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Sammendrag 
Denne masteroppgaven handler om hvordan  rekrutterings- og bemannings-bransjen i Oslo 

benytter nettsøk ved ansettelser. Det blir også tatt opp dilemmaer knyttet til bruken basert på 

informantenes erfaringer, og hva de anser som mulige konsekvenser av nettsøk. Studien 

avdekker at personene i bransjen selv gjør tiltak for å forhindre dilemma de frykter kan 

oppstå. De ønsker blant annet å forhindre at de ubevisst blir påvirket av irrelevant 

informasjon på Internett. Informantene oppgir økonomiske, strategiske, juridiske og etiske 

grunner til at de gjør nettsøk sent i ansettelseprosessen. De påstår også at  dersom de får treff 

på nettsøk som kan påvirke deres avgjørelse, ønsker de å forhøre seg med kandidaten før de i 

så fall presenterer dette for kunden. Funnene i denne studien belyser også hvordan både 

rekrutterer og deres kunder har bekymringer rundt det å ansette noen kvinner med 

kvinnetypiske interesser til mannsdominerte arbeidsmiljø. Det samme ble ikke avdekket i 

forhold til menn som søkte seg til kvinnedominerte arbeidsmiljø. 
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1 Innledning 
1.1 Introduksjon til oppgavens tema 
 

De siste ti årene har omfanget av hva slags informasjon vi kan få tak i og har muligheten til å 

dele økt betraktelig. Vi kan dele tekst, lyd og bilder med andre personer uavhengig av 

geografi, så lenge de har tilgang til Internett. Med at våre muligheter endres, endres også vår 

kultur og normer. For eksempel har muligheten og trenden ved deltagelse i sosiale medier 

endret våre vaner og syn på deling av privat informasjon på nett.  (Jarvis, 2011) Forståelsen 

av hva som tilhører vår private og offentlige sfære er blitt mer fragmentert. Det er ikke like 

lett lenger å betegne hva som er privat og offentlig inn i to kategorier, i alle fall ikke utifra 

hva vi deler i sosiale medier. Vi deler navn, hvordan vi ser ut, hva vi liker, hva vi tenker på 

og hvor vi befinner oss. Mye av denne informasjonen er tilgjengelig bare noen tastetrykk 

unna. Vi har ikke full kontroll på hvem som ser på den informasjonen som vi deler om oss 

selv, eller som andre deler om oss. Ble du intervjuet av en lokalavis for noen tiår siden, ville 

det være et begrenset antall personer som kom til å lese denne artikkelen. Mottakerne og 

leserne av artikkelen ville mest sannsynligvis bestå av folk i ditt nærmiljø, som var faste 

lesere av avisen. De fleste leste vel ikke avisen fordi de lette etter informasjon om deg, men 

fordi de var interessert i saken du var nevnt i. Søkte du på en jobb i en annen del av landet, 

var det svært lite sannsynlig at din mulige fremtidige arbeidsgiver kom til å lese den samme 

artikkelen. I dag er dette endret. Nå har din potensielle arbeidsgiver mulighet til å søke etter 

nett-treff knyttet til ditt navn på søkemotorer som Google, og finne en lokalavisartikkelen 

selv om man ikke var klar over at den fantes. 

Å søke etter informasjon om andre mennesker ved å sette deres navn inn i en søkemotor 

kalles i dag på folkemunne «å google noen» eller å drive med «gogling». Dette er utrykk som 

har blitt vanlig i vår ordinære dagligtale, og som journalister jevnlig tar i bruk.1 Det har dog 

																																																								
1	Eksempler:	«(...)Jeg	vil	anbefale	å	google	disse	personene.(...)»		
http://www.fremover.no/debatt/kommunereformen/kommunesammenslaing/komm
unereform-en-sentralisering-av-tjenestetilbud-arbeidsplasser-og-makt/o/5-17-
144916?key=2016-05-
24T14:08:39.000Z/retriever/3e88eb8f196818af47b55591206cbfbbdca3950f	
	 	
eller	«(...)To	land	man	ikke	akkurat	trenger	å	google	for	å	finne	ut	i	hvilken	politisk	
betent	klinsj	de	har	befunnet	seg	i	de	siste	to	årene.(...)»	:	
http://www.vg.no/rampelys/musikk/melodi-grand-prix-eurovision/eurovision-
mistet-uskylden-med-ukraina/a/23684976/	
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ikke blitt godkjent som ord i det norske språk. I andre land har dette ordet allerede blitt tatt 

inn. I Sverige ble verbet «googla» tatt inn i ordbøkene i 2003 (Lindgren, 2004). Uansett hva 

man kaller det, så er i alle fall det å «google» noe eller noen noe de fleste mennesker gjør i 

Norge gjør i dag. I denne oppgaven vil ordet «google» bli brukt som verb noen steder i 

oppgaven, men ordet «nettsøk» vil bli benyttet i mye større grad. Grunnen til dette er at, selv 

om de fleste som gjør nettsøk benytter seg av Google, finnes det fortsatt noen som bruker 

andre søkemotorer. Man kan også benytte seg av interne søkemotorer på nettsider som har 

samlet mye informasjon man er ute etter å søke i. Selv om folk kan kalle det å søke etter 

informasjon på Internett å google uavhengig av hvilken søkemotor man benytter, vil nettsøk 

bli brukt fordi det er et bredere begrep.  Det at det er blitt et så utbredt fenomen at folk gjør 

nettsøk for å finne informasjon om privatpersoner og forretningsforbindelser, er interessant. 

Det sies også at det har blitt så vanlig at arbeidgivere, og rekrutterings og 

bemanningsbransjen utfører praksisen i ansettelseprosesser.  Sistnevntes bruk av nettsøk vil 

denne oppgaven se nærmere på. 
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1.2 Problemstilling 
 

Siden jeg ønsker å se nærmere på hvordan nettsøk blir brukt av de som jobber med 

ansettelseprosesser til daglig, har jeg kommet frem til følgende problemstilling:  

  

Hvordan bruker rekruttering- og bemanningsbransjen nettsøk i ansettelseprosesser? 

a) Hvilke rutiner har rekruttering- og bemanningsbransjen ved nettsøk? 

b) Hvordan brukes den informasjonen som innhentes, og hvordan vurderes denne 

bruken?  

c) Hvilke dilemmaer møter rekruttering- og bemanningsbransjen ved nettsøk? 

 

Problemstillingen er formulert slik den er gjort fordi målet er danne et bilde av hvordan 

nettsøk blir brukt  og hvordan denne bruken anses. Det er også interessant å se på hvilke 

dilemma bruken av det moderne verktøyet ved ansettelse kan skape. 
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1.3  Oppgavens oppbygning 
 

Denne oppgaven vil starte med et teori-kapittel (2.) der det blir skildret teori som er 

interessant å se på i forbindelse med den mediebruken som skal undersøkes i oppgaven. Den 

store flyten av informasjon og tilgangen til denne skaper nye dilemmaer som er relevant å se 

nærmere på. Både hva som kjennetegner informasjonsflyten på Internett, og hvordan dette 

påvirker vårt forholdet til å innhente informasjon.  

 

Etter at jeg har gitt en innføring i den teorien jeg ser som relevant for det jeg skal undersøke, 

kommer det et metode-kapittel (3.) der den metoden jeg har valgt blir lagt fram og begrunnet.  

 

Analysekapittelet, som jeg har kalt: «Resultater og analyse», vil være det kapittelet som vies 

mest plass i denne oppgaven.  Kapittelet er delt inn i to deler: DEL1: Funn (4.1) og DEL 2: 

Drøfting (4.4). Kapittelet er delt i to fordi jeg ønsker å legge fram funnene i en egen del, for 

så å gå dypere inn i de senere i en egen drøftningsdel. DEL 1 vil ta for seg alle de tre 

underspørsmålene i problemstillingen, mens DEL 2 vil se nærmere på de svarene jeg har fått 

ved å gå dypere inn i  spesielt underspørsmål c) «Hvilke dilemmaer møter 

bemanningsbransjen ved nettsøk?». Dette er for å belyse hvilke mulige konsekvenser bruken 

av et slikt verktøy kan ha for samfunnet.   

 

1.3.1 Ordbruk 
Flere steder i denne oppgaven vil jeg benytte meg av det nøytrale begrepet «hen» i stedet for 

han eller hun. Dette er både for å gjøre teksten mer lesbar, ved  å slippe å skrive 

«vedkommende» hele tiden, som er et langt ord. Men, det er også anvendelig for å 

anonymisere utsagn. Jeg vil gjerne få frem historier om folk som har blitt googlet og hva det 

har ført til, men ønsker ikke at det innebærer at de innvolverte blir identifisert. Dette er fordi 

historiene kan inneholde sensitiv informasjon, og hendelser som de som gjenforteller ikke 

ønsker fremsatt offentlig i sin helhet. Hensyn er derfor gjort både for informanter og de 

involverte skyld.  

 

I denne oppgaven vil det benyttes «nett-treff» om det man finner når man gjør et nettsøk, det 

vil si de nettsidene som blir listet opp når man gjør et nettsøk med Google eller andre 

søkemotorer.  
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Som tidligere nevnt er bruken av verbet «å google» blitt så ordinært i det norske språket, at 

jeg har valgt å bruke det i denne oppgaven. Det later heller ikke ut til å finnes noe alternativt 

ord man kan bruke. Dette gjelder også for «nettsøk», som heller ikke er offisielt et ord, men 

som jeg velger å benytte i denne oppgaven som et ord for det å søke etter informasjon på 

Internett. Ordet er ment å betegne både det å søke etter informasjon med søkemotorer, og det 

å benytte interne søkemotorer på nettsider. Grunnen til dette er fordi jeg ønsker å kartlegge 

hvordan rekruttering- og bemanningsbransjen bruker Internett til å skaffe seg informasjon om 

jobbsøkerene. 

 

Om de som blir googlet, dvs. jobbsøkerene, vil ordet «kandidater» bli brukt. Dette er blant 

annet på grunn av at informantene i denne studien benytter dette ordet når omtaler de som de 

googler.  

 

Sitater som blir benyttet fra litteraturen vil ikke bli oversatt til bokmål, selv om de er på 

nynorsk eller engelsk. Oversetter begreper, men oppgir det engelske navnet det baserer seg på 

i parentes. 
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2 Teori 
2.1 Introduksjon 
Dette kapittelet vil ta for seg det teoretiske rammeverket for denne oppgaven. Det vil starte 

med å først se på hvilken tidligere forskning som er gjort på feltet (2.2). Siden det å gjøre 

nettsøk på personer ved ansettelse introduserer juridiske dilemmaer, vil 2.3 ta for seg dette. I 

den sammenheng blir det relevant å først skildre bransjen som må forholde seg til lovverket. 

Som vi vil kommes tilbake til i 2.2, så har det vært vanskelig å finne teori direkte knyttet til 

bruken av nettsøk ved ansettelser. Det er derfor blitt valgt ut en rekke medievitenskapelige og 

beslektede teorier som man kan bruke til å forstå mediebruken og hvilke dilemmaer bruken 

kan føre til.  

 

2.2 Tidligere forskning 
Det å skulle finne teori som er direkte knyttet til bruken av nettsøk ved ansettelser i Norge 

viste seg å være vanskelig. Selv om Google ble grunnlagt i 1998 (google.com, 2016) og det at 

det i de siste årene har blitt vanlig å «google» andre personer (Solove, 2007), er det relativt 

nytt å se på bruken og konsekvensene av denne. Dette gjelder spesielt når man kommer til 

bruken av nettsøk i sammenheng med ansettelse. Det har derfor vært vanskelig å finne 

tidligere forskning og teorier knyttet til denne mediebruken, spesielt fra Norge. Det meste jeg 

har kommet over gjennom arbeidet med denne oppgaven er amerikanske artikler.  Disse tar 

først og fremst for seg juridisk og etisk problematikk ved bruken av informasjonsinnhenting 

av jobbsøkere via Internett. Flere fokuserer på bruken av informasjon fra sosiale medier, som 

oftest Facebook, og mulige konsekvenser av bruken. Blant annet undersøkte Smith og Kidder 

fordelene og ulempene med bruken av informasjonsinnhenting ved en ansettelseprosess via 

Facebook. Det de fant var at det finnes fordeler ved å bruke Facebook ved ansettelse. Man får 

tilgang på en stor mengde ekstra informasjon, og informasjonen kan skape tvil til tidligere 

framlagte dokumenter man trodde var i orden. Samtidig så de ulemper i form av at 

innsamlingen av informasjonen kan føre til at de som ansetter tar avgjørelser basert på 

forutinntatte meninger. Denne informasjonen var i tillegg ofte feilaktig, misforstått eller 

basert på fordommer. De fremhevet at det skaper et etiske og juridiske dilemma at 

demografisk informasjon kan ende opp med å bli brukt til å ta avgjørelser under 

ansettelseprosesser  (Smith & Kidder, 2010).  Andre tar også opp dilemmaet med at folks 

personvern er truet og  det er fare for diskriminering. Clark og Roberts tar opp det at nettsøk 
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gjør det enklere å diskriminere ved ansettelse, uten å bli tatt for det. Det blir gitt et eksempel 

om at funksjonshemmede kan fratas sjansen for å bli invitert til et jobbintervju ved at den 

som gjør nettsøket kan finne bilder og annen informasjon på sosiale medier som gjør de 

oppmerksom på kandidatens funksjonshemning. (Clark & Roberts, 2010). Om en 

rullestolbruker får sin funksjonshemming avdekket via et nettsøk, og dermed ikke blir invitert 

til jobbintervju, er det vanskelig å bevise at dette er grunnen. Det er også vanskelig å 

håndheve et eventuelt forbud mot nettsøk. De anbefaler at man helst ikke skal gjøre nettsøk 

på jobbsøkere, for å forhindre diskriminering. Flere har sett på diskrimineringsfaren ved 

nettsøk. Da man kartla en større mengde jobbsøkere som hadde profiler på sosiale medier 

som utleverte deres religiøse og politiske ståsted, ble det avdekket at merkbart færre 

muslimer enn kristne ble innkalt til intervju i noen områder av USA. (Acquisti & Fong, 

2015). Politisk ståsted kunne også påvirke sjansen for å bli invitert på intervju etter hvilket 

geografisk område stillingen ble utlyst  (Acquisti & Fong, 2015). Madera (2012) fant på den 

andre siden ut at organisasjoner som brukte sosiale medier som utvelgelsesverktøy ved 

ansettelse hadde jobbsøkere som følte seg mindre rettferdig behandlet enn organisasjoner 

som ikke brukte nettsøk ved ansettelse.  

 

Det har blitt gjort flere studier for å kartlegge om nettsøk blir gjort på jobbsøkere, og om spor 

på sosiale medier fører til at folk ikke blir ansatt. I forbindelse med EU Data Protection Day i 

2010 var en av hovedtemaene de nye personvernutfordringene sosiale medier skaper 

(EurActiv.com, 2010).  I forbindelse med dette arrangementet ble det lansert en europeisk 

undersøkelse som viste at nesten halvparten av alle europeiske arbeidsgivere sjekker 

informasjon om potensielle kandidater på nettet (Nordby, 2010) . Dette var ikke noe nytt, for 

samme tematikk ble også tatt opp i 2007, der man etterspurte ny lovgiving for å beskytte 

personvernet på Internett (Ensia, 2007).  Også i Norge har det blitt utført en lignende 

undersøkelse. Bemanningsselskapet Centric bestilte i 2013 en undersøkelse blant personer 

med personalansvar. Undersøkelsen viste at én av tre ledere gjør nettsøk på 

jobbsøkerkandidater (Haugen, 20132). I forskning  der omfanget av nettsøk på jobbsøkere er 

undersøkt, blir det som oftest sett på arbeidsgivere, og ikke rekruttering og bemanningsbyråer 

sin praksis.  Det er derfor interessant å se nærmere på dette. 

																																																								
2	Undersøkelsen	er	utført	av	InFact	Norge	AS.	Rapporten	fra	undersøkelsen	er	ikke	
tilgjengelig	på	Internett,	men	jeg	har	fått	tilgang	på	denne.	Målgruppen	var	innbyggere	
+18	år	med	personalansvar,	og	512	intervjuer	ble	utført.	
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2.3 Lover og retningslinjer for informasjonsinnhenting 

ved ansettelse 
2.3.1 Rekkruterings- og bemanningsbransjen 
For å kunne beskrive bruken av nettsøk ved ansettelseprosesser, er det interessant å se 

nærmere på det juridiske ved denne bruken. I ly av å forstå hvilke lover og regler 

informantene må forholde seg til  trenger man først litt informasjon om hvilken bransje de 

representerer, og hva jobben deres går ut på.3 

 

I dag finnes det et stort antall ulike rekrutterings- og bemanningsbyråer i Norge. (Nav.no, 

2016) Noen spesialiserer seg innen spesifikke bransjer, som media eller helse, andre 

fokuserer bare på en bestemt type stillinger slik som leder-stillinger. De fleste informantene i 

denne studien jobber i bedrifter som tilbyr både bemanning – og rekrutteringstjenester.   

