar att rekrytera och det kostar att förändra tillvägagångssätt, 
sociala medier kan vara ett sätt för företag att minska transaktionskostnaderna om de 
används på ett effektivt sätt. 
 
Enligt rapporten Så rekryterar företagen medarbetare från Svenskt Näringsliv (Karlsson, 
2010b) framkommer det att ungefär hälften av företagen med rekryteringsbehov använder 
de tjänster som AF erbjuder. En tänkbar förklaring till den minskande användningen av 
AF, trots att tjänsterna är kostnadsfria, är att annonsering via AF kan ge väldigt många 
ansökningar. Detta leder till merarbete eftersom många av dem som söker inte uppfyller 
kompetenskraven. Samma rapport visar även att de företag som försöker rekrytera 
medarbetare utan särskilda krav på utbildning är mer nöjda med AF än de företag som 
försöker rekrytera medarbetare med krav på utbildning. AF verkar vara mer framgångsrik i 
att förmedla jobb åt individer med bristande arbetslivserfarenhet och/eller utbildning, än 
för individer med specifik kompetens. Rapporten från Svenskt Näringsliv (Karlsson, 
2010b) konstaterar att drömscenariot för företag med rekryteringsbehov är ett mindre antal 
sökande med rätt profil där företagets behov matchas perfekt av den sökandes kompetens. 
 
Hasselberg (2009) menar att den mest påtagliga aspekten av den så kallade ”nya ekonomin” 
är förändringen på arbetsmarknaden. Under 1990-talet blev det allt vanligare med 
tidsbegränsade anställningar av olika slag. Detta märktes framförallt i den kvinnodominerande 
offentliga sektorn där vikariat på vikariat följde (och på många håll fortfarande följer) utan att 
leda till någon tillsvidareanställning. Arbetsmarknadens förändring påverkade kvinnor på 
annat sätt än män, som när ekonomin vände uppåt igen, hade lättare att återta den beständiga 
kopplingen till arbetsmarknaden som har kommit att anses som ”normal”. Den ”nya 
arbetsmarknaden” har inneburit uppkomsten av ”det nya arbetslivet” där en lösare koppling 
till arbetsmarknaden kan innebära en känsla av maktlöshet för den anställde inför 
arbetsgivaren. Ett hårdare klimat på arbetsmarknaden skapar otrygghet och maktlöshet även 
för den som har arbete (Hasselberg, 2009).  
 
Jansson (1999) menar att det finns flera orsaker som avgör om en arbetssökande väljer att 
tacka ja till ett erbjudet jobb, eller om hon/han väljer att avstå och fortsätta att antingen vara 
arbetslös eller jobba kvar på sin gamla arbetsplats. Ekonomi är en av dessa avgörande orsaker. 
Om lönen är lägre än till exempel arbetslöshetsersättningen krävs det andra faktorer, som 
exempelvis att jobbet är kompetensutvecklande inför en framtida karriärutveckling eller 
förhindrar individen från att bli utförsäkrad och därmed stå utan arbetslöshetsersättning, för 
att individen ska välja att tacka ja till arbetet.  
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3. 6. 1. Sociala medier och Länsförsäkringar Bergslagen 
 

Det är ju just våra sociala medier…. Hur hittar vi våra nya medarbetare… 
på rätt ställen alltså…. Är det någon grupp som vi inte når idag, som inte 
ens känner till oss? (Personalchefen på Länsförsäkringar Bergslagen om 
förändringar i rekryteringsprocessen) 

 
Tidigare forskning har visat att sociala medier har flera användningsområden, bland annat 
som marknadsföringskanal och inom rekryterings- och urvalsprocessen (Ström, 2010; 
Kluemper & Rosen, 2009). Studier har även visat att kvinnors jobbsökande påverkas av 
uppfattningar om ett företags hemsidas användarvänlighet. En användarvänlig hemsida 
påverkade uppfattningen om organisationen positivt. Detta tyder på att organisationer bör 
erkänna webbdesign som en nyckelfaktor i en framgångsrik rekryteringsprocess (Pfieffelman 
et al., 2010).  
 