                 

Bemanning regnes som det å skaffe vikarer, personer som en bedrift har behov for i en 

begrenset periode.  Arbeidstageren de skaffer er regnet som en konsulent og blir leid 

midlertidig av bedriften som trenger arbeidskraften. Lønnen til arbeidstakeren blir derfor 

betalt av bemanningsbyrået, og det er de som er deres arbeidsgiver. Om en bedrift  trenger for 

eksempel en IT-arbeider til et prosjekt, med en kompetanse man ikke har blant sine faste 

ansatte, kan et bemanningsbyrå skaffe og leie ut denne personen til dem.  Rekruttering, på 

den andre siden, handler om å skaffe en person som skal jobbe fast i en bedrift. Siden alle 

byråene som blir representert gjennom informantene i denne studien driver med rekruttering, 

men ikke alle driver med bemanning, vil jeg benyttet ordet «rekrutterer» om informantene.  

 

Jobben til informantene i denne studien handler om å skaffe riktig person til riktig stilling. 

Man ønsker både at oppdragsgiver skal ende opp med en arbeidstager som utgjør den 

resursen de mangler, og at jobbsøkerne skal ende opp på en arbeidsplass der de trives og føler 

at de er til nytte. Å oppleve at man lykkes i sitt arbeide kan tenkes å være bra for selvfølelsen 

til rekruttereren, som motiverer de til å utføre sitt yrke. Men, den direkte betydning en 

suksessfull ansettelse har for bedriften, er at det skaper fornøyde kunder som er bra for ryktet 
																																																								
3	Informasjonen	i	denne	delen	av	teksten	er	basert	på	skildringer	informantene	har	
ytret	om	sin	bransje	gjennom	intervjuene	og		gjennom	hjemmesidene	til	byråene	de	
jobber	i.			
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til bedriften. At man har fornøyde kunder som kommer tilbake, og har et godt renommé som 

tiltrekker seg attraktive jobbsøkerkandidater, er bra for deres drift og økonomiske fortjeneste.  

Det er derfor veldig avgjørende at man, før man legger fram for kunden den eller de man 

anser som mest kompetent for en stilling, er trygg på avgjørelsen. Å ha klart å innhente all 

relevant informasjon ser ut til å være den avgjørende nøkkelen til å ta de mest suksessfulle 

valget. Det at deres muligheter for innhenting av informasjon de seneste årene har blitt mye 

større på grunn av moderne medier, er det jeg vil undersøke i denne oppgaven.  Det kan 

derfor være nyttig å se på hvilke muligheter de hadde tidligere. Før innebar denne 

informasjonsinnhentingen å skaffe informasjon skriftlig og muntlig fra jobbsøkeren selv, og 

fra personer som tidligere har jobbet med vedkommende. Informasjonen ble innhentet 

gjennom CV, søknad, intervju og referansesamtaler, med mindre det var spesielle krav til for 

eksempel sikkerhetsklarering.  Referansene man forhørte seg med er oftest personer 

kandidaten selv har oppgitt. Informasjonsflyten gikk med andre ord først og fremst gjennom 

kandidaten selv. Muligheten til å gjøre nettsøk i dag har skapt nye muligheter for 

informasjonsinnhenting. På Internett kan man både komme over informasjon kandidaten har 

publisert selv, og informasjon andre har publisert om vedkommende. Dette gir en mulighet til 

å snuble over informasjon man ikke ville fått tilgang til ved bruk av de tradisjonelle mediene. 

At informasjonen kandidaten deler om seg selv på Internett  ikke alltid er av samme karakter 

de ville delt direkte til et rekrutterings- og bemanningsbyrå, handler om hvordan man velger å 

vise ulike sider av deg selv. Dette vil bli belyst nærmere senere i dette kapittelet i 

sammenheng med Goffmans rolleteori. 

 

Tjenestene rekruttering- og bemanningsbyråene tilbyr er å skaffe arbeidstakere for bedrifter, 

slik at oppdragsgiveren slipper å måtte bruke tid og ressurser på å gjøre dette selv. Mange 

bruker nok også tjenester fra rekrutterings- og bemanningsbyråer fordi de ønsker at utfallet av 

ansettelsesprosessen skal være så profesjonell og fruktbar som mulig, og gir derfor jobben til 

noen som har spesialisert seg på å skaffe arbeidskraft. I en del av ansettelsefasen vil derfor 

ikke kunden trenge å være like mye involvert. Det er gjerne ikke før man har kommet til den 

siste runden, eller at man har funnet den eller de man vil anbefale, at man involverer kunden. 

Det er når man har kommet så langt i ansettelseprosessen, at det blir veldig viktig for 

rekruttereren å vite at man har skaffet all den informasjonen som er relevant for valgene de 

skal ta. Hvordan det moderne mediumet Internett og søkemotorer har gitt denne bransjen et 

nytt verktøy i deres informasjonsinnhenting blir derfor interessant å se det juridiske aspektet 

av. 
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2.3.2 Ansettelse og diskriminering 
 

Bruken av nettsøk ligger i en juridisk gråsone. Etter norsk lov er det ikke all informasjon man 

har lov til å innhente eller ta med i avgjørelsen når man ansetter. For å unngå diskriminering 

på arbeidsmarkedet nevner både arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 

likestillingsloven og diskrimineringsloven (Lovdata.no, 2016) ulike typer private og sensitive 

opplysninger. Disse må ikke benyttes for  å forskjellsbehandle kandidatene på en usaklig 

måte.  Eksempler på slik informasjon er:  seksuell orientering, kjønnsuttrykk og religiøs eller 

politisk overbevisning. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern sier følgende: 

 

«	§	13-4.Innhenting	av	opplysninger	ved	ansettelse:	
(1)	Arbeidsgiver	må	ikke	i	utlysing	etter	nye	arbeidstakere	eller	på	annen	måte	be	

om	at	søkerne	skal	gi	opplysninger	om	hvordan	de	stiller	seg	til	politiske	spørsmål	eller	om	
de	er	medlemmer	av	arbeidstakerorganisasjoner.	Arbeidsgiver	må	heller	ikke	iverksette	
tiltak	for	å	innhente	slike	opplysninger	på	annen	måte.		

(...)	
3)	Arbeidsgiver	kan	heller	ikke	innhente	opplysninger	som	angitt	i	likestillingsloven	

§	18,	diskrimineringsloven	om	etnisitet	§	17	og	diskrimineringsloven	om	seksuell	
orientering	§	16.»	

-Lovdata	(2016).		
 

Det er i utgangspunktet ikke lov til å forskjellsbehandle jobbsøkere på grunnlag tidligere 

nevnt, men er forskjellsbehandlingen saklig, regnes det ikke som diskriminering. 

Arbeidsmiljøloven presiserer  i § 13-3. «Unntak fra forbudet mot diskriminering» at:  

 

”Forskjellsbehandling	som	har	et	saklig	formål,	ikke	er	uforholdsmessig	
inngripende	overfor	den	eller	de	som	forskjellsbehandles	og	som	er	nødvendig	for	utøvelse	
av	arbeid	eller	yrke,	anses	ikke	som	diskriminering	etter	loven	her”.			

-Arbeidsmiljøloven	(2016).	
 

For eksempel skal man ikke gjøre forskjell på hvilken religiøs oppfatning jobbsøkeren har, 

med mindre det er et relevant kriterium. Om en person skal jobbe som prest for en kristen 

menighet, er den religiøs oppfatning relevant for egnetheten for stillingen.  

 

Mulige måter å innhente informasjon på, og verktøy man kan benytte når man ansetter, har 

endret seg en del de siste årene. Lovverket mot diskriminering ved ansettelse er utformet med 

bakgrunn i lovene vi hadde før sosiale medier fantes, og derfor skrevet uavhengig av hvordan 

informasjonsinnhentingen skjer. Den nye måten vi kommuniserer på, og deler informasjon 
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gjennom Internett, utfordrer lovverket. Bruken av nettsøk kan resultere i at informasjon man 

ikke har lov å legge vekt på blir avdekket. Det blir derfor relevant å beskrive hvordan vi i dag 

utveksler og deler personlig informasjon via Internett. Kapittelet vil derfor videre se nærmere 

på hva som kjennetegner denne kommunikasjonen.   

 
2.4 Delesamfunnet 
2.4.1 Nettbasert offentlighet 
Mulighetene, men også måten man kommuniserer i dag, har endret seg med Internett og 

sosiale mediers inntog. Man kan sammenligne det å rope ut på torget med å skrive på Twitter, 

men det er også en del skiller. danah boyd har i en rekke publikasjoner beskrevet det hun 

kaller «networked public sphere», den nettbaserte offentligheten, og hva som kjennertegner 

nettverkkommunikasjonen på Internett (boyd, 2008). Det første som kjennetegner 

kommunikasjonen på Internett er «bestandighet» (Persistence). Om du sier noe muntlig, er du 

avhengig av at noen pugger det eller skriver det ned, for så å dele det med andre for at det 

skal kunne tas opp i ettertid. Ytrer du noe på Internett blir det automatisk registrert og lagret, 

så i teorien vil man kunne lese det til evig tid. Selv om du skrev det i en direktemelding til én 

annen bruker vil det bli lagret av firmaet bak den sosiale nettverksiden, og kan derfor i 

teorien hentes opp igjen. Det andre kjennetegnet er «formeringsevne» (Replicability): 

innholdet man deler på nett kan lett og kostnadsfritt dupliseres og deles i andre kanaler enn 

det i utgangspunktet ble publisert. Om du skriver et blogginnlegg kan noen kopiere tekst og 

bilder, eller ta en skjermdump av det, og dele på blogger og nettsider du ikke har mulighet til 

å slette det fra. Det tredje kjennetegnet er «usynlig publikum» (Invisible audiences). Om du 

deler noe på Internett er det vanskelig å holde oversikt over hvem som leser eller ser det du 

delte. Selv om du har oversikt over hvem dine Facebook-venner er, så vet du ikke hvor 

mange av disse som ser det du skriver, eller om noen deler det videre med folk utenfor din 

venneliste. De du snakker til er usynlige, det er vanskelig å få oversikt over hvem ditt 

publikum består av.  Siste kjennetegnet er «søkbarhet»    (Searchability) – det som deles i den 

nettbaserte offentligheten er lett å finne fram ved hjelp av søkemotorer som Google. Ved 

hjelp av en søkemotor slipper du å lese deg gjennom alle mulige nettsider for å finne 

informasjonen du leter etter. Det er med andre ord mye lettere å skaffe seg informasjon lagt 

ut på Internett, og det kreves mye mindre arbeid for å lete det opp. Det at stadig mer 

informasjon blir tilgjengelig via søkemotorer, som er enkle å bruke, kan tenkes å være én av 

grunnene til at folk liker å google det eller dem de vil vite mer om. Solove, går så langt som å 
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kalle dagens generasjon for «Generation Google» (Solove, 2007), fordi vi lever i en verden 

der informasjon er lett tilgjengelig gjennom nettsøk, og søkemotorer som Google brukes i 

stort omfang:  

 

«Google	has	become	so	popular	it	has	become	a	verb.	To	«google»	someone,	doesn't	
mean	anything	kinky	–	instead,	it	means	to	do	a	search	for	his	or	her	name	on	the	Web.	
Everybody's	googling.	People	google	friends,	dates,	potential	employees,	long-lost	relatives,	
and	everybody	else	who	happend	to	arouse	their	curiosity.»		

-	Solove	(2007).		
 

Vi lever med andre ord i en tid som kjennetegnes av at mennesker både har mulighet til å 

skaffe seg store mengder informasjon, som for få år siden ikke var tilgjengelig, og benytter 

seg av muligheten til å lete i den ved hjelp av søkemotorer. Det at vi ikke bare bruker nettsøk 

i private sammenhenger, men også i profesjonelle settinger som ved ansettelse, vil denne 

oppgaven se nærmere på.  Alle de typiske kjennetegnene ved kommunikasjonen på Internett, 

som boyd omtaler, beskriver en informasjonsflyt i dagens samfunn som både gjør 

informasjon lettere tilgjengelig, men også lettere å lese uavhengig av sin kontekst.   

 

2.4.2 Kontekst-kollaps 
I de tradisjonelle og analoge mediene, var utbredelsen av «bestandighet», «formeringsevne», 

«usynlig publikum» og «søkbarhet» mye mindre (Elgesem, 2015). Om man ble intervjuet i en 

avis, da det bare fantes papirutgaver, kunne man gå ut ifra at publikumet bestod av avisens 

faste lesere. Du hadde med andre ord større kontroll på hvilken målgruppe du nådde ut til, og 

at artikkelen ikke ble lest av utenforstående. Etter at aviser er blitt mulig å lese digitalt, og 

man kan finne en artikkel som resultat av et nettsøk på navn eller tema, er det en større sjanse 

for at én artikkel blir lest av flere enn de som leste avisen i utgangspunktet. Det blir derfor en 

større mulighet for at en artikkel kan både ses og tas ut av sin opprinnelige kontekst. I tillegg 

kan andre personer kopiere utdrag fra artikler og publisere på andre nettsider. Dette 

fenomenet kalles kontekst-kollaps (Marwick & boyd, 2010). Det oppstår en kollaps i 

konteksten budskapet var ment å sende til mottaker. Når konteksten blir endret, kan dette 

resultere i uheldige konsekvenser for de det innebærer.  
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«Like	many	social	network	sites,	Twitter	flattens	multiple	audiences	into	one	–	a	
phenomenon	known	as	‘context	collapse’.	The	requirement	to	present	a	verifiable,	singular	
identity	makes	it	impossible	to	differ	self-presentation	strategies,	creating	tension	as	
diverse	groups	of	people	flock	to	social	network	sites.»	

	-	boyd	(2008).	
 

For å forstå denne problematikken kontekst-kollaps skaper i sosiale medier, vil Erving 

Goffmans teorier om roller og inntrykkhåndtering (Goffman, 1959) bli belyst.  

 
2.4.3 Roller 
 

Erving Goffman beskrev hvordan vi hver dag spiller ulike roller og bruker ulike masker, 

utifra hvem vi kommuniserer med (Goffman, 1959). Eksempel på roller man kan ha gjennom 

en dag er: datter, mor, passasjer på offentlig transport, arbeidstaker, kollega, kunde i 

matbutikken, kjæreste, bekjent og venn. Det finnes ulike forventninger til hvordan vi skal 

oppføre oss, og hva vi kan prate om ovenfor ulike personer. At man snakker om at man 

spiller ulike roller kan misforstås med at man ikke er seg selv mot alle man omgås. I følge 

Goffman er ikke dette tilfellet; vi er oss selv, men velger å vise ulike versjoner som er en del 

av den vi er (Goffman, 1959). Vi har ulik grad av åpenhet mot personene i livet vårt. Hva 

slags informasjon vi oppgir, og hva slags side av oss selv vi viser fram kommer an på hva vi 

anser som høvelig i konteksten.  

 

Goffman deler disse rollene inn i to hovedtyper: 1) en offentlig rolle, frontstage, og 2) den 

private rollen, backstage, som man bare deler med sine nærmeste (Goffman, 1959). Disse to 

rollene blir vanskeligere og vanskeligere å holde separate i møte med sosiale medier. Akkurat 

som utenfor Internett kan vi velge å vise ulike versjoner av oss selv ut ifra hvem vi 

kommuniserer med. Folk deler ofte informasjon om sitt private liv gjennom sosiale medier 

som Facebook, Twitter og Instagram. Dette gjør man til tross for at de fleste gir tilgang til 

flere enn sine nærmeste (Marwick & boyd, 2010).       Begrepet «venner» kan bety ulike ting 

on- og offline. Twitter-venner eller Facebook-venner er et utrykk skapt av funksjonen man 

har til å gi noen profiler adgang til din profil. Folk har gjerne flere hundre «venner» på 

sosiale medier. Det er derfor gitt at denne gruppen av venner ikke bare kan består av dine 

aller nærmeste, men også en del bekjente.   
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«Although	some	respondents	emphasized	that	they	speak	to	friends	through	
Twitter,	what	they	mean	varies.	Part	of	the	difficulty	is	that	‘friends’	is	an	overloaded	term	
in	social	media	(boyd,	2008).	One	user	described	her	friends	as	people	she	followed,	while	
another	talked	about	writing	to	her	‘IRL	friends’	to	signal	people	she	knew	outside	of	
Twitter.»		

(Marwick	&	boyd,	2010).	
 

Hvordan mine informanter bedømmer og definerer ulike sosiale medier som frontstage eller 

backstage problematiserer skillet mellom privat og offentlig, noe jeg vil jeg komme tilbake til 

i kapittel 4, hvor jeg belyser funnene i min oppgave.  

 

Med at vi stadig modererer vår atferd utifra hvem vi snakker til og hvilket inntrykk vi vil gi, 

har det at vi lever i en informasjonssamfunnet der informasjon er mer tilgjengelig og delbart 

enn før, gjort den inntrykkhåndteringen vi gjør, mer avansert. Det blir mer krevende å spille 

de ulike rollene, når konteksten kollapser og man ikke vet konkret hvem som er mottakere, 

slik som når man publiserer åpent på Internett.  

 

«Det	er	viktig	å	kjenne	spelereglane	i	dei	ulike	sosiale	situasjonane	ein	deltek	i,	det	
vil	seie	i	kva	for		situasjonar	det	passar	å	spele	ut	kva	roller.	Blant	anna	må	ein	kjenne	til	
dei	normene	og	forventningane	som	gjeld	for	den	den	scenen	ein	entrar.»		

(Aalberg	&	Elvestad,	2005)		
 

At budskapet vi sender blir tatt ut av sin opprinnelige kontekst er problematisk, med tanke på 

at vi ofte strategisk skreddersyr det vi sier til det forventede publikumet, for å forhindre 

misforståelser, eller at skal slå tilbake på oss selv.    

 

2.4.4 Nettsøk og personvern 
 

«Privacy» er et ord som både er vanskelig å definere og å oversette til norsk. Man kan 

oversette det til privatliv (Ordnett, 2016), og bruke det i sammenhenger der man snakker om 

personvern. For eksempel vil begrepet privacy paradox (Baek, 2014), kunne oversettes til 

personvernsparadokset. Dette begrepet vil vi se senere nærmere på senere i dette kapittelet.  

 

«Privacy» definert som privatliv er et ord man forbinder med noe som har en verdi i seg selv, 

som man ønsker å beskytte. I årenes løp har flere forsøkt å definere «privacy». Fra Samuel 

Warren og Louis Brandeis i 1890 med definisjonen «retten til å være alene»  (Warren & 

Brandeis, 1890),  til mer moderne definisjoner som «retten til kontroll over privat 
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informasjon» (Solove, 2008), til snakke om det å bestemme over hvem som får innsyn i din 

informasjon (Solove, 2007). Mange forbinder ordet «privatliv» med at det er hemmelig. 

Richard Posner omtaler hvordan personvernet gjør det mulig for oss å å gjemme informasjon 

som andre kan bruke mot oss. Vi gjør dette blant annet ved ansettelser. Han går så langt at 

han sammenligner mennesker med handelsvarer: å holde tilbake informasjon er som å ønske 

å skjule mangler ved et produkt vi ønsker å selge (Posner, 1981). Daniel J. Solove uttrykker i 

«The Future of Reputation» at grunnen til at vi holder tilbake informasjon er mer komplekst 

enn at vi ønsker å skjule våre feil (Solove, 2007).  

 

Opp gjennom historien har det blitt introdusert medieteknologi som folk mener kan true 

privatlivet p.g.a. det utfordrer skillet mellom våre private og offentlige sfære (Solove, 2008). 

Deborah Nelson oppsummerer mediepanikkene knyttet til «privacy» slik:  

«privacy,	it	seems,	is	not	simply	dead.	It	is	dying	over	and	over	again.»		
(Nelson,	2002).			

 

Noen påstår at vi ikke har noe skille mellom privat og offentligheten i dagens 

informasjonssamfunn, eller at privatlivet på grunn av bla. sosiale medier, ikke lenger 

eksisterer. Facebook-gründeren Mark Zuckerberg uttrykker selv at privacy ikke lenger 

eksisterer  (Jarvis, 2011) Solove skildrer at vi fortsatt har et privatliv, men skillet mer blitt 

mye mer nyansert enn før (Solove, 2008 ). For å ta en nærmere  titt på dette blir det relevant å 

fremheve Nissembaums begrep Kontekstuell integritet (contextual integritet) (Nissenbaum, 

2010). 

 

2.4.5 Kontekstuell integritet (Contextual integrity) 
Måten kommunikasjonen på Internett blir beskrevet av boyd (2008), belyser hvordan det i 

dag har blitt vanskeligere å skulle spille ulike roller i møte med ulike personer. Sider av deg 

selv, som du ikke selv hadde valgt å belyse for en person, er mulig å få innsyn i via et 

nettsøk. Som tidligere nevnt har folk gjennom tidene forsøkt å definere hva «privacy» er, og 

hva det vil si å verne om privatlivet.  Nissembaum (2010) kommer med en ny forståelse av at 

retten til privatliv er retten til en høvelig informasjonsflyten om deg selv:  

 

«(...)a	right	to	privacy	is	neither	a	right	to	secrecy	nor	a	right	to	control	but	a	right	
to	appropriate	flow	of	personal	information.»		

(Nissenbaum,	2010)	
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Vår nettbaserte offentlighet innehar blant annet en formeringsevne (boyd, 2008), og måten 

informasjonen spres lett på Internett omtaler Nissembaum som en informasjonsflyt 

(information flow) (Nissenbaum, 2010).  Hun beskriver hvordan vi organiserer våre sosiale 

nettverk  som konsentriske intimsirkler (Concentric circles of intimacy). Den innerste 

sirkelen presenterer de personene i vårt nettverk som vi er nærmest. Denne eller disse 

personene er de vi deler informasjon med som de færreste får innsyn i. Neste sirkel 

representerer også noen vi er nære, men ikke like nær som den innerste sirkelen. Vi deler 

derfor ikke like mye privat informasjon med denne andre sirkelen. Slik fortsetter sirklene. 

Hvor lengre ut, hvor mindre nært er forholdet vårt til de det representerer og det mindre 

sensitiv informasjon deler vi med dem. For eksempel kan dine kollegaer som er på samme 

nivå som deg,  være i et annen sirkel enn dine overordnede. For at noen skal fortsette å være i 

en nærmere sirkel enn andre, må de ikke dele informasjonen du gir dem til personer i en 

sirkel lengre vekk fra sentrum. Om dette skjer oppstår et tillitsbrudd. Nissenbaum forklarer 

hvordan tillit er svært viktig for at institusjoner i et samfunn skal fungere (Nissenbaum 2010). 

Et eksempel er at et helsevesen ikke fungerer om folk ikke har tillit til at det ivaretar 

personvernet til pasientene. Om man blir smittet av en smittsom, farlig sykdom, slik som 

HIV, kan man bli utstøtt om feil folk får innsyn i denne informasjonen. Det beste for 

samfunnet er at de syke skaffer seg hjelp og man får forhindret at smitten spres. Den syke 

trenger å dele informasjonen om smitten med helsepersonell og andre som kan hjelpe dem. 

Men, om de syke ikke stoler på at helsemyndighetene holder informasjonen til de sirklene 

som er høvelige, vil ikke de smittede benytte seg av tilbudet. Vi trenger å dele privat 

informasjon for at samfunnet skal fungere, men det kan være svært ødeleggende om det 

oppstår en upassende informasjonsflyt som ødelegger tilliten blant folk. Retten til privatliv 

handler derfor ikke om retten til å være alene eller til å holde ting hemmelig, men retten til at 

folk rundt deg ikke bryter din kontekstuelle integritet (contextual integrity)(Nissenbaum, 

2010).  

  

Når vi bruker sosiale medier, kan det vi deler være ment for flere av disse sirkelen. Vi går 

utifra at informasjonen går ut til de vi skapte den for, og håper gjerne at de vi deler med ikke 

deler videre til noen vi ikke ønsker. Om vi opplever upassende informasjonsflyt vil vi 

muligens miste tillit til ulike personer, eller det medium vi brukte til å kommunisere med.  

Nissenbaum synes det er viktig å få fram at det som truer personvernet ikke er de ulike 

medieteknologien isolert, men en kombinasjonen av medieteknologiene i et sosialt og teknisk 

system(Nissenbaum, 2010). For eksempel er ikke det at det finnes overvåkningskameraer, 
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men at Internett har gjort det mulig at opptakene blir lagt ut på Internett som kan tru vår 

kontekstuelle integritet.  Systemene som utfordrer personvernet er ikke hardware'en eller 

softwaren til teknologien, men teknologien slik den er flettet  inn i våre sosiale, 

institusjonelle, tekniske og økonomiske systemer (Nissenbaum , 2010). Vi skal nærmere se 

på hvorfor folk er villige til å gjøre ting som kan resultere i upassende informasjonsflyt. 

 

2.4.6 Personvernparadokset (Privacy paradox) 
 

Forskning viser at selv om vi ønsker å skjerme den privat sfæren, skal det ikke så mye til før 

vi gir fra oss privat informasjon om det gir en fordel (Baek, 2014). I spørreundersøkelser 

pleier folk å svare at personvern er viktig for dem, men de samme respondentene bryter ofte 

med egne prinsipper hvis holdningene deres blir testet i praksis (Baek, 2014). For eksempel 

er folk villige til å gi bedrifter sensitiv informasjon om det gjør at de får avslag på varer. Selv 

om personene i utgangspunktet var svært opptatt av sitt eget personvern, framsto fordelen de 

kan få der og da mer verdifull. Dette kalles personvernparadokset (Baek, 2014). Personen må 

veie fordeler mot ulemper, og velger kanskje å trosse sine prinsipper p.g.a. risikoen for 

uheldige konsekvenser oppfattes som lav.  

 

I likhet med å dele privat informasjon til en forretning, gir man bedrifter på Internett så kan 

man dele ting på Internett, som er tilgjengelige for flere personer enn man i utgangspunktet 

hadde gjort til en så uoversiktlig masse. Grunnen til at man gjør dette er det uenigheter om. 

Første grunn kan være at man opptrer naivt og ikke undersøker risikoen godt nok. Man 

forventer ikke at et firma som man benytter seg av for å ta en gen-test skal selge din 

helseinformasjon til ditt forsikringsselskap, selv om det i teorien kan skje. Man forventer 

heller ikke det at man har bilder av at man er gravid eller har små barn på sosiale medier, kan 

føre til at man blir diskriminert ved en ansettelse. Den andre grunnen er at man kan være klar 

over risikoen, men synes den er verdt sjansen. Dette kan blant annet handle om at man velger 

å benytte seg av populære applikasjoner for smarttelefon og nettbrett som tjener penger på 

samle inn og selge informasjon om deg. Man er klar over risikoen, men synes det er verdt 

sjansen. Den tredje grunnen til at man utveksler informasjon man i utgangspunkt vil verne 

om kan være at man føler man ikke har et valg. Om alle du kjenner er medlem av et 

nettsamfunn, benytter en tjeneste på Internett eller applikasjon for smarttelefon og nettbrett, 

må du også benytte denne for å delta. Verktøy som chat-applikasjoner og Google 
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Dokumenter (2016), kan være obligatoriske i en stilling, og du må derfor benytte deg av de 

selv om du ikke stoler på de som eier tjenestene. Det er derfor flere grunner til at vi oppgir 

informasjon på Internett, som er en risiko for vårt personvern. 

 

2.5 Om å tolke budskapene andre sender 
 

I den tradisjonelle kommunikasjonsmodellen snakker man om at et budskap blir sendt til en 

mottaker (Larsen & Hausken, 2006). Pakken med budskap som blir sendt når man 

kommuniserer kan være i form av tale, kroppspråk, bilder, skrevne ord eller lyd, eller en 

kombinasjon av disse. I et ønske om å nå frem til en mottaker kan man møte på støy, som 

forhindrer eller forstyrrer kommunikasjonen (Ytreberg, 2006). Det kan være alt fra fysisk 

støy, til det at ditt budskap drukner i havet av alle andre som ønsker å bli hørt. Internett har 

gitt nye muligheter for folk som ikke hadde en stemme til å bli hørt. Folk med meninger, 

hobbyer eller interesser som bare en minoritet av befolkningen har,  har nå en mulighet til å 

bruke media til å nå ut til sine meningsfeller. Hadde man for eksempel en hobby med å hekle 

kopier av spiselige gjenstander, så kunne man ikke forventet å få et eget program på tv om 

dette, mens i dag kan man starte sin egne Youtube-kanal og nå ut til sin målgruppe. Folk som 

har meninger som de færreste ville våget å rope ut på et torg, på grunn av reaksjonene det 

ville gitt, hadde før vanskeligere for å få publisert sine meninger på grunn av tradisjonelle 

massemedienes portvakter. I dag har de med Internett fått nye arenaer å ytre seg på. Selv om 

man i dag har en større mulighet til å ytre seg enn før Internett, så er det ikke gitt at det du 

sender når bort til de du ønsker. Informasjonssamfunnet vi lever i innebærer at det finnes mer 

informasjon tilgjengelig enn enkeltpersoner har kapasitet til å motta. Karppinen kaller dette 

kommunikasjons-overflod (communicative abundance) (Karppinen, 2009), basert på begrepet 

til Keane (Kean, 1999). Når det er så mange som publiserer ting på Internett kan det du 

ønsket å formidle forsvinne i mengden. Internett kjennetegnes med at det er flere som 

«roper»  i offentligheten enn tidligere, men færre som blir hørt. 

  

Det er mer som kan skje med budskapet ditt enn at de du ønsker å nå ut til ikke får det med 

seg. Ettersom kommunikasjonsmodellen har blitt utviklet, har flere 

massekommunikasjonsteoretikere bemerket at man ikke skal se bort fra at også tolkning og 

sosial sammenheng har en innvirkning. (Ytreberg, 2006). Det er ikke gitt at den «pakken» du 

sender alltid blir åpnet likt som du pakket den inn. Ditt budskap kan bli tolket annerledes enn 
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intendert.  Stuart Hall (Hall, 1980) beskrev hvordan det skjer to kodeprosesser når man 

kommuniserer. I likhet med utrykket lese mellom linjene, så finnes det mer som følger 

kommunikasjonsforsendelsen enn det som står svart på hvit. Den som ønsker å uttrykke noe 

benytter seg av sin kunnskap på området man ønsker å snakke om, og hvordan det valgte 

mediumet kan brukes til å nå fram med dette. Da skjer det en encoding (innkoding) av den 

meningen man ønsker å nå fram med. Når man så sender sitt budskap til en mottaker vil 

vedkommende bruke sitt rammeverk av viten til å dekode budskapet, tolke det, og gi 

budskapet mening (Hall, 1980). For å forklare hvordan vi, på grunn av vår kulturelle 

bakgrunn, kan oppfatte et budskap ulikt, har man begrepene foretrukket/dominerende lesning, 

opposisjonell lesning og forhandlende lesning (Hall, 1980). Som mottaker kan man ha en 

foretrukket/dominerende lesning av budskapet som sendes. Det vil si at man resulterer i å 

tolke budskapet noenlunde likt med slik senderen ønsket at man skulle motta det. Om man 

som kristen blir talt til av en prest, som deler dine verdier og holdninger, er sjansen stor for at 

senderens ønskede mottagelse vil dominere hvordan du leser budskapet. Med andre ord, du er 

lettere påvirkelig om senderen har etablert et godt ethos (Johansen, 2003) hos deg og 

formidler en ideologi du er enig i. I kontrast til dette er en  opposisjonell lesning (Hall, 1980). 

Om en politikker du er uenig med har sendt et budskap gjennom for eksempel en 

reklameplakat, kan man lett tolke det senderen ser på som gode argumenter, som grunner til å 

ikke ha tillit til politikerens forslag. Har man allerede bestemt seg for at senderen bare ønsker 

å ytre håpløse idéer, kan forslag om tiltak som skal minske urettferdighet, tolkes av 

mottakeren som tiltak som vil øke urettferdigheten. Med andre ord, når det skjer en 

opposisjonell lesning av en medietekst, vil pakken bli åpnet (dekodet) svært annerledes fra 

slik den var ment da den ble pakket ned (innkodet). Det å lese et budskap 

foretrukket/dominerende eller opposisjonell, trenger ikke å handle om personens ethos, men 

det at vedkommende snakker «vårt språk» eller ikke.  Det er ikke alltid vi kjøper en 

avsenders budskap blindt, eller motsetter oss den helt. Det tredje begrepet for å forklare 

hvordan vi kan motta budskap ulikt, utifra kontekst og vår bakgrunn, kalles  forhandlende 

lesning (Hall, 1980). Ved en forhandlende lesning har man en kritisk holdning til budskapet i 

grunn, men forstår hva senderen ønsker å fortelle. Encoding-decoding teorien sier med andre 

ord noe om hvordan vi forstår mediert kommunikasjon ulikt.  For eksempel kan et barn tolke 

dansingen og klesmoten til en artist i en musikkvideo som «kul» og «komisk», mens et eldre 

barn som oppfatter sosiale koder knyttet til at artisten henviser til sex, heller ville beskrive 

uttrykket som «sexy».  
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Stuart Hall var en av grunnleggerne av cultural studies, som er en nyorientering innen 

publikumsforskning (Hagen, 2004),  og var svært opptatt av at man måtte legge vekt på 

mottakerens kulturelle bakgrunn for å forklare publikums subjektive forståelse av et 

medieinnhold. Den la vekt på at man måtte i tillegg til å se på tolkning av budskapet, se det i 

sammenheng med den konteksten mediebruken foregår (Hagen, 2004). Siden denne 

oppgaven skal undersøke mediebruk, kan det være informantenes tolkning av treff på nett vil 

vise seg å variere utifra deres kulturelle ståsted.  

 

En annen ting som er interessant å legge merke til er om kjønnet til kandidaten påvirker 

hvordan rekruttererne ser på de treffene de får ved nettsøk.  Liesbet van Zoonen beskrev 

hvordan kvinner og menn blir både presenter og tolket ulikt i mediene (Zoonen, 1994).  

 

«Media	reflect	society's	dominant	values	and	symbolically	denigrate	women,	either	
by	not	showing	them	at	all,	or	by	depicting	them	in	stereotypical	roles.»	

-Zoonen,	1994	
 

Denne skjeve framstillingen mellom kjønnene gjør at kvinner blir tolket mindre nyansert enn 

menn.  Flere har i ettertid sett på fremstillingen og tolkningen av kvinner i media. Mye tyder 

på at noe har forandret seg siden Zoonen skrev «Feminist Media Studies» i 1994.  Samtidig, 

påpeker blant annet Elisabeth Eide at den skjeve framstillingen av kjønnene fortsatt er tydelig 

i dagens media (Eide, 2015). Selv om likestillingen har kommet langt, blir kvinner fortsatt 

lettere puttet i båser og tillagt kvaliteter de ikke nødvendigvis har gjennom media(Eide, 

2015).  Jeg kan derfor regner med å kunne finne slike forskjeller i denne studien.  