Eftersom Länsförsäkringar Bergslagen och personalchefen har en uttalad önskan om att hitta 
flera och nya sätt att öka trafiken till hemsidan och få fler personer att lämna en 
intresseanmälan är sociala medier en kommunikationskanal att ta tillvara på för att nå ut till 
önskade målgrupper. För att sociala medier ska vara en effektiv marknadsföringskanal är det 
dock väsentligt att avsätta tid för att sköta kanalerna och uppdatera med information, nyheter 
och även upprätthålla kommunikationen med läsarna.  
 
Traditionella kommunikationsvägar för företag består, enligt tidigare forskning, vanligtvis av 
telefon, fax och i viss mån e-post. Sociala medier erbjuder en förstärkning till dessa genom att 
använda blogg, mikrobloggen Twitter, Facebook, nyhetsbrev via e-post och även, självklart, 
länka kanalerna till och från hemsidan med intresseanmälan. Det är inte antalet uppdateringar 
per dag som är avgörande utan att det görs regelbundet. En personlig ton uppmuntrar till 
samtal med läsaren och att fler hittar till sidorna. Flera nyckelpersoner i företaget kan turas 
om att uppdatera med information från olika avdelningar inom företaget. Frågespalter som 
besvarar frågor om juridik, försäkringsärenden, personal, nyheter om företaget i stort väcker 
intresse och ökar på så sätt chansen att fler bedömer företaget som en tänkbar arbetsplats. 
 
Det är även viktigt att det inte förekommer någon form av bedrägeri. Att personal på företaget 
själva lämnar positiva kommentarer på bloggen anonymt rekommenderas inte, eftersom det 
kommer fram. Och då förlorar företaget i trovärdighet (Ström, 2010).  
 
Stakston (2010) ger 10 tips för att nå framgång med sociala medier och i sociala nätverk:  
 
 
1. Sätt upp mål, vad ska uppnås med närvaron?  
 
2. Följ utvecklingen av de sociala nätverk som valts ut.  
 
3. Låt nätverket berätta om verksamhetens eller företagets närvaro.  
 
4. Var aktiv, engagera eventuella kunder, ställ frågor, diskutera. 
 
5. Utnyttja intranätet som socialt nätverk.  
 
6. Följ utvecklingen av nya sociala nätverk. 
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7. Ett eget nätverk inom ett specifikt område kan vara relevant. Det handlar dock om en vilja 
att kommunicera före att marknadsföra. 
 
8. Använd sociala nätverk för krishantering. Förbered en plan för hanteringen av negativa 
synpunkter eller kritik och fånga upp diskussionen på alla arenor. 
 
9. Avsätt tid för att kunna ta hand om de sociala medier som har valts ut för verksamheten och 
ha en strategi för exempelvis Facebooknärvaron.  
 
10. Skapa flöden mellan all närvaro på nätet, exempelvis genom FacebookConnect på alla 
sajter.  
 
 
Sociala medier används allt mer för att rekrytera medarbetare, enligt Svenskt Näringsliv 
(Karlsson, 2010a, b), samtidigt som antalet företag som använder AF som rekryteringsväg 
minskar. Dessutom är den vanligaste rekryteringsvägen genom informella kontakter, något 
som företagen uppger som den väg som fungerar bäst.  
 
För att sammanfatta det som framkommit under arbetets gång: 
Genom att införliva sociala medier i rekryteringsprocessen finns möjligheten att öka närheten 
till kunder, klienter och även den tilltänkta målgruppen, arbetssökande som är intressanta för 
företaget. För att nå ett lyckat resultat är det viktigt att börja med att sätta upp tydliga mål och 
utarbeta en strategi. Genom att välja ut vilka sociala medier som skall användas får man 
överblick och ett hanterbart arbetsverktyg. Sociala medier kan även användas som en kanal 
till kundtjänst. Till företagets hemsida kopplas en blogg och till bloggen kopplas exempelvis 
Twitter och en Facebooksida. När hemsidan uppdateras, vilket bör ske regelbundet och med 
relevant information, uppdateras även de valda sociala medierna. Nyckelpersoner på företaget 
turas om att blogga om sina områden.  
 
Ett av många exempel på svenska företag som använder sociala medier på detta sätt är SJ, 
som har använt sociala medier sedan oktober 2009 (www.sj.se, hämtad 13 september, 2010). 
Närvaron i sociala medier är en strategisk satsning och ingår i företagets 
kommunikationsstrategi och SJ har valt Twitter och Facebook som sina kanaler. 
 