   

En annen risiko ved nettsøk er at førsteinntrykket lett kan farge hva man synes om en person, 

og at nettsøk ikke alltid er den best representative kilden til informasjon om en kandidats 

egnethet for en stilling. Edward Thorndike var den første til å beskrive det han kalte en 

glorie-effekt (halo-effect), det at vi kan tillegge folk positive egenskaper uten at man har 

grunnlag for dette (Thorndike, 1920).  Om man får kjennskap til noe positivt om en person, 

kan man ha en tendens til å generalisere positivt ved å ubevisst overføre de positive 

assosiasjonene til andre situasjoner. Er man forelsket i en person, kan man tolke ting om 

personen man i utgangspunktet hadde ansett som negativt eller nøytralt som positivt. 

Motstykket til glorie-effekten er noe man kaller horn-effekten (Law, 2009). Dette betyr at det 

dårlige førsteinntrykket man har kan smitter over på fremtidig informasjon man får om 
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personen.  - Å skaffe seg informasjon om en kandidat via nettsøk kan i ytterste konsekvens 

resultere i en horn-  eller glorieeffekt. 

 

Et beslektet begrep, som også sier noe om hvordan førsteinntrykket kan påvirke valgene vi 

gjør er kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Leon Festinger (1957) omtalte hvordan vi ofte 

leter etter argumenter som skal rettferdiggjøre det valget man har gjort. Har man tatt et valg, 

ønsker vi å være fornøyd med det. Om man kjøper et dyrt produkt kan man argumentere for 

at produktet hadde bedre kvalitet enn det av billigere alternativet. Dette trenger ikke i 

realiteten å stemme. Om vi har bestemt oss for noe, ønsker vi ikke å gå bort ifra dette. 

Festinger forklarer at dette skjer fordi vi opplever en ubalanse i våre kognitive skjema, og 

dette oppleves som et psykisk ubehag (Festinger, 1957). For å unngå å kjenne på dette 

ubehaget, å innrømme ovenfor seg selv at man for eksempel går mot sine egne prinsipper, 

finner man heller på argumenter for at det man mente var riktig. Kognitiv dissonans kan være 

med på å være på å forklare hvorfor folk forblir i voldelige eller ulykkelig forhold. Man har 

allerede gjort et valg om å gå inn i en nær relasjon til en annen person, og vil da fokusere på 

de positive minnene for å rettferdiggjøre dette valget. I liket kan man bruke kognitiv 

dissonans til å forklare et mulig dilemma ved ansettelse. Om man allerede har bestemt seg for 

at man ønsker å ansette en person, kan det være det skal mye til før man går bort fra dette 

valget, selv om valget skulle vise seg å bli tatt på feil kriterier. Disse feile kriteriene kan 

oppstå på grunn av en glorie- eller horn-effekt (Law, 2009). Internett, som man både benytter 

i profesjonelle og private sammenhenger, kan lett gi innsyn i informasjon som potensielt kan 

trigge denne effekten. 

 

2.6 Dilemma ved informasjonsinnhenting 
Om man driver med slektsgransking i dag kan man potensielt finne mye mer enn for 10 år 

siden. Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden ( NOU, 2015), og mye 

av det som tidligere var tungvindt å få tak i, har på få år blitt digitalisert og lagt ut åpent på 

Internett.  Folketellinger og kirkebøker4, slektsbøker5, fotografier6, gamle brev og offentlige 

																																																								
4	Digitalarkivet.	Arkivverkets	nettsted	for	publisering	av	digitalisert	arkivmateriale:	
http://arkivverket.no/Digitalarkivet	
5	Nasjonalbibliotekets	nettside:	nb.no	
6	Digitalt	Museum:	https://digitaltmuseum.no/	
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dokumenter7  er bare noe av det man i dag kan få tilgang til via sin private datamaskin, koblet 

til Internett. Hemmelighetsstemplede dokumenter, som er unndratt fra offentligheten i et 

bestemt antall år, kan man finne ut at eksisterer, slik at man kan søke om innsyn eller finne de 

fram når tiden har gått ut. At man kan finne flere kilder og sammenligne disse, kan gjøre at 

der man tidligere sto fast i sin slektsforskning, kan løse opp i misforståelser og komme 

videre.  Ved å sammenligne kilder kan man finne ut at et stedsnavn eller dato i den kilden 

man tidligere baserte seg på, antageligvis var feil, og dermed bruke denne informasjonen til å 

finne ytterligere informasjon. Informasjonen eksisterte da den ble produsert, men blir ved 

hjelp av nettbaserte navigeringsverktøy, som Google, lettere tilgjengelig. Poenget med å 

fortelle hvilken omveltning og muligheter som har skjedd innen slektsforskning de senere 

årene, er for å gi et eksempel på at det at man benytter informasjon, ikke trenger å handle om 

at den er produsert eller ei. Bruken er avhengig av tilgjengeligheten. For at noen skal miste et 

jobbtilbud på grunn av tekst eller et bilde, må det være mulig for en rekrutterer å få tak i 

denne medieproduksjonen. - Det at vi i dag har kommunikasjonsteknologi som gjør det 

lettere å få innsyn i ting som før var en nål i en høystakk, gjør den store forskjellen. Tidligere 

måtte man vite at det fantes en artikkel der din slektning var nevnt for å få idéen om å lete 

etter artikkelen i den bestemte avisen, og i det tidsrommet den mest sannsynligvis ble 

publisert. På Nasjonalbibliotekets nettsider i dag kan man fange opp spor i aviser ved å søke 

på navn, uten å i utgangspunktet vite at de eksisterte. Så lenge lokalavisen har blitt 

digitalisert, og det ikke er skrivefeil el. som forhindrer at man finner navnet man leter etter, så 

kan det leses hjemmefra. Dette hadde aldri vært mulig om ikke 1) en person bestemte seg for 

å skrive et leserinnlegg el., 2) det har blitt gjort tilgjengelig for deg. 

 

Poenget er; folk delte informasjon om seg selv til andre også før, og brukte datidens medier 

til å dele med andre. For å ta del i samfunnet må man åpne seg og dele informasjon om seg 

selv. Vil man motta et stipend, må man søke om det, og om man vil bli hørt må man komme 

med en ytring. Forskjellen er at informasjonen i dag kan fanges opp mye lettere. Prisen vi 

betaler ved å kommunisere og ta del i andre menneskers liv, er at det kan skje kontekst-

kollaps (Marwick & boyd, 2010) eller at informasjonen kan komme på avveie. Både kan 

informasjonen havne i feil hender, og bli brukt på en måte som er uheldig for den det gjelder. 

																																																								
7	Arkivportalen:	«Arkivportalen	er	en	nasjonal	søketjeneste	på	tvers	av	
arkivinstitusjoners	kataloger.	Her	vil	du	kunne	finne	informasjon	om	hvilke	historiske	
arkiver	og	dokumenter	som	befinner	seg	i	det	mangfoldet	av	arkiver	som	finnes	i	
Norge.»	http://www.arkivportalen.no/	
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Om noen ikke får en jobb eller får jobb på feil grunnlag på grunn av nettsøk, så trenger det 

ikke nødvendigvis å handle om senderen av budskapet, men også mottakeren.  Om man 

snakker om saker der kommende mødre ikke blir ansatt fordi den som ansetter får innsyn i 

graviditeten, er det som avgjør: innsyn i den sensitive informasjonen eller ikke. Grunnen til at 

dette er relevant å bemerke seg omhandler dilemmaet om hvem man skal legge skylden på 

når nettsøk har uheldige konsekvenser.  

 

Nettsøk kan skape dilemma ved ansettelse. Et godt eksempel var hendelsene som førte til at 

spanjolen Mario Costeja González  i 2014 gikk til sak mot Google i EU-domstolen (EMD, 

2014). Det han ønsket var å få fjernet et treff i Google som hadde ført til at han en rekke 

ganger hadde gått glipp av å bli ansatt. Treffet kom høyt opp om man søkte på hans navn, og 

var en faksimile av et gammelt avis-utklipp der han var begjæret konkurs og måtte selge sitt 

hus. González mente at faksimilen ga et misvisende inntrykk av hans økonomiske 

kompetanse. - Han hadde på et punkt økonomiske problemer, men huset ble aldri tvangssolgt 

og han hadde ellers hatt orden på sin økonomi (EMD, 2014). Det at en person ikke har klart å 

betale regninger og dermed ikke har orden på sin privatøkonomi er ofte noe som blir tolket 

som negativt for arbeidsgivere.  Betalingsanmerkninger er en vanlig grunnen til at personer i 

Norge ikke blir sikkerhetsklarert. Grunnen til dette er at man frykter at slike personer ville 

vært mer fristet til å ta imot en bestikkelse. Rettsaken ble kjent som kampen om «retten til å 

bli glemt», ved at privatpersoner skal ha mulighet til å påvirke hva som kommer opp om noen 

gjør et nettsøk på ditt navn. González vant rettsaken, og det har resultert i at man har rett til å 

kreve at en søkemotor avindekserer navnet ditt fra netttreff. Dette gjelder bare om du bor i et 

europeisk land (EMD, 2014). Søkemotorene har ikke muligheten til å fjerne treffet, men ved 

å fjerne koblingen med ditt navn, gjøres den uønskede nettsiden mindre tilgjengelig. 

(Datatilsynet.no, 2016) Dette tiltaket kan være med å forhindre uønskede kontekst-kollapser 

(Marwick & boyd, 2010) som truer folks personvern. 

 

2.7 Oppsummering 
 

Som tidligere nevnt, var det vanskelig å finne teori  og begreper som kan knyttes direkte til 

bruken av nettsøk ved ansettelse. Det har derfor blitt lagt fram diverse teorier og begreper 

som det er relevant å ha i tankene når man ser på hva informantene har svart om deres bruk 

av nettsøk. Det teoretiske rammeverket skal brukes til å prøve å forstå hvordan nettsøk blir 
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brukt og hvilken tanker informantene har om denne bruken og de dilemmaene som eventuelt 

blir belyst. Før funn blir lagt fram og drøftet, i kapittel 4, vil vi først se nærmere på metoden 

som tas i bruk i denne oppgaven. 
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3 Metode 
 

3.1 Forskningsdesign 
 

Med et ønske om å undersøke hvordan nettsøk som ansettelseverktøy blir benyttet av 

rekrutterings- og benannings-bransjen, var fokuset på å se på bruken av nettsøk fra den som 

gjør nettsøket sitt ståsted. Motivasjonen til prosjektet var blant annet det at det fantes lite 

informasjon og tidligere forskning på det å benytte nettsøk i Norge. Det var derfor et ønsket 

om å komme i dialog med de som benyttet seg av dette verktøyet, for å lettere forstå 

fenomenet. Kvalitativ metode, i form av dybdeintervjuer ble derfor foretrukket metode.   

 

«Det	kvalitative	forskningintervju	søker	å	forstå	verden	sett	fra	intervjupersonens	
side.	Å	få	frem	betydningen	av	folks	erfaringer	og	å	avdekke	deres	opplevelse	av	verden,	
forut		for	vitenskaplige	forklaringer,	er	et	mål.»			(Kvale	&	Brinkmann,	2009)	
 

Kort oppsummert har metoden benyttet i denne oppgaven gått ut på å intervjue personer, 

transkribere lydopptakene fra samtalene, og deretter analysere resultatet. Hvordan jeg 

nærmere har gått frem og hvilke valg jeg har tatt vil bli videre beskrevet i denne delen av 

oppgaven. 

 

3.1.1 Valg av respondenter 
Temaet «nettsøk av jobbsøkere» er noe jeg opplever at folk snakker om, og som også 

engasjerer meg. Om jeg spør venner og bekjente om de har blitt googlet i en 

jobbsøkersituasjon, er det flere som mistenker at det har skjedd, enn de som faktisk har blitt 

opplyst om at det har blitt gjort. Siden jeg var interessert i å se på fenomenet «nettsøk av 

jobbsøkere», syntes jeg det derfor ble en bedre idé å prøve å finne de som faktisk gjør det.  

Jeg var interessert i å vite om det virkelig er så vanlig som folk tror, og hvordan det blir brukt 

og tolket. 

 

Når man trenger en ny eller midlertidig ansatt, er det mange bedrifter som velger å benytte 

seg av et bemannings- eller rekrutterings-byrå. Folk i en bransje som lever av å skaffe 

mennesker til arbeid virket å være relevante informanter  for oppgavens tema. Det ble derfor 

interessant å intervjue folk i denne bransjen. Det ble naturlig å velge informanter som kunne 
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fortelle om bemanning- og rekrutterings- bransjen, deres rutiner med å google jobbsøkere og 

tanker rundt dette. 

 

Siden jeg er student ved Universitet i Oslo, var det av praktiske årsaker at jeg valgte å 

intervjue folk som jobbet i Oslo. I hovedstaden er det også på grunn av antall innbyggere, et 

svært godt utvalg av rekrutterings- og bemanningsbyrå, slik at jeg hadde mange å velge blant.  

 

Siden det er valgt kvalitativ undersøkelse som metode, og med studiets omfang til grunn, 

satset jeg på å skaffe seks til tolv intervjuer. Dette tallet ble blant annet basert på hva ulike 

metodebøker anbefaler når det er snakk om en masteroppgave. Morse anbefaler minst seks 

intervjuer (Morse, 1994), mens eksempelvis Mason framhever at antallet bør være stor nok til 

at de mest sentrale informanter dekkes, samtidig som det ikke bør være så stort at dataene blir 

uhåndterlige eller repetitive(Mason, 2010). Jeg valgte derfor å ha minimum seks intervjuer, 

og intervjue folk til jeg opplevde at et metningspunkt ble nådd (Tjora, 2012). Å oppdage 

metning er det å oppleve at det ikke kommer fram nye synspunkter og  det dannes et mønster 

i svarene (Holter &Kalleberg, 1997). Om man intervjuer en homogen gruppe kan man nå et 

metningspunkt etter noen få intervjuer. Men det kan være mer problematisk om man har med 

en mer sammensatt gruppe å gjøre (Tjora, 2012). Resultatet endte med å bli ti personer i åtte 

ulike byrå. Jeg hadde i utgangspunktet avtalt å intervjue én person fra fra de åtte byråene, 

men ved to anledninger var det ytterligere en person som ønsket å bidra. Jeg intervjuet derfor 

to ekstra informanter, så det totale antallet ble ti. I det første tilfellet var det to ved bedriften 

som var interessert i oppgavens tema, derfor ønsket begge å bli intervjuet. Jeg tenkte det 

kunne hjelpe meg å få et utfyllende bilde av bedriftens rutiner, så godtok tilbudet og 

intervjuet dem sammen. Jeg ønsket å finne ut hvordan rekrutterings- og bemanningsbransjen 

bruker nettsøk i ansettelseprosesser så det å ha flere i rommet slik at det ble skapt et forum 

for diskusjon rundt temaet var positivt. Informantenes diskusjoner om ting de var enige og 

uenige om gjorde det lettere for meg å forstå hva som ble skildret og ytret. Det ble for 

eksempel en fordel når man skulle tolke hva den ene konkret mente, når den andre etterspurte 

nærmere forklaring og eksempler på dette. De var enige i mye, men sa tydelig ifra om de var 

uenige i det den andre sa. Intervjuet fungerte godt, siden det virket som de var trygge nok på 

hverandre til å uttale seg på linje med informantene jeg intervjuet alene. I det andre tilfellet 

skulle jeg i utgangpunktet intervju én person, men da vi kom til noen spørsmål ved det 

praktiske ved nettsøk, inviterte vedkommende sin kollega inn for å svare på dette. I begge 

tilfellene har grunnen til at jeg har endt opp med å snakke med to vært at informantene ønsker 
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å utfylle hverandre, og dette synes jeg de har oppnådd. Når jeg senere siterer informantene i 

denne studien har jeg gitt de et tall fra 1-8 for å angi hvilken arbeidsplass de tilhører. I tillegg 

har respondentene som jobber ved samme arbeidsplass fått en bokstav, «a» eller «b», etter sitt 

nummer for å skille dem fra hverandre.  

 

3.1.2 Valg av bedrifter 
Jeg ønsket å intervjue folk fra bedrifter av ulik størrelse, men som drev med rekruttering til et 

vidt spekter av bransjer. Det var derfor ikke aktuelt for meg å intervjue folk som bare skaffet 

folk til for eksempel byggebransjen.  Jeg ønsket også at personene informantene i så fall 

gjorde nettsøk på, var i ulike aldere og livsfaser. Derfor valgte jeg også å skaffe noen 

informanter som jobbet ved bedrifter som som spesialiserer seg på enten å rekruttere 

studenter eller til lederstillinger. Informantene i denne studien har med andre ord ofte erfaring 

med å skaffe folk til stillinger der det varierer hvilken kompetanse og personlige egenskaper 

som blir mest lagt vekt på.  

 

Det er delvis tilfeldig hvilke bedrifter jeg har tatt kontakt med og dermed hvem jeg har hatt 

anledningen til å intervjue. De to første informantene var et resultat av snøballutvalg 

(snowball sampling) (Jensen, 2002). Det begynte med at jeg fikk et tips fra veileder om en 

informant og denne informanten tipset meg om en annen aktuell informant som jeg resulterte 

i å benytte.  Videre har jeg tatt kontakt med bedrifter av ulik størrelser jeg enten hadde hørt 

om eller fant informasjon om på Internett. Da jeg nesten var i mål med å skaffe det antallet 

intervjuer jeg ønsket, brukte lister jeg fant på Internett over rekruttering- og bemanning- byrå 

i Norge etter størrelse, for å sjekke at jeg hadde vært i kontakt med flere av de som har de 

største markedsandelene. Slik har jeg endt opp med å kontakte og dermed intervju folk i små, 

mellomstore og de største bedriftene i bransjen. 

 

I sammenheng med at jeg i denne masteroppgaven skal trekke konklusjoner om hva slags 

rutiner og holdninger det er i bruk av nettsøk som ansettelsesverktøy, må jeg presisere at jeg 

bare ser på én gruppes synspunkter og at dette kan forme mine funn. Jeg har valgt å intervjue 

folk som jobber i bemanning- og rekrutterings-bransjen, men jeg kunne også ha valgt å 

intervjue arbeidsgivere som ansetter selv. Disse to gruppene kunne kanskje gitt meg ulike 

svar om bruken og tankene rundt verktøyet. Som jeg senere kommer til å skildre i kapittel 4. 

«Resultater og analyse»,  bruker alle mine informanter nettsøk i ansettelsesituasjoner. Til 
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likhet, har tidligere forskning avdekket at halvparten av alle europeiske arbeidsgiver (Nordby, 

2010) og én av tre arbeidsgiver i Norge gjør nettsøk på sine jobbsøkere (Haugen, 2013).  

Siden mine respondenter har det som yrke å skaffe riktig person til riktig stilling, og derfor 

har større erfaring enn en leder som ansetter ved behov, er det ikke usannsynlig at de bruker 

nettsøk i større utstrekninger enn andre grupper. Jeg syntes det derfor det er mest interessant 

å se på disse. Å velge informanter som jobber i rekrutterings- og bemanningsbransjen betyr at 

jeg kan si noe om hvordan bransjen bruker verktøyet, men at jeg også har mulighet til å høre 

deres inntrykk av hvordan deres kunder bruker det. 

 

3.2 Utfordringer 
 

a) praktiske utfordringer 

Det var få praktiske utfordringer knyttet til prosjektet.  Jeg opplevde par ganger å intervjue 

noen som av ulike grunner ikke hadde lest informasjonsskrivet om masteroppgaven i forkant. 

Det var misforståelser mellom informant og meg, og informant og kollegaer, som gjorde at 

jeg intervjuet personer som ikke var forberedt. Da jeg fortalte om prosjektet samtykket de 

begge til et intervju. 

 

I det ene intervjuet der det hadde oppstått en misforståelse på informantens arbeidsplass,  

trodde informanten at det var jeg som skulle bli intervjuet. Det lot derfor ut til at informanten 

oppfattet intervjuet som en stressende situasjon i starten. Det la et større krav på meg som 

intervjuer å få informanten til å slappe av. Blant annet kunne flere av spørsmålene oppfattes 

som at jeg ønsket bekreftelse på at informanten hadde de riktige eller feilaktige vanene. Dette 

resulterte i at informanten begynte å svare på en litt defensiv måte. - Framsto som å være mer 

opptatt av å forsvare seg selv, enn å dele egne refleksjoner rundt spørsmålene. Det ble da 

viktig at informanten som nylig hadde kastet seg ut i intervjuet, ble gjort klar over at det ikke 

var et spesifikt svar jeg ønsket, og at meningen med intervjuet var å høre informantens 

synspunkter. Jeg valgte derfor å stoppe litt opp og snakke litt mer om oppgaven og målet med 

den. Dette hjalp, og etter hvert så slappet informanten mer og mer av. Dette resulterte i at 

informanten gikk bort fra å fokusere på å forsvare seg, til å gi enda mer nyanserte svar. 

Intervjuet resulterte å bli fruktbart.  
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I det andre uforberedte intervjuet, virket det som respondenten ikke lot seg bli stresset av den 

spontane situasjonen, men hadde til gjengjeld mindre å si. Selv om intervjuet ble tatt på 

sparket og ble ganske kort, fikk jeg mye informasjon som har blitt viktig for denne oppgaven.  

 

b) Etiske spørsmål 

«En	intervjuundersøkelse	er	en	moralsk	undersøkelse.	Det	er	knyttet	moralske	
spørsmål	både	til	intervjuundersøkelsens	midler	og	mål.	Det	menneskelige	samspill	i	
intervjuet	påvirker	intervjupersonene,	og	kunnskap	som	produseres	i	intervjuet,	påvirker	
vårt	syn	på	menneskets	situasjon.»		

(Kvale	&	Brinkmann,	2009)	
 

Det stiller med andre ord mange etiske krav til en forsker i en intervjusituasjon. 

 

Spørsmålene jeg har stilt handler om hvordan informantene bruker nettsøk på arbeidsplassen 

og hvordan de tenker om praksisen i sin bransje. Svarene jeg fikk omfattet derfor lite 

informasjon av personlig art. I tillegg var alle informantene myndige. Det ble derfor ikke 

nødvendig å søke Norsk senter for forskningdata for å få godkjent innsamling og oppbevaring 

av informasjon til dette forskningsprosjektet. Selv om det ikke var pålagt å anonymisere 

informantene, har jeg valgt å gjøre dette. Grunnen til at informantene i denne studien er 

anonyme, er av to årsaker. For det første ønsket jeg at informantene ikke skulle legge noen 

bånd på seg når de svarte på spørsmålene. Jeg ønsket at informantene skulle kunne fokusere 

på at de kom til å bidra til forskning, og ikke bekymre seg over at arbeidsgivere, kollegaer 

eller andre kunne konfrontere de med sitater fra oppgaven i etterkant. Anonymiseringen var 

derfor for det første gjort for å fremme en mer fruktbare intervjusituasjon, som la opp til å gi 

reel  og pålitelig informasjon.  For det andre er anonymiseringen gjort med tanke på hensyn 

til tredjepersoner som kan bli involvert. Eventuell negativ omtale eller informasjon den 

omtalte ikke ønsker å bli knyttet til, ikke skal identifiseres. 

  

 Det er et etisk krav om at respondentene skal inneha informasjon om forskningsprosjektet i 

en slik grad at de forstår hva de samtykker til. Derfor prøvde jeg å gi informasjon i forkant, 

og mulighet til å stille spørsmål. Både ved å sende et informasjonsskriv på e-post i forkant av 

intervjuet, og ved å spørre før og etter intervjuet, om det var flere spørsmål. Dette er for at 

informanten skal ha mulighet til å forstå hva de er med på, og at det ikke skal oppstå 

misforståelser.  
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Siden jeg gjorde dybdeintervjuer, som jeg senere skulle transkribere og analysere, så jeg det 

nødvendig å ta lydopptak. Jeg passet jeg på at alle var innforstått med dette i forkant av 

intervjuet. De to som ikke var forberedt på å bli intervjuet, samtykket, men jeg kan ikke se 

bort i fra at det kan ha oppstått et press på dem til å samtykke. Både på grunn av hensyn til 

meg og sine kolleger som arrangerte møtet. Men, med at de alle var myndige og spørsmålene 

ikke var for personlige, så jeg det som etisk forsvarlig å intervjue de allikevel. I disse 

tilfellene var det ekstra viktig å gi godt med informasjon om hva informantene skulle 

gjennom før intervjuet startet, og at de hadde mulighet til å trekke seg.  

  

I etterkant av analyseringen av datamaterialet, ble det sendt en e-post til informantene med de 

sitatene som stammet fra intervjuet gjort med dem, som var ønsket å benytte i 

masteroppgaven. De fikk med andre ord muligheten til å sjekke og godkjenne sine egne 

sitater. E-posten inneholdt også informasjon om sitatbruken, som blant annet gjorde de 

oppmerksomme på at deres utsagn kunne ha blitt skrevet noe om for å få frem budskapet. 

Informantene hadde derfor en mulighet til å gi beskjed om de følte seg feilsitert eller 

misforstått. Det viste seg at ingen av informantene hadde noe å utsette på sitatene. 

Lydopptakene fra intervjuene var enda ikke slettet, så det var en mulighet til å sende 

informanten opptaket om de for eksempel hadde ment at de ikke hadde sagt ting jeg ønsket å 

ta med i oppgaven. Om en informant hadde angret intervjuet og ville trekke seg fra 

forskningsprosjektet, måtte det på dette stadiet være tungtveiende grunner for å gi de 

medhold. Dette skyldtes at de allerede var anonymisert, så sitatene kunne ikke knyttes til 

dem, de var myndige og informasjonen var ikke av en veldig personlig karakter. Så lenge 

man kunne argumentere for at det er viktig for vitenskapens del å få fram informantens 

ytringer, og informanten ikke hadde blitt skildret på en misvisende måte, kunne man 

argumentere for å beholde sitatene. 

 

3.3 Fremgangsmåten 
 

3.3.1 Rekruttering av informanter  
Siden jeg ønsket å snakke med folk som jobber med å ansette folk og dermed kan tenkes å 

gjøre nettsøk som del av prosessen, tok jeg kontakt med ulike bemannings- og 

rekrutteringsbyrå i Oslo. Bedriftene ble først kontaktet via telefon der de fikk informasjon om 

masteroppgave-prosjektet og forespørsel om å bidra. Som et resultat av telefonsamtalene fikk 
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jeg e-postadresser til folk som kunne være aktuelle informanter eller noen som kunne 

videresende til egnet person. To av de numrene jeg ringte hadde jeg blitt tipset om av veileder 

og annen respondent. Til oppgitt e-postadresse sendte jeg så et informasjonsskriv om 

masterprosjektet. Til sammen var jeg i kontakt med ti ulike rekrutterings- og 

bemanningsbyrå. Alle oppga e-postadresse og fikk tilsendt informasjonsskriv. Én av disse 

svarte aldri på e-posten, og én ga beskjed om at de ikke hadde tid og ressurser til å bidra. De 

ti informantene i denne studien kommer derfor fra de resterende åtte.  

 

3.3.2 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuer 
Da møtene skulle avtales inviterte alle informantene meg til sin arbeidsplass, det resulterte i 

at intervjuene ble gjennomført på informantenes kontorer. Før intervjuene startet fortalte jeg 

litt om prosjektet og ga informantene anledning til å stille spørsmål om noe var uklart. Jeg 

hadde med meg en lydopptaker som ble brukt under intervjuene. Informantene hadde på 

forhånd opplyst om dette på e-post. To av respondentene hadde ikke fått med deg dette på 

forhånd, på grunn av misforståelser, men samtykket til opptaket.  

 

Målet med intervjuet var å få i gang en samtale om bruken av nettsøk som ansettelseverktøy. 

Jeg benyttet meg av en semi-strukturert intervjuguide, som gjorde at jeg ikke trengte å være 

bundet av spørsmålene, men kunne bruke de som støtte.8 Spørsmålene var laget for å berøre 

tema jeg ønsket å snakke om, slik som rutinen i bruk av nettsøk. I praksis ble mange av de 

samme spørsmålene stilt til alle informantene, med mindre de selv tok initiativ til å omtale 

dem. Noen spørsmål var jeg interessert i å få svar på fra alle, slik som når informantenes 

arbeidsplass startet med å benytte seg av nettsøk, og hvor tidlig i ansettelseprosessen 

informantene brukte nettsøk. 

 

Flere av spørsmålene ble besvart av informanter uten at jeg trengte å stille dem, fordi  de kom 

naturlig inn på det via samtalen. Jeg forsøkte å stille spørsmål som ikke ga ja/nei-svar, med 

unntak av ting jeg trengte mer konkrete svar på, slik om de bruker nettsøk som 

ansettelsesverktøy. 

 

På slutten av hvert intervju fikk informantene spørsmål om det var noe mer de ville si eller 

lurte på. De fleste benyttet seg av muligheten, og ga meg informasjon som enten utfylte deres 

																																																								
8	Se	bakerst	i	oppgaven	for	intervjuguide.	



	32	

inntrykk og syn på å bruke nettsøk som verktøy, eller ga mer informasjon som samtalen 

tidligere ikke hadde berørt.  

 

3.3.3 Koding og analyse 
Intervjuene ble tatt opp på lydfiler, som senere ble transkribert. Den kvalitativ 

forskningsprogramvaren HyperResearch har blitt benyttet til å kode teksten. Kodene er ulike 

tema som har blitt tatt opp under intervjuet. Dette er på grunn av at det er interessant for 

denne oppgaven å kunne sammenligne hva de ulike informantene sa når de berørte de ulike 

temaene.  Etter å ha kodet transkriberingen ble alle sitatene knyttet til hver kode samlet i hver 

sin rapport. Disse rapportene ble lest gjennom og det ble skrevet notater og sammendrag på 

bakgrunn av disse. Sitater som jeg syntes var representative for funnene ble plukket ut til å 

brukes i oppgaven. Noen av disse er valgt ut fordi de oppsummerer og gir eksempler på hva 

de flest informantene uttrykte. Andre viser til enkeltpersoners synspunkter, som var 

interessante å belyse i oppgaven. Gjennom å ha studert sitatene knyttet til hver enkel kode, 

har jeg lagt merke til en rekke tendenser i svarene og interessante betraktninger og ordvalg. 

Arbeidet med datamaterialet  resulterte i å bli av en svært stor mengde. Jeg har derfor forsøkt 

å få med så mye som mulig av de mest interessante funnen, samtidig begrense hva som kom 

med siden dette er en masteroppgave. Hva som har kommet med er også farget av at funnene 

er mest relevant for å besvare problemstillingene.  Følgende koder ble benyttet og her er 

beskrivelsene av dem:  

 

Kode Beskrivelse 

1. Prosessen  Blir alle som søker på stillinger googlet eller 

skjer dette senere i prosessen. Blir man 

googlet før eller etter intervjuet 

2. Googling startet Når ble det vanlig at bemanningsbyrå 

googlet kandidatene som søkte på stillinger? 

Kan de oppgi et årstall eller antall år man 

selv har gjort det i jobbsammenheng. 

3. Systematikk Finnes det en egen plan eller rutine rundt 



	 33	

nettsjekk? Er det visse nettsider man skal 

sjekke. Leverer man så denne rapporten 

direkte til kunden? Er det bare noe som 

forventes å gjøre som en del av jobben som 

researcher eller står det i 

stillingsbeskrivelsen for firmaets ansatte.  

4. Funn av interesse  Hva ser man etter når bemanningsbyrå 

googler en kandidat? Hvorfor googler man 

egentlig kandidatene. 

a) Negative funn Bilder, ytringer osv som har ført til eller 

bidratt til at noen ikke har fått en jobb.  

b) Positive funn Funn som har gjort eller bidratt til at noen 

har fått en jobb. 

c) Funn Generelt om funn 

5. Privat vs. offentlig  Hvor opplever de at grensen mellom 

kandidatens privatliv og offentlighet ligger, 

og tanker rundt dette dilemma 

a) Informert om googling? Blir kandidaten gjort klar over at de blir 

googlet som en del av prosessen? 

b) Konfrontert ved funn Blir kandidaten konfrontert med funn, hvis 

det kan påvirke om vedkommende er ansett 

som egnet til jobben eller ikke. Har dermed 

kandidaten mulighet til å gi sin side av en 

sak og forhindre misforståelser.  

c) Privat vs. offentlig  Generelt  

6. Etikk Man skal i utgangspunktet ikke stille 

spørsmål rundt kandidatens sivilstatus, 
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religion og politiske ståsted, men dette blir 

nå lettere å få innsyn i via nett. Er det 

problematisk å nekte noen jobb pga 

meninger eller livsstil. Hvor er grensen for 

hva som gjør at man ikke passer inn på en 

arbeidsplass eller til en stilling, og 

fordommer? 

a) Fyllebilder Er "party"/"fyllebilder" mer godtatt i dag enn 

for noen år siden. Hvordan oppfattes slike 

bilder av bemannerne og deres syn på 

vedkommendes egnethet i ulike 

arbeidssituasjoner.  

b) Nakenbilder Kan fortsatt lettkledde eller avkledde bilder 

forhindre folk i å få jobb. I så fall hva slags 

jobber ser bemannerne som relevant for 

uegnethet. Hvilke begrunnelser gir man. 

Tanker rundt dette. 

c) Meninger Blir folk med ekstreme meninger oftere sett 

på som uegnet for en arbeidsplass eller 

stilling. Hvor går grensen på hva slags 

ytringer man skal respektere. Er det vanlig å 

ikke ansette folk pga rasistiske eller 

homofiendtlige meninger. Kan folk med mye 

sterke meninger bli sett på som 

"trøbbelmakere" og dermed uønsket?  

d) Hobbyer og livvstil  Er noen kandidater sett på som uegnet pga 

interesser eller livsstil? I hvilke kontekster? 

Negativt med sære folk vs positivt med 

mangfold på arbeidsplass. 
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c) Etikk Generelt om etikk 

7. Færre feilansettelser?  Tror bemannerne at muligheten til å google 

kandidater gjør at man får innsyn i 

informasjon som gir færre feilansettelser, enn 

da man ikke hadde dette verktøyet 

tilgjengelig. 

8. Konforme kandidater Er det fare for mer konforme kandidater, som 

ikke skiller seg ut? 

9. Skrivefeil på nettet Betyr det noe for ansettelsen hvordan en 

kandidat har formulert seg skriftlig i sosiale 

medier (muntlig språk, rettskriving). Om 

bemanneren merker seg dette, til hvilke type 

stillinger har dette noe å si. 

10. Åpenhet Har man sett endringer i hvordan unge 

kandidater forholder seg til åpenhet. Deler 

man i dag mer enn før. Er det forskjell på 

aldersgruppene/generasjonene. Forventer 

man mer eller mindre åpenhet (deling av 

tekst og bilder til fler) i fremtiden? 