 
4. DISKUSSION 
 
 
4. 1. Metod 
 
I början av planeringen av magisteruppsatsen fanns tankar på en kvantitativ 
enkätundersökning, något som övergavs när kontakten med Länsförsäkringar Bergslagen 
knöts och samarbetet påbörjades. 
 
Examensarbetet påbörjades i stället med tanken att genomföra en kvalitativ intervjustudie, 
något som på grund av olika orsaker ändrades under arbetets gång. Tilltänkta deltagare i 
intervjustudien var inte lika tillgängliga i praktiken som i teorin, det vill säga under 
planeringsstadiet när metodupplägget diskuterades. Istället har uppsatsen fått ett 
multimetodupplägg. Att ha ett företag som uppdragsgivare kan vara begränsande men 
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samtidigt innebära en möjlighet att få tillgång till interna dokument som annars skulle vara 
otillgängliga. Jag har haft som mål att ta tillvara på de möjligheter och begränsningar som 
arrangemanget har inneburit och sammanställt det material jag har haft tillgång till. 
 
För att skapa en bild av nuläget gällande rekryteringsprocessen hos Länsförsäkringar 
Bergslagen började jag därför med att göra en dokumentgranskning av de interna dokument 
som finns gällande rekrytering. 
 
Eftersom ett starkt intresse fanns hos både personalen på Länsförsäkringar Bergslagen och 
hos mig för sociala medier har en litteraturstudie av sociala medier genomförts. Den 
underliggande tanken var att få en bild av vad sociala medier är, hur de används av andra 
företag, organisationer och individer samt hur företaget kan använda sociala medier i den 
egna rekryteringsprocessen. Litteraturstudien har inte bara inneburit en teoretisk referensram 
för dokumentgranskningen och intervjustudien, utan även bidragit till ny kunskap om 
rekrytering och sociala medier samt väckt frågor för framtida forskning.  
 
De intervjuer som har genomförts med personalchefen har haft som syfte att ge en bild av 
nuläget samt att undersöka kopplingen mellan rekryteringspolicyn, kravprofilen och 
verkligheten, det vill säga om det finns någon koppling mellan teori och praktik. 
Intervjuguiden till den semistrukturerade intervjun utarbetades med tanke på att fånga upp 
aspekter av forskningsområdet och var ett bra verktyg för att täcka upp och besvara 
intressanta frågeområden. 
 
Under intervjuns gång visade det sig att ett viktigt område, genusaspekten, saknade möjlighet 
till omedelbar uppföljning och utveckling på grund av tidsbrist. Denna brist framgick ännu 
tydligare under databearbetningen eftersom resultatet som framkom visar på att 
könsskillnader i ansökningar finns, även om dessa inte ska påverka utfallet av rekryteringen. 
Tidigare forskning visar även på att vissa könsskillnader finns i rekryteringssammanhang, 
något som borde ha tagits upp i intervjuguiden. Denna fråga skulle därför ha ställts tidigare, 
men det skulle i sin tur ha kunnat påverka intervjun i en annan riktning och gett ett annat 
resultat. Eftersom det inte går att förutspå allt som kan hända under en intervju kan jag fastslå 
att detta är en lärdom att dra nytta av i framtida undersökningar. 
 
Jag hade kunnat genomföra en större intervjustudie med fokus på rekrytering och sociala 
medier i en annan urvalsgrupp, exempelvis rekryteringschefer på ett flertal företag i 
Mälardalen, men då hade uppdragsgivaren hamnat ännu mer i skymundan.  
 
En enkätundersökning av fenomenet rekrytering och sociala medier hos exempelvis 
rekryterings- och bemanningsföretag vore intressant, eftersom bemanningsbranschen är 
förhållandevis ny och dessutom, vanligtvis, redan använder olika sociala medier i sin 
rekryteringsprocess. En enkätundersökning ger dessutom generaliserbara resultat. Dock hade 
det unika hos ett specifikt företag varit mycket svårt att fånga genom en enkätundersökning.  
 