11. Pros & cons Alt i alt hvordan googling er som verktøy. 

Generelt syn på å bruke google i 

ansettelseprosessen. 

a) Fordeler Fordeler ved å kunne bruke google ved 

research av kandidater. 

b) Ulemper Ulemper med å kunne bruke google ved 

research av kandidater. 
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12. Arbeidsgiver vs. bemanningsbyrå Hvilket inntrykk har bemannerne av hvordan 

arbeidsgivere, i bedrifter de skaffer ansatte 

til, forholder seg til "googling" av ansatte? Er 

pleier de å google kandidatene selv, og 

framstår de som mer rigide enn bemannerne i 

relevansen av funn? 

 

3.3.4 Sitatbruk 
Sitatene som blir benyttet i denne oppgaven er basert på transkriberingen av lydopptak som 

ble gjort under intervjuet. Ikke alt er ordrett referert. Sitatene har i ulik grad blitt endret for å 

gjøre utsagnene mer leservennlige og få tydeligere fram poenget. Jeg har forsøkt å gjøre 

sitatene så nære transkriberingen som mulig, men har fjernet ting som stamming, overflødige 

ord og slang. For eksempel brukes det «kravspesifikasjonen» da en informant brukte ordet 

«spekken». Noen setninger har jeg måttet endre litt mer på for å få tydeligere fram budskapet. 

I slike tilfeller har jeg vært veldig varsom med å ikke endre ord og uttrykk som blir framhevet 

som viktig for min drøfting av funnene. Noen ganger er ordvalg spesielt interessant å se på, 

og det muntlige språket er derfor ikke blitt endret.  

Sitater kan inneholde «(...)». Benytter jeg (...) i starten av et sitat, betyr det at jeg har tatt bort 

det man sa i starten av svaret, fordi det handlet om noen annet enn det jeg ønsket å belyse i 

den delen av teksten, eller var overflødig. Om «(...)» er satt midt i et sitat, betyr det at jeg har 

fjernet det som står mellom disse utsagnene. Det blir med andre ord brukt for at hva utsagn 

belyser, skal komme tydeligere fram.  

Som tidligere nevnt har jeg valgt å bruke «hen» istedenfor «han/hun» eller «vedkommende», 

for å anonymisere personer som blir omtalt.  

 

3.4 Oppgavens pålitlighet og gyldighet 
 

Man må huske at de funn jeg belyser i min oppgave ikke er representativ for bruk av nettsøk 

som ansettelsesverktøy i Norge som helhet. De rutinene og holdningene jeg vil belyse er et 

resultat av den gruppen informanter jeg har valgt fra rekruttering- og bemanningsbransjen i 

Oslo. I tillegg har antallet og omfanget av bedriftene noe å si. Det kan være det er mange i 

samme bransje som ikke kjenner seg igjen i det jeg beskriver i kapittel 4. Siden dette er en 
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masteroppgave og jeg derfor ikke har anledning til å intervjue representanter fra alle 

rekruttering og bemanningsbyråene som finnes i Norge, kan det være nødvendige stemmer 

som ikke kommer til orde. 

 

Dybdeintervjuene gir en innsikt i hva som går igjen hos de jeg har undersøkt. Det kan tenkes 

at flere av disse hovedfunnene er noe som går igjen i resten av bransjen, og derfor er 

generaliserbare. For eksempel får man inntrykk av at informasjonsinnhenting via Internett har 

blitt så stor del av den norske kulturen i dag, at om alle informantene i denne studien gjør 

nettsøk ved ansettelse, er det stor sjanse for at de fleste andre bemanning- og rekrutterings-

byråer gjør det også. Samtidig så kan det være at jeg er blitt henvist til de informantene som 

bruker nettsøk. Selv om det var jeg som valgte bedrifter, var det oftest folk innad i bedriftene 

som valgte hvem jeg skulle intervjue. Jeg oppfattet det som at de sendte forespørselen videre 

til relevante personer og folk som var spesielt interessert i å bidra. Det virket som om 

informantene selv syntes det var et spennende tema å snakke om.  I sammenheng med 

intervjuene fikk jeg flere forespørsler til å komme tilbake og legge fram funnene etter at 

oppgaven var ferdig.   

 

Det mest overførbare er kanskje det som berører siste del av problemstillingen, som drøfter 

de dilemmaene som oppstår ved bruk av nettsøk ved ansettelse. 
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4 Resultater og analyse 
 

4.1 Innledning funn 
Dette kapittelet vil beskrive resultatene av intervjuer med ti personer i åtte bemannings- og 

rekrutteringsbyrå. Første del av  kapittelet vil begynne med å beskrive hvilke rutiner og vaner 

informantene har når de benytter nettsøk som ansettelseverktøy. Dette er for å besvare 

underspørsmål a: «Hvilke rutiner har rekruttering- og bemanningsbransjen ved nettsøk?» Å 

svare på denne delen av problemstillingen innebærer blant annet å finne ut om det er slik at at 

alle «googler» jobbsøkerne, og om det skjer ved ansettelse av alle typer stillinger og på alle 

kandidater. Grunnen til at dette er interessant å kartlegge i min oppgave, er fordi hvordan 

informantene skildrer å bruke nettsøk kan belyse hvordan bransjen bruker verktøyet.  Målet 

med denne oppgaven, er jo som tidligere oppgitt, ønsket om å skape et bilde av hvordan  

rekutterings- og bemanningsbransjen bruker nettsøk i ansettelseprosesser.   

 

Etter at rutinene er blitt belyst, vil jeg skildre hvordan informantene i denne studien 

bedømmer funn de har gjort på internett, og hvordan de bedømmer verktøyet nettsøk.  Dette 

innebærer både det å gi eksempler på treff ved nettsøk som har påvirket ansettelseprosesser, 

og hva de anser som fordeler og ulemper ved å bruke nettsøke som ansettelseverktøy.   Denne 

delen av kapittelet vil være med på å besvare underproblemstilling b)»Hvordan brukes den 

informasjonen som innhentes, og hvordan vurderes denne bruken?», men også være med på å 

belyse underproblemstilling c): «Hvilke dilemmaer møter rekruttering- og 

bemanningsbransjen ved nettsøk? Del to av dette kapittelet vil drøfte de dilemmaene som 

kommer opp nærmere.   

 

DEL 1: Funn 

4.2 Rutiner og vaner i bruker av nettsøk 
 

Hvordan nettsøk blir brukt i praksis 

I denne delen av oppgaven skal jeg belyse de funnene jeg har vedrørende de rutinene og 

vanene informantene skildrer at de har ved bruk av  nettsøk i ansettelseprosesser. Noe som 

var interessant å finne ut, var om nettsøk nå var blitt så vanlig at alle benyttet det. I tillegg 

ønsket jeg å kartlegge nærmere om det var en fast systematikk som går igjen i måten 
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informantene bruker nettsøk. I tillegg til å se på hvordan informantene bruker nettsøk i 

praksis, blir det relevant å se på hva slags dialog de har med kunder og jobbsøkerkandidat om 

sin bruk av verktøyet.  

 

Gjennom de åtte intervjuene, kom det fram at alle informantene brukte jevnlig søkemotorer 

på internett for å finne informasjon om personer som søkte stillinger de skulle bemanne. De 

skapte derfor et inntrykk av at nettsøk var noe som ble gjort rutinemessig  i rekruttering- og 

bemanningsbransjen generelt. Det ble derfor interessant å få vite når de enkelte bedriftene 

startet opp med denne praksisen.  Etter som muligheten til å finne informasjon om 

privatpersoner på internett har blitt mulig  på grunn av webmedienes utforming og vår bruk 

av sosiale medier har vært med på å øke antall spor vi legger igjen på nett, har nettsøk på 

personer blitt en vanlig praksis blant privatpersoner. At det nå også er blitt vanlig å bruke 

nettsøk i profesjonelle sammenhenger i benmanning- og rekrutterignsbransjen, er noe 

informantene gir et sterkt inntrykk av. Det ble derfor interessant å få vite når dette startet. 

Flere uttrykte at de hadde fått inntrykk av at det hadde blitt mer og mer vanlig de siste tre 

årene. Noen sa de hadde gjort nettsøk på kandidater i over ti år. Men, det skulle vise seg å 

være vanskelig for informantene å besvare når deres arbeidsplass offisielt begynte med dette. 

Det var få som kunne komme med et konkret årstall. Noen informanter kunne kommer fram 

til et ca. årstall for når de selv begynte å bruke nettsøk i yrkessammenheng, men de viste ikke 

når resten av deres kolleger hadde begynt med det.  Grunnen til at det var vanskelig å komme 

med et konkret årstall skyldtes at de færreste rekrutterings- og bemanningsbyråene i denne 

studien hadde innført en egen policy rundt nettsøk. To rekrutteringsbyrå hadde laget et eget 

skjema som de fylte ut under nettsøk, mens resterende hadde ikke noen formelle krav eller 

konkret arbeidsbeskrivelse som gjorde nettsøk påbudt. Det de to byråene som hadde 

nettsøkskjema hadde til felles, var blant annet at de drev med rekruttering til toppstillinger og 

bedrev ikke bemanning. Det ene byrået hadde blitt stiftet av personer fra det andre byrået, det 

kan derfor være at de tok med en allerede eksisterende praksis med skjema for nettsøk fra 

konkurrenten.  Jeg fikk se på skjemaene til de to byråene, men fikk ikke tillatelse til å trykke 

de i min oppgave. Det var gjennomgående at feltene man skulle fylle inn var veldig åpne. 

Blant annet het en kategori: «sosiale nettverk/blogger» og en annen «publikasjoner/artikler». 

Det ble ikke spesifisert hva man så etter i sosiale medier, eller om det var slik at man så etter 

artikler som personen hadde skrevet selv eller det at de var omtalt. Dette kan ha noe med at 

det er svært varierende hva man finner eller leter etter på de ulike kandidaten og hva som er 

relevant å se på, selv om man spesifiserer seg på lederstillinger.  Dette kan også være en del 



	40	

av grunnen til at de andre byråene som hadde en videre kundegruppe ikke hadde et slikt 

skjema.  Det kan være vanskelig å lage et skjema som passer for alle som gjør 

informasjonsinnhenting av kandidatene i et bemannings- og rekrutteringsbyrå, på grunn av at 

det er ulikt hva man kan finne på en kandidat og hva som er relevant for stillingen. Noe som 

var spesielt for det ene skjema var at de hadde et eget felt for «registrerte roller i næringlivet 

(proff.no/ ect)». Hvorfor rekrutterere kan anse slik informasjon som interessant, vil bli belyst 

i underkapittel 4.3.1 «Nettsøk-treff vurdert som negative av informantene».                                                                                                                                           

Det at funnene avdekker at de færreste har egne retningslinjer eller skjema for nettsøk, gjorde 

at det var opp til den enkelte på arbeidsplassen å gjennomføre nettsøk. Flere fortalt at 

grunnkravet til informasjoninnhenting var å anskaffe papirer fra arbeidssøkeren som 

dokumenterte deres arbeidserfaring og kompetanse, utføre intervju av kandidaten og snakke 

med to referanser. Ved noen type stillinger var det også krav om evnetester for å teste om de 

kunne det de skulle utføre om de ble ansatt. I tillegg nevnte flere av informantene at de brukte 

personlighetstester der resultater ble sjekket opp mot den personlighetsprofilen de anså å 

være idealet for stillingen. Men, det å gjøre nettsøk på kandidater var noe de selv tok initiativ 

til å utføre. Grunnen til at rekruttererne utførte nettsøk, selv om de ikke hadde fått beskjed av 

sin overordnede om å gjøre dette, var fordi de følte det var forventet. De anså det som en 

norm at man burde gjøre nettsøk på kandidatene før de ble introdusert for kunden. 

 

Et annet svært viktig funn i denne studien var at det var en gjennomgående rutine med å 

bruke nettsøk sent i ansettelseprosessen. Følgende sitat er representativt for hva flertallet av 

informantene forteller om når i prosessen de gjør nettsøket: 

 

«(...)Vi	sjekker	ikke	alle	kandidatene	i	vår	prosess,	bare	de	som	er	med	til	slutt;	
finalistene.	Så	vi	venter	til	det	har	gått	ganske	langt	i	prosessen.	Det	er	ikke	nødvendig	å	ta	
en	sjekk	på	alle,	hvis	ikke	de	er	så	aktuelle.	(...)	Nei,	det(les:	nettsøk)	er	ikke	det	første	man	
gjør.	Vi	venter	til	det	kanskje	er	tre	stykker	igjen.	I	en	slags	finale.	Vi		sitter	ikke	og	gjør	det	
på	alle	som	søker	på	en	stilling.»	(R1)	
 

Dette sitatet belyser også en annen tendens i svarene til informantene;  at de ikke gjør nettsøk 

på alle som søker stillinger hos dem. De så ikke behovet for å gjøre nettsøk på kandidater 

som åpenbart ikke fylte kompetansekravene, og dermed ikke ville komme videre i 

utvelgelsen. De framhever at, selv om det å gjøre nettsøk er enkelt og ikke forutsetter at de 

må betale noen eksterne for informasjonen, så er tid penger og det kan dere være sløseri å 

skulle gjøre nettsøk på alle kandidatene. Dette avdekker et økonomisk motiv for hvorfor de 
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har  en rutine med å gjøre nettsøk sent i prosessen. Flere legger vekt på at de oppfatter det 

som upassende å utforske andres liv gjennom spor på nett, om man ikke i utgangspunktet er 

aktuelt å skaffe de en jobb: 

 

«Jeg	vil	tro	at	det	er	sånn	de	gjør	det(les:	om	de	andre	i	bransjen	også	venter	med	å	
gjøre	nettsøk	før	sent	i	prosessen).	Både	for	å	spare	penger,	men	også	som	en	slags	etisk	
retningslinje	vi	har	pålagt	oss	selv.	Det	er	ikke	noe	vits	å	se	på	alle	vi	er	i	kontakt	med	i	
kortene,	hvis	ikke	det	er	sånn	at	de	er	reelt	interessante,	eller	reelt	aktuelle	for	en	stilling.	
Så	de	(les:	som	ikke	kommer	videre)	kan	få	legge	ut	akkurat	hva	de	vil,	på	en	måte.	Ja,	da	
er	det	andre	ting	som	utelukker	dem	i	prosessen.	Det	vil	jo	alltid	være	at	vi	begynner	med	
mange	og	så	snevrer	vi	det	inn.	Så,	ja,	vi	sjekker	ikke	sånne	ting	på	de	vi	ikke	tror	skal	
komme	videre.	Vi	tar	heller	ikke	referanser,	på	andre	enn	de	som	er	helt	med	i	siste	runde.	
Prøver	på	en	måte	å	ikke	virvle	opp	for	mye	rundt	folk	utenat	det	er	noe	grunn	til	det.	Det	
ville	også	blitt	veldig	mye	jobb	for	oss,	hvis	vi	skulle	gått	inn	og	gjøre	det.»		

-R1	
 

Dette fremhever at det i tillegg til et økonomisk motiv, finnes også et etisk motiv for hvordan 

rekrutterere bruker nettsøk ved ansettelse. Flere legger også til at de pleier å gjøre nettsøk i 

etterkant av intervjuet: 

 

«Litt,	også	som	R3b	sa,	så	skjer	den	googlingen	i	etterkant	av	det	første	intervjuet	
man	har	her	hos	oss.	Men	også	som	regel	fordi	vi	aldri	finner	noe	som	det	er	verdt	å	
informere	om,	egentlig.»	

-R3a		
 

Begrunnelsen informantene oppgir for at de gjør nettsøk etter et intervju, er ikke bare på 

grunn av de opplever at de sjelden finner ting på nett det er relevant å ta opp på intervjuet, 

som de ikke har hadde mulighet til å få gjennom CV og søknad tidligere.  Flere oppgir også 

at de ønsker å ta en mest mulig objektiv avgjørelse, og flere skisserer hvordan de frykter for 

at de ubevist kan bli påvirket og villedet av det førsteinntrykket de får gjennom internett. 

Dette poenget vil man også se senere i kapittelet at er listet opp som en av de ulempene 

informantene skildrer ved bruk av nettsøk, og noe jeg kommer til å drøfte som et dilemma i 

del to av dette kapittelet.  

 

Flere skildret også at  hvor tidlig man benyttet nettsøk i en ansettelseprosess, kom an på hva 

slags stilling det var: 

 

«Rutine?	Det	kommer	litt	an	på	hva	slags	stilling	det	er,	og	det	kommer	an	på	hva	
slags	kandidater	det	er,	hvor	vi	begynner.»		
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-R8	
 

Det vanligste rutinene informantene oppga i forbindelse med selve nettsøket, var det å legge 

inn navnet til kandidaten i en søkemotor, oftest Google, og trykke søk. Én av informantene 

oppgir å bruke det man kaller Boolsk søking,  også kjent under navnet 

kombinasjonssøking.(kilde) Denne teknikken består av å legge inn søkeord for å spisse søket 

og begrenser antall funn. Informanten oppga å bruke denne teknikken i sammenheng med å 

bruke interne søkemotoren på LinkedIn.  Flere kommer inn på at de også bruker nettsøk i 

ansettelseprosesser der de leter etter passende kandidater som ikke selv har søkt på jobben, 

såkalt headhunting. Da begynner de med nettsøk, i motsetning til ansettelsesituasjon der 

kandidatene selv tar kontakt.  