 
4. 2. Resultat 
 
Sociala medier har ett obegränsat användningsområde. Sociala medier handlar om 
tvåvägskommunikation, det vill säga en möjlighet att kommunicera i realtid. Privatpersoner 
använder sociala medier som alternativ till traditionella kommunikationskanaler, något som 
allt fler företag anammar. Livsmedelsföretaget Whole Foods Market 



 36

(http://www.wholefoodmarket.com) är ett exempel på företag som använder sociala medier på 
ett bra sätt, enligt Ström (2010). Företaget använder bloggar, e-post-nyhetsbrev, flera sidor på 
Facebook, flera användarnamn på Twitter och filmer på YouTube i sin marknadsföring. På 
företagets hemsida finns länkar till alla kanaler i de sociala medier som används (Ström, 
2010).  
 
Studier visar att svenska företag utnyttjar AF allt mindre som rekryteringskanal, eftersom AF 
upplevs som begränsande. I stället växer intresset och användandet av sociala medier som 
rekryteringskanal. Sociala medier är en kommunikationskanal i första hand och inte enbart en 
marknadsföringskanal, vilket är viktigt för företag att tänka på. Genom att länka till, från och 
mellan hemsidan och de olika kanalerna ökar chanserna att få fler besökare till hemsidan, 
något som är Länsförsäkringar Bergslagens huvudsakliga mål med användandet av sociala 
medier. 
 
 
4. 3. Slutsatser 
 
Tidigare forskning visar att arbetsgivare utnyttjar flera olika verktyg för urval och rekrytering. 
Tidningsannonser, tips från medarbetare, direktansökningar och rekryteringar på skolor är de 
vanligast förekommande verktygen för urval, enligt en studie som genomfördes av BNA 
1988. I rekryteringssammanhang ökar användandet av sociala medier medan AF som 
rekryteringsverktyg minskar. Den vanligaste rekryteringsvägen är dessutom genom informella 
kontakter och det uppger företag vara den väg som fungerar bäst.  
 
Sociala medier definieras som webbrelaterade tjänster där människor kan konversera, ta del 
av och utbyta information och knyta kontakter. Sociala medier består av användargenererat 
innehåll till skillnad från traditionella medier där innehållet produceras av skribenter och 
journalister. Sociala medier är dessutom ett nytt förhållningssätt till omgivningen, inte en 
teknik- eller en generationsfråga. 
 
För att attrahera ny personal är det viktigt för företag att väcka och bevara intresset hos 
arbetssökande och att använda sociala medier på ett genomtänkt sätt ligger inte bara i tiden, 
det är avgörande för den fortsatta verksamheten.  
 
Forskare menar att informaliseringen av samhället med största sannolikhet kommer att 
påverka mindre privilegierade grupper hårt, då individer med låg status och få resurser på 
arbetsmarknaden har lite att erbjuda och byta med i nätverkssamhället. Lagar och regler, 
pensioner och högskoleprov har större betydelse för ”svaga” grupper än för dem med hög 
status och stora resurser.  
 
 
4. 4. Framtida forskning 
 

Eftersom de sociala medierna växer i betydelse i vår globaliserade värld hade det varit av 
intresse att genomföra en undersökning om användningsområden, hur sociala medier kan 
användas i rekryteringssammanhang av olika företag.  
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Forskning har fokuserat på hur företag rekryterar. Användningen av AF i 
rekryteringssammanhang har minskat till förmån för sociala medier. Men hur ser det ut hos 
arbetssökande?  
Har beteendet hos arbetssökande förändrats i samma utsträckning?  
Vilka kanaler används mest i jakten på nytt jobb?  
När ett företag bestämmer sig för att anamma den nya tidens rekryteringsverktyg och kanaler, 
betyder det att målgruppen automatiskt uppdaterar sina kanaler?  
Har användandet av AF minskat i samma utsträckning i gruppen arbetssökande?  
Vad krävs för att matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare ska fungera både 
effektivt och tillfredsställande för båda parter? 
 
 
4. 5. Egna reflektioner 
 
För ett företag som söker ny arbetskraft kan grundläggande faktorer som tillgänglighet och 
information vara avgörande. Att besvara följande frågor kan vara ett sätt att påbörja 
uppdateringsarbetet av rekryteringsprocessen:  
 
 
1. Hur lätt är det att söka information om företaget, om lediga tjänster eller kontaktuppgifter? 
 
2. Är de uppgifter som finns på hemsidan aktuella?  
 