 

Flere av informantene oppgir at de først og fremst er opptatt av å ta en titt på kandidatens 

profil på LinkedIn. LinkedIn er verdens største forretningsnettverk (kilde), og gir tilgang til 

brukernes CV og forretningsforbindelser. Det er et nettsamfunn der de folk oppretter en profil 

for å dele sin CV åpent på nett, og hvor deres kollegaer og tidligere kollegaer  referanser 

verifiserer hverandre og bifalle deres ferdigheter.  (endorsement)  

 

«(...)LinkedIn	bruker	jeg	jo	mye.	Der	finner	jeg	litt	ut	om	nettverket,	hva	slags	type		
personer	de	har	i	nettverket	sitt,	for	eksempel.	Hva	de	har	gjort	tidligere.	Men,	det	er	ikke	
alle	som	er	like	flinke	til	å	bruke	det.(...)»		

-R8		
 

Noen av informantene oppgir å gå direkte inn på LinkedIn og søker etter kandidaten der, 

mens andre bruker Google og forventer å finne link til kandidatens LinkedIn-profil som et av 

de første treffene, om den eksisterer. Flere av informantene som oppgir at de venter med å 

gjøre nettsøk til etter intervjuet, innrømmer å ha vært innom kandidatenes LinkedIn-profil i 

forkant. Dette forklarer de med at de ikke anser dette som å «google» noen og spesifiserer at 

de snakker om å «google» en kandidat, er det snakk om et mer omfattende nettsøk. De slikker 

med andre ord mellom det å gjøre et grundigere og mer helhetlig nettsøk, som de oftest gjør i 

etterkant av et intervju, og det å sjekke CV'en online via LinkedIn.  

 

Ingen av informantene oppga å bruke annen informasjon de hadde om kandidatene, slik som 

e-postadresse, for å forsøke å få treff som ikke var knyttet til kandidatens fulle navn. Dette 

kan ha noe med å gjøre at, selv om flere av kandidatene skilte mellom en LinkedIn-visitt og 
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mer omfattende «googling», så brukte de ikke alt for mye tid på sistnevnte heller. Noen 

oppgir at de bruker maks fem minutter på nettsøket. Tid er penger, og de går utifra at de mest 

relevante treffene kommer først opp, så tar seg ikke tid til å lete grundigere. Det kan godt 

være at det hadde vært situasjoner der man ønsket mer informasjon om kandidaten nevnt i 

forbindelse med for eksempel en sak i media eller en bedrift, men ingen av informantene i 

denne studiene oppgir at de kombinerer navn med ekstra ord i søket.  Grunnen til at 

informantene oppgir å bruke så lite tid på nettsøk, kan ha med å gjøre at nettsøk bare er én av 

flere verktøy de benytter seg av i sitt arbeid og ikke det verktøyet man anser som mest 

fruktbart å bruke tiden sin på. Det kan være bedre å sammenligne informasjonen du allerede 

har om kandidatene, og som er verifisert, enn å grave etter informasjon som i verste fall kan 

være villende. 

 

Noen oppgir også at de skiller mellom den googling de gjør som bemannere eller rekrutterer. 

Skal en person jobbe et sted fast, er man mye nøyere med å utføre et grundig nettsøk:  

 

«(...)Ved	rekruttering	så	gjør	vi	nå	kanskje	en	litt	mer	grundigere	jobb,	der	vi	går	
mer	inn	i	firmaet	og	finner	ut	av	hva	salgs	type	firma	det	er.	Det	gjør	vi	jo	på	begge	(Les:	
både	ved	bemanning	og	rekrutteringssituasjoner),	men	der	gjør	vi	det	litt	grundigere,	for	
der	skal	jo	den	personen	også	være	over	en	veldig	lang	tid.	Der	er	det	like	viktig	selvsakt		at	
personen	skal	passe	inn,	men	er	det	et	kort	vikariat,	så	kanskje	man	ikke	har	like	store	
krav	som	om	man	gjør	en	rekruttering.»		

-R8	
 

Samme informant legger også til at det som ofte også skiller rekruttering og bemanning er 

utdannelsenivået til jobbsøkerne. Ved en rekruttering er det oftest mer spesifikke krav om 

utdannelse og arbeidserfaring enn når man bemanner en vikar.  Det blir også nevnt at det ikke 

bare er kandidaten som blir «googlet». Noe av den viktige informasjonen en rekrutterer skal 

sitte på, spesielt om det er snakk om rekruttering, er ikke bare informasjon om kanddiaten, 

men også arbeidsplassen man skal rekruttere til. Derfor oppgis det at det  ofte gjøres nettsøk 

på kunden. Videre i denne delen av oppgaven vil jeg se nærmere på forholdet mellom 

kundene og bemanning- og rekruttbransjen ved å skissere hvilken dialog de har vedrørende 

nettsøk.  

 

Dialogen med kunden om nettsøk-bruken 

Informantene er personer i rekruttering- og bemanningsbransjen. Jobben deres går derfor ut 

på å finne personer som skal jobbe for deres kunder, også kalt oppdragsgiver. Underveis i 
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intervjuene kom informantene med informasjon om hvordan de brukte nettsøk ved ansettelser 

der de trakk inn deres forhold til kunden. Det ble derfor relevant for å stille spørsmål til 

informantene som kartlegger hvilken dialog de har med kunden angående bruken av nettsøk. 

Svarene man fikk var at mange av informantene kunne fortelle at de ofte ble oppfordret av 

kundene til å gjøre nettsøk.  Én av informantene oppgir at vedkommende skaffet seg 

Facebook-profil fordi en kunde hadde funnet noe på Facebook de ønsket at hen skulle se 

nærmere på. En annen fortalte at de begynte å bruke nettsøk i yrket sitt på grunn av en 

forespørsel fra en kunde. Vedkommende ble så vant til å få beskjed om å gjøre dette, at hen i 

dag gjør det ved alle ansettelseprosesser. Det virker som det er for så vidt vanlig at mine 

informanter opplever at kunden forteller at de ønsker eller forventer at byrået skal utføre 

nettsjekk på kandidatene de finner til dem. Det later ut til at en stor motivasjon for å bruke 

nettsøk er på grunn av kunden. Men, motivasjonen i tilknytning til kunden handler ikke bare 

om ønsket og forventningene fra kundene om å bruke verktøyet. Kunden gir de en ytre 

motivasjon til å hente inn informasjonen, men funnene indikerer at det også finnes en indre 

motivasjon i møtet med kunden. For å forklare dette funnet, må man se det i lys av  hvordan 

jobben til rekruttererne ble skildret i teorien.   

 

For at man skal oppnå idealet om å finne riktig person til riktig stilling, er det at man kjenner 

til all den relevante informasjonen om kandidatene en viktig brikke. At man også klarer å 

skille mellom hvilken informasjon som har noe å si for kandidatens egnethet, er også en 

viktig egenskap for rekruttereren. I møtet med kunden skal man være forberedt og ha gode 

argumenter for hvem de bør ansette. I de tilfellene der kunden også gjør egne undersøkelse av 

kandidatene man legger fram, er det viktig at man selv innehar den informasjonen og allerede 

har vurdert den. Rekruttereren blir ikke bare betalt for å gjøre informasjonsinnhenting, men 

også for å ta gode beslutninger og komme med anbefalinger basert på deres eksperterfaring. 

 

«Det	som	er	farlig	for	meg	er	at	hvis	jeg	sender	en	kandidat	til	en	kunde,	som	
tydelig	har	motstridene	meninger	i	forhold	til	hva	som	er	verdiene	til	bedriften,	så	vil	det	
oppleves	som	ubehagelig	hvis	det	kommer	fram	på	et	intervju.	Og	det	reflekter	jo	negativt,	
utelukkende	på	meg.	For	kandidaten	sin	del	kan	det	være	det	samme.	Han	eller	henne	
tenker	jo	det	at	jeg	har	mine	meninger	og	det	må	jeg	få	lov	til	å	ha.	Bedriften	mener	det	er	
helt	greit	«han	skal	ha	lov	til	å	ha	de	meningene,	men	det	er	motstridene	i	forhold	til	hva	vi	
tenker	selv	og	hva	slags	verdier	vi	har	internt	i	selskap	vårt.»	Og,	da	er	det	jeg	som	ikke	har	
undersøkt	det	og	sjekket	opp	nøyere	på	det.	Så,	jeg	ønsker	jo	på	en	måte	å	ha	min	rygg	
klar,	så	da	vil	jeg	jo	sjekke	sånne	ting.(...)»		

	-	R5	
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Om de skulle blir konfrontert av kunden med informasjon fra et Google-søk,  er det viktig at 

rekruttereren beholder sin stilling som ekspert ved å kunne begrunne hvorfor man ikke selv 

oppfatter det kunden ser på som et problem som relevant.  Det er rekruttereren som skal være 

eksperten på sitt fagfelt, så må alltid være et hestehode foran kunden. Dette aspektet ved 

rekrutterens jobb og forholdet til kunden, har kommet frem i flere av intervjuene.  Flere av 

informantene beskriver hvordan de noen ganger må overtale kunden, til at det de er kritiske 

til eller det de ønsker å legge vekt på, ikke har noe å si: 

  

«Det	(les:	forhandle	med	kunden	om	hva	man	skal	legge	vekt	på	ved	en	
ansettelseprosess)	er	jo	ikke	en	unormal	ting,	fordi	vi	jobber	med	rekruttering	og	vi	er	jo	i	
stor	grad		kanskje	enda	mer	eksperter	på	rekruttering	enn	det	kundene	er,	og	at	de	da	er	
litt	mer	usikre	på	hva	som	er	relevant.	Ja,	det	er	det	nok	i	stor	grad.	Og	da	er	det	veldig	stor	
forskjell	på	hvile	bedrifter	det	er	du	snakker	med.	Og	da	må	man	jo	alltid	selge	inn	
kandidaten	sin.	Men,	det	som	er	viktig	er	at	det	er	vi	som	sitter		på	informasjonen,	det	er	vi	
som	vet	ting	om	kandidaten	og	kan	fortelle	«Ja,	det	spurte	jeg	faktisk	Trine	om	på	
intervjuet,	og	vi	kom	frem	til	at	det	ikke	er	viktig	i	den	settingen	her.»	At	det	skjer?	Så	klart	
det	skjer.	Vi	har	til	og	med	kunder	som	vil	ha	en	blond	,	søt	pike	i	resepsjonen.	Vi	kan	jo	
aldri	si	at	det	er	lov	å	rekruttere	slik,	og	vi	vil	jo	argumentere	for	at	kanskje	hun	mørke	
kanskje	er	mye	mer	kvalifisert	for	stillingen.	Da	må	vi	gå	inn	og	ta	den	posisjonen,	fordi	vi	
er	ikke	rasister	og	vi	diskriminerer	ingen.	Og,	det	får	ikke	kundene	våre	lov	til,	hvis	de	skal	
bruke	oss.	Så,	det	er	jo	litt	det	samme.»			

-(R6)	
 

I dette eksempelet kommer det frem hvordan informantene opplever å måtte jevnlig megle 

med oppdragsgiver og sette ned foten om de oppfatter at det kunden legger vekt på kan 

resulterer i at de diskriminerer og går glipp av gode kandidater på grunn av feil fokus. Som vi 

senere vil se eksempler på under «4.3.1 Nettsøk-treff vurdert som negative av informantene 

», så forteller informantene om historier der kunden etter et nettsøk har opparbeidet seg 

ubegrunnede bekymringer om en kandidats  egnethet. I slike situasjoner virker det som et 

viktig aspekt ved jobben til rekruttereren er å rådgive kunden slik at de blir trygge og legger 

bort bekymringer og tunnelsyn.  Måten informantene beskriver forholdet de har til kunden, 

gir et inntrykk av at deres jobb ofte går ut på å utfordre holdningene til kunden og se til at det 

holdes rett fokus. Når jeg spør informantene om de tror at kundene, som har mindre erfaring 

med rekruttering enn dem selv, kan være mer konservative og skeptisk til funn ved nettsøk, 

svarer de ulikt/(synonym). Dette gir inntrykk av at de på den ene siden har opplevd hvordan 

de selv er mer liberale/åpne for hvilke bilder og tekst på nett som er greit og ikke bør gi 

utsalg for ansettelsen, samtidig som de opplever at det varierer hvem som er mest skeptiske 

til funn ved nettsøk-treff av de og kunden. I ly av viktigheten av å  være inneforstått med hva 
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en kunde kan finn og reagere på ved et nettsøk, kommer det fram en indre motivasjon ved 

nettsøk i møte med kunden. Informantene mine beskriver ikke bare å gjøre nettsøk fordi 

kunden ønsker det, men også fordi de selv ønsker å sitte på samme informasjon som en kunde 

har mulighet til å innhente.  Etter å ha erfart at kundene gjør nettsøk på kandidatene, blir det 

en motivasjon for de å også ha gjort dette slik at det ikke dukker opp spørsmål fra kunden de 

ikke kan svare på eller ikke har tatt stilling til selv.   

 

Det var bare to byråer representert i denne studiene som hadde egne skjema de fylte ut i 

forbindelse med nettsøk. Flere andre forteller at de gjorde seg notater. Det later ut til at de 

færreste deler skjema og notater med kunden, men når de gjør det pleier de oftest bare å 

notere det som er nøytralt eller positivt. En informant forteller at et eksempel på hva de kan 

notere og deler med kunden er at kandidaten har skrevet en bok eller fagartikkel, som man 

anbefaler kunden å ta en titt på. De kan opplyse  i skjema til kunden at kandidaten har en 

åpen Facebook-profil, men ikke om det er noe innhold der de bør være skeptiske til. Så, det 

virker som om tanker man gjør seg om innhold på nett sjelden blir rapportert videre til 

kunden.  Motivasjonen bak å produsere notatene er at de skal benyttes av rekrutterene selv. 

Det er med andre ord for deres egen del, og ikke det at kunden ønsker dette, at de blir 

produsert. Om det er noe de har funnet, som de vet at kunden kan reagere på, er det viktig å 

ha dette i bakhodet i møtet med kunden. Om noe ikke er nok relevant for om personen skal 

fungere i stillingen, er det bedre at rerkuttereren selv har oversikten over at dette eksisterer og 

kan svare ved spørsmål vedrørende nettsøk-funnet.    

 

Dialogen med kandidaten om nettsøk-bruken 

Et interessant aspekt med bruken av et slik verktøy, er hva slags dialog rekruttereren har med 

kandidaten om nettsøket, og om de i det hele tatt snakker med dem om at de gjennomfører 

nettsøk. Blir personene de «googler» opplyst om dette på forhånd? Og hva skjer om man 

snubler over treff som har en betydning for utfallet av ansettelsen? Får kandidaten lov til å 

forsvare seg eller rette opp mulige misforståelser ved funn av treff i søkemotoren som anses 

som negative? I denne dette underkapittelet skal jeg legge frem de funne jeg har som 

beskriver dialogen mellom kandidaten og kunden vedrørende nettsøk.   

En av de svarene jeg fant, var at kandidatene sjelden blir opplyst om at de blir googlet. De få 

som gjorde dette, fortalte at de ga denne informasjonen til kandidaten i forbindelse med et 

intervju: 
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«Det	hender	innimellom,	på	intervjuene,	at	man	stiller	spørsmålet:	finner	jeg	noe	
som	vi	ikke	har	pratet	om	nå,	om	vi	søker	på	deg	på	nett?	(...)»	

	-	R5	
 

Om man tar opp nettsøk under intervjuet, betyr det at det i så fall bare er de som det kan bli 

aktuelt å gjøre et nettsøk på, eller i alle fall gjøre et grundigere nettsøk på, som ble opplyst 

om denne praksisen. Informantene hadde ulike begrunnelser for hvorfor de ikke 

kommuniserte med jobbsøkerkandidatene om at de gjør nettsøk på dem. Det er to  

hovedgrunner som går igjen: 

 

 1. Man forventer at folk vet at det skjer, og så det anses unødvendig å opplyse om:  

I ly av at det har blitt vanlig for folk å google andre mennesker i det daglige, går man utifra at 

jobbsøkerne er klar over at det er en stor mulighet for at det blir gjort nettsøk på dem. Det å 

gjøre nettsøk på en person, anses så hverdagslig at man forventer at personene ikke ville bli 

overrasket om de fant ut at det var gjort på dem. Denne begrunnelsen omhandler at man 

opplever at det å bruke søkemotorer for å få vite mer om en person, nå har blitt innarbeidet i 

vår kultur. Om noe er ansett som en så ordinær praksis, blir da det å skulle bruke tid og 

resurser på å opplyse kandidatene om dette sett på som unødvendig.  

 

  2. Man har ikke tenkt over å opplyse om det:  

Om man skal gjøre en bakgunnssjekk på en person, for eksempelvis ved sikkerhetsklarering, 

trenger man et skriftlig samtykke for å gjennomføre dette. Å bruke en søkemotor for å skaffe 

seg informasjon, har ikke disse begrensningene. Ved at det ikke kreves noe samtykke fra en 

person for å gjøre et nettsøk på vedkommende, blir det ikke nødvendig å ta kontakt med 

personen for å innhente tillatelsen. Det blir derfor ikke en situasjon der personen det gjelder 

blir automatisk gjort bevist på hva som skal foregå. Det at man ikke har en naturlig grunn til å 

ta opp informasjonsinnhentingen med en kandidat, gjør at de færreste har innarbeidet en 

praksis om å opplyse om bruken av nettsøk i ansettelseprosessen.   