3. Uppdateras uppgifterna regelbundet?  
 
4. Går det att bilda sig en uppfattning om eventuell karriärutveckling eller aktuellt 
rekryteringsbehov genom att besöka hemsidan?  
 
5. Hur många klick på länkar krävs det för att lämna en intresseanmälan?  
 
 
Som arbetssökande bedömer jag ett företag utifrån ett antal olika premisser. Bland annat är 
hemsidan och dess användarvänlighet avgörande om jag ska behålla intresset och fortsätta 
vilja söka en utannonserad tjänst. En bra hemsida uppdateras regelbundet och presenterar 
företaget på ett tydligt och enkelt sätt. Aktuella kontaktuppgifter, en kort presentation av 
verksamheten, av olika avdelningar och av olika nyckelpersoner väcker intresse eftersom det 
ger intryck av att vara ett levande företag. Sätt för företaget att visa sin tillgänglighet är att på 
hemsidan regelbundet annonsera lediga tjänster, ge tydlig information om hur man söker 
dessa eller hur man lämnar en spontanansökan, till exempel genom att fylla i en 
intresseanmälan.  
 
Med en tillräckligt intressant tjänst så har arbetssökande inget emot lite krångel, det är inte en 
gynnsam inställning för rekryteringsprocessen. Det kan vara ett stort misstag vilket i sin tur 
leder till att företaget kan tappa rätt sökande, med rätt kompetens. De fäller krokben på sig 
själva. Är det krångligt eller för tidskrävande att finna och söka en tjänst kan företagen gå 
minste om viktig, kompetent personal. Att ignorera ny teknik innebär dessutom att företaget 
halkar efter i utvecklingen och står sig sämre i konkurrensen gentemot andra företag. Och det 
är väl inte särskilt bra för affärerna?  
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För att vara framgångsrik i sociala medier är faktorer som innehåll, strategi och relation 
viktiga. För att kunna lägga upp en strategi är det avgörande att ha tydliga mål med närvaron i 
sociala medier. Sociala medier är en kommunikationskanal till kunder och klienter, det är 
därför även viktigt att begränsa antalet sociala medier, att bestämma vilka sociala medier som 
ska användas. 
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Bilagor 
 
 
Intervjuguide 1 
 
1. Berätta om ditt jobb?  

a) Arbetsuppgifter? 
b) Ansvarsområden?  

 
2. Din roll i rekryteringssammanhang? 

a) Berätta om rekryteringsprocessen? 
b) Beskriv ett rekryteringsärende från början till slut?  

 
3. Vad frågar du om under intervjuerna? 
 
4. Vem är ”rätt” person? 

a) Meriter?  
b) Personlighet?  
c) Personkemi? 

 
5. Beskriv varumärket Länsförsäkringar Bergslagen?  
 
6. Vilka förändringar i rekryteringen skulle du vilja göra? 

a) Anpassas annonsen till den påtänkta målgruppen?  
b) Nya rekryterings- och annonsvägar?  
c) Sociala medier? 

 
7. Vad ett bra CV? 
 
 
Intervjuguide 2 
 
Uppföljningsintervju via e-post. 
 
Tänk på den senaste genomförda och avslutade rekryteringen i företaget. Besvara frågorna så 
noggrant som möjligt.  
 
1. Vilken slags tjänst gällde det? 
 
2. Annonserades tjänsten intern eller externt?  
 
3. Varför? 
 
4. Om externt, publicerades annonsen i lokal- dags- och/eller fackpress (vilka tidningar)? 
 
5. I tidningarnas nätversion? 
 
6. Platsjournalen (arbetsförmedlingens hemsida)? 
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7. Publicerades tjänsten på företagets hemsida? 
 
8. Andra annonsvägar? 
 
9. Hur många svar fick annonsen (alla annonsvägar)? 
 
10. Hur många svar bedömdes som tillräckligt kvalificerade för tjänsten? 
 
11. Hur lång tid tog urvalsarbetet? 
 
12. Hur många kallades till intervju? 
 
13. Hur många var aktuella för anställning? 
 
14. Varför? 
 
15. Vad grundades anställningsbeslutet på? 
 
16. Uppstod det några hinder under rekrytringsprocessen? 
 
17. Om ja, vilka slags hinder? 
 
18. Hur löstes dem? 