 

Et annen ting som skilte informantene når de ble spurt om de opplyste kandidatene om at de 

ble gjort nettsøk på, var de som fordelte ansvar, og hvordan dette ansvaret var fordelt. Om 

ansvarfordeling ble tatt opp, fordelte enten informantene ansvaret for å være opplyst om at 

nettsøk skjer, på seg selv eller kandidaten. Noen av de som fortalte at de ikke opplyste 

kandidatene om nettsøk, begynte å snakke om at de kanskje burde innarbeide en fast rutine på 

dette. De anså med andre ord at det var deres ansvar at en kandidat viste om nettsøket, og 
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vurderte da om de burde gjøre tiltak for å opplyse kandidatene. Andre hadde en holdning om 

at dersom en kandidatene ikke viste om nettsøket, kunne de takke seg selv. - Det var selv 

deres ansvar å være oppdatert på hvordan verden fungerte i dag, og de burde ta sikte for at det 

de delte på nett kunne bli undersøkt av andre.  Noen gikk så langt som å omtale folk som 

naive om de ble overrasket av at de fikk høre om at det hadde blitt gjort nettsøk på dem. 

Denne holdningen hang sammen med at de mente det var så vanlig å gjøre nettsøk på folk i 

dag, at det var blitt en innordnet del av vår kultur. Det var et syn på at  når informasjon ligger 

ute offentlig, er det en norm at andre vil komme til å se på den. Dette synet henger sammen 

med noen av informantenes syn på hva som er skillet mellom offentlig og privat på Internett.  

Dette vil senere bli drøftet i del to av dette kapittelet. 

  

Datamaterialet viser at de færreste av kandidatene hadde opplevd selv å ha funnet noe ved 

nettsøk som var så tyngende at det påvirket ansettelseavgjørelsen. Det var derfor få som 

hadde erfaringer med situasjoner der det var relevant å forhøre seg med kandidaten om dette. 

Da informantene ble spurt om de hadde tatt kontakt med kandidaten for å høre deres versjon 

av noe man fant og var kritisk til på Internett, svarte alle at det kunne de ha tenkt seg å gjøre. 

Man kan lure på om informantene svarte dette på grunn av at det hørtes ut som det mest rette 

å gjøre, men om de i praksis på grunn tidspress9, ikke hadde tatt seg tid til det.1 Dette kan vi 

ikke vite, men må ta høyde for. Det man kan se er at det fantes informanter som kunne 

fortelle om at de hadde snakket med en kandidat om noe de var kritiske til, selv om de var i 

mindretall. Den ene som hadde gjort dette, fant ut at kandidaten urettmessig hadde blitt 

svartmalt av en person som hadde en konflikt med vedkommende. Siden rekrutterern tok lit 

til kandidatens forklaring, og så skriveriene som en irrelevant konflikt, fikk det etter praten 

ikke noe å si for valg av kandidat.  En av informantene fortalte om en episoder der hen ringte 

til en kandidat som hadde skrevet hatefulle og rasistiske kommentarer på Internett. 

Informanten brukte telefonsamtalen til å forhøre seg om det faktisk var kandidaten som hadde 

skrevet dette, og  til å fortelle vedkommende at hen ikke syntes det var greit at hen skrev slikt 

om andre mennesker. I følge informanten var kandidaten allerede ansett som uaktuell for 

stillingen vedkommende søkte, så målet med telefonsamtalen virket mer som å være å gi  en 

																																																								
9	I	forbindelse	med	sitatsjekk	opplyste	R1	at	de	i	løpet	av	tiden	som	har	gått	etter	at	
intervjuet	ble	foretatt,	har	innført	en	ny	retningslinje	for	nettsjekk	som	innebærer	at	
funn	som	de	på	en	eller	annen	måte	reagerer	på	alltid	blir	tatt	opp	med	den	aktuelle	
kandidaten	før	de	eventuelt	tar	det	videre	til	deres	oppdragsgiver.	
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moralpreken. Informantene hadde med andre ord personlige motiver for å si ifra om treff ved 

nettsøk som hen syntes var forkastelig, men det var et engangstilfelle som ikke var del av 

vanlig praksis.    

 

4.3 Bruk av informasjon og vurdering av bruken 
For å besvare andre underspørsmål i problemstillingen b); «Hvordan brukes informasjonen 

som innhentes, og hvordan vurderes denne bruken?»,  vil jeg nå legge fram de relaterte 

funnene jeg har på disse feltene. Dette innebærer både det å vurdere den informasjonen man 

finner, og vurdere det at man bruker denne informasjonen i en ansettelseprosess. I tillegg vil 

jeg undersøke hvordan bruken av verktøyet vurderes av informantene.  Først skal vi se på 

hvordan informantene forteller at de vurderer de treffene de finner i søkemotorene når de 

søker med kandidaten navn, for så å se hvordan de vurderer nettsøk som ansettelseverktøy.  

 

Med et Google-søk har man mulighet til å få tilgang til personlig informasjon, og det er 

interessant å se på hvordan innsyn i slik informasjon blir vurdert. Er det informasjon man kan 

få tilgang til via et nettsøk som kan påvirke hvordan bemanneren vurderer en kandidats 

egnethet for en stilling? Er det noe man kan finne som kan gjøre utslaget for at noen får en 

jobb, eller ikke får en jobb? Jeg vil derfor begynne med å beskrive hvilke nettsøk-treff som 

informantene skildrer at blir eller har blitt sett på som  negative. Det var også interessant å se 

på det motsatte. Er det treff informantene har kommet over, som de vurderer så positive at de 

påvirker ansettelseprosessen i fordel for kandidaten.  Jeg vil derfor, etter at jeg har skildret de 

negative treffene, belyse hvilke treff som informantene har skildret som  positivt for 

kandidaten. Etter at vi har sett på hvordan informantene vurderer det de finner om jobbsøkere 

på Internett, er det interessant å se på hvordan de selv vurderer verktøyet de bruker og 

hvordan de begrunner at de foretar seg dette. Det blir derfor interessant å se på, etter man har 

sett på hvordan informantene beskriver at de bruker verktøyet, hvordan de ser på verktøyet de 

bruker og det at de bruker det. Jeg har derfor et avsnitt der fordelene, og ett der ulempene ved 

nettsøk er lagt fram. Funnene fra denne delen av kapittelet danner grunnlaget for å drøfte de  i 

ly av teori i del to av dette kapittelet.    

 

4.3.1 Nettsøk-treff vurdert som negative av informantene 
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Når jeg snakker med venner og bekjente om det å bli googlet, er ofte frykten for hva folk kan 

finne og bruke mot deg som jobbsøkere som folk tar opp. Vil det at du har lagt ut bilder av 

barna dine, eller publisert en politisk engasjert kronikk, være en ulempe for deg når du skal 

vurderes til en jobb? Jeg var derfor nysgjerrig på om frykten var helt eller delvis ubegrunnet. 

Hva er det egentlig rekruttererne ser etter og reagerer på?  I dette underkapittelet skal jeg nå 

legge frem de funnene jeg har på hva slags type treff man kan få ved å søke med et navn i en 

søkemotor, som informantene anså som negative og som påvirket at folk ikke fikk en jobb.  

Jeg kommer til å dele historier om folk som ikke fikk jobben, eller man vurderte å ikke gi 

noen en jobb på grunn av treff ved nettsøk på vedkommende. Senere i del to av dette 

kapittelet vil jeg ta opp de dilemmaene og utfordringene funnene berører.   

 

I forbindelse med å besvare spørsmål om hva som anses som negative treff ved nettsøk, har 

informantene blitt spurt om de har noen eksempler. En av historiene som kom frem gjennom 

dybdeintervjuene, var da en informant fant ut at en kandidat hadde vært involvert i noe som 

potensielt kunne være straffbart: 

 

«Gjennom	en	Google-runde,	fant	man	at	kandidaten	satt	ganske	sentralt	plassert	i	
et	pyramidespill.	Det	er	veldig	på	kanten,	jeg	tror	det	ville	vært	litt	på	kanten	uansett	
hvilken	type	oppdragsgiver	eller	hvilken	virksomhet	hen	skulle	inn	i.(...)	Det	er	en	gråsone,	
jeg	vet	ikke	akkurat	hvor	lovens	grense	går	eller	hvor	hen	her	hadde	plasserte	seg.	Men,	
det	ble	i	alle	fall	slik	at	oppdragsgiveren	ikke	ansatte	vedkommende.	Jeg	tror	de	kanskje	
følte	at	de	ikke	kunne	stolte	på	hen.	Hvis	de	kunne	velge	mellom	flere,	så	ville	de	velge	bort	
den	personen.	Informasjonen	om	det	som	lot	ut	til	å	være	et	pyramidespill,	kom	ikke	fram	i	
intervjuer	og	sånn.	Da	hadde	nettsøk	noe	å	si.»		

-R1	
 

Også en annen av informantene hadde kommet bort i en lignende historie: 

 

(...)	Vi	har	vært	borti	at	man	har	funnet	folk	som	søker	på	jobb	som	økonomiskjef,	
som	har	riktig	bakgrunn,	men	som	har	tidligere	etterforsket	av	Økokrim	for	hvitsnipp-
kriminalitet.	Folk	kan	være	frikjent	og	har	man	ikke	gjort	noe	galt,	så	skal	man	ikke	lastes	
for	det	heller.	Men,	det	er	viktig	for	oss	å	vite	om	det,	for	da	kan	man	også	diskutere	det	
med	kandidaten	som	kommer	på	intervju,	enten	i	forkant	eller	i	etterkant	av	intervju	med	
kunde.	Men,	det	viktigste	er	at	vi	vet	om	sånne	ting	og	det	kan	være	ubehagelig	for	folk	å	
nevne,	så	det	er	litt	vår	jobb	også,	å	tilse	at	vi	har	alt	og	tilstrekkelig	informasjon.»	

		-		R5			
 

Her legges det vekt på at i den første historien så var nettsøk det som var avgjørende for om 

noen ikke fikk en jobb, og at informasjonen muligens ikke hadde kommet frem før en 
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potensiell ansettelse, om det ikke hadde vært for at nettsøk er mulig. Informanten fortalte 

også at den aktuelle stillingen innebar ansvar for økonomien til en bedrift, og dette gjorde 

utsalget for at oppdragsgiveren følte at de ikke kunne stole på at vedkommende skulle 

håndtere penger for dem. Slike historier er for så vidt sjeldne blant informantene i denne 

studien. For mange var det negative funnet ikke avgjørende for at en person ikke fikk en 

jobb. I noen tilfeller var det med på avgjørelsen, men ikke det som veide tyngst, mens for 

andre så fant man ut at det ikke hadde noe å si. Det at man kan være kritisk til noe man har 

funnet, og så funnet ut at det  var en misforståelse, kan skje. Det kan også skje at man, etter å 

ha sett nærmere på det, finner ut at det man reagerte på ikke var relevant for stillingen.    

  

«Skal	du	ha	en	regnskapsfører,	som	skal	kunne	regnskap	fra	A	til	Å,	så	bryr	du	deg	
ikke	veldig	masse	oppi	den	bloggen	som	vedkommende	har.	Da	er	du	opptatt	av	at	denne	
personen	kan	det	faglige	rundt	regnskapsføring	og	det	må	ikke	nødvendigvis	være	en	
person	som	stikker	hodet	sitt	frem	i	det	hele	tatt.	Men,	det	mange	gjerne	vil	avdekke,	er	om	
denne	personen	har	et	kriminelt	rulleblad,	spesielt	med	tanke	på	at	du	jobber	med	tall	og	
penger.	Da	er	Google-søk	i	størst	grad	for	å	finne	ut	av	om	det	er	noe	sånt	noe	med	inn	i	
bildet.»		

-R4a	
 

Man må bemerke at man per 2016, ikke har mulighet til å finne personers vandelsattester ved 

hjelp av nettsøk, med mindre noen har lagt det ut. Politiet legger ikke ut slik sensitiv 

informasjon åpnet på internett. Det man derimot kan finne er informasjon som gjør at man 

kan legge to og to sammen og mistenker at en person har en kriminell historikk basert på 

informasjon delt på Internett.  En annen ting man må bemerke seg er at innen stillinger der 

innsyn til vandelsattester er relevant, kan den bli innhentet før man i så fall ansetter en 

person. Flere av informantene omtaler at de bruker eksterne firma til å gjøre bakgrunnsjekk 

på kandidatene. Dette er noe vedkommende i så fall må godkjenne, før det blir utført for 

eksempel en kredittsjekk. For å få tilgang til en persons vandelsattest, kreves det hjemmel for 

dette. Det virker som om informantene gir utrykk for at de har et forhåpninger om at de kan 

finne spor etter en persons kriminelle bakgrunn på Internett, som man ved hjelp av nettsøk 

kan få fram i lyset.   

    

Tekst 

Når det kommer til hva slags tekst man kan finne ved hjelp av nettsøk på en kandidat, enten 

det er skrevet om eller av vedkommende, er det ingen fasit på hva man som kan utelukke 

noen fra å bli ansatt.  Et svar som går igjen er at man tar sterkt avstand fra hatefulle og 
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rasistiske ytringer. I likhet med at informantene framhever at de er negative til hatefulle 

ytringer mot minoriteter generelt og folkegrupper, legger de også vekt på hets og kritiske 

omtaler av enkeltpersoner. Dette gjelder spesielt om de som blir omtalt er tilknyttet tidligere 

arbeidsplass:  

 

«Det	var	en	som	hadde	en	blogg	med	ekle	ting	på;	kritiske	betraktninger	om	ting,	
hvor	man	name-drop'er	mennesker,	tidligere	arbeidsgiver.	Sånne	ting	som	det.	Uaktuell.	
Fikk	ikke	jobben.»	

-	R4a	
 

Andre informanter har også framheve at de anser det som negativt om en person sprer negativ 

omtale om sin tidligere arbeidsgiver eller arbeidsplass. Det at noen lufter en personalkonflikt 

i offentligheten, med hevn som motiv, teller svært negativt. Bedrifter vil gjerne ha en 

arbeidstaker som klarer å skille jobb og privat, og som ikke bidrar til negativ omtale og rykter 

om arbeidsplassen. Om man ser bort fra hatefulle ytringer, varierer det hva informanten 

framhever som negativt.  Flere av informantene fokuserer på hva slags stilling man skal fylle, 

som avgjørende for om man anser det man finner som negativt nok til at man ser det som et 

problem:  

 

«(...)	Det	er	visse	stillinger,	eller	situasjoner,	du	har	som	kundekontakt,	hvis	du	
jobber	med	kommunikasjon.	For	eksempel:	pressekontakt,	og	skal	være	ansiktet	utad,	eller	
toppleder.	Det	kan	være	litt	det	samme	også.	Det	blir	noe	annet	enn	hvis	du	skal	være	IT-
sjefen	eller	jobbe	veldig	internt.	Det	tenker	jeg	også	på.		Pluss	at	jeg	tenker	også	på	at	hvis	
du	skal	være	kommunikasjonsjef,	da	bør	du	være	så	bevist	hva	du	deler	og	hvordan	du	
framstår.	At	hvis	du	har	gjort	noen	store	feilskjær	der,	så	er	du	kanskje	ikke	rette	person.»			

-R1	
 

Tekst du har lagt ut på nett har først og fremst betydning om du som person skal være synlig 

som ansatt. Om man skal kunne assosieres med en bedrift i media, bør ikke ditt image på nett 

vike for mye fra det bedriften står for. Selv om man uttaler seg om noe som privatperson, kan 

det skape trøbbel for din arbeidsgiver om man er en profilert person. Informantene gir også 

utrykk for at hva slags arbeidsplass man skal inn i, også er av betydning. Dette handler ikke 

bare om svært konservative arbeidsplasser, men også arbeidsplasser der hva de står for er i 

fokus. Her er et eksempel som viser hvordan verdiene til bedriften og det budskapet de 

ønsker å fremme, deres «image» eller «ethos», påvirker om et netttreff var påvirkbart på 

ansettelseprosessen: 
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«Vi	skulle	rekruttere	til	en	litt	synlig	stilling,	i	en	type	verdibasert	virksomhet,	en	
frivillig	organisasjon.	«Image»	er	viktig	for	dem.		Verdier	er	på	en	måte	i	deres	
kjernevirksomhet.	Da	fant	vi	ut	at	en	aktuell	kandidat,	hadde	skrevet	et	aktuelt	
leserinnlegg.	Hvis	det	hadde	vært	en	annen	type	stilling,	spesielt	i	en	annen	type	
virksomhet,	så	hadde	jeg	bare	gjort	meg	en	liten	notat	om	at	hen	hadde	skrevet	et	
leserinnlegg.		Da	hadde	jeg	vel	ikke	tenkt	at	det	hadde	vært	noe	problematisk.	Siden	det	
var	en	slik	type	organisasjon,	tenkte	jeg	det	var	best	å	si	ifra	til	dem	og	legge	ved	en	link	så	
de	kunne	vurdere	det	selv.	Da	viser	det	seg	at	noen	hadde	trukket	leserinnlegget	til	sitt	
bryst,	som	oppdragsgiveren	ikke	ville	assosiere	seg	med.		Jeg	kan	ikke	si	at	det	først	og	
fremst	var	det	som	gjorde	at	hen	røyk	ut	av	prosessen,	men	det	var	medvirkende	til	at	de	
tenkte	at	«kanskje	ikke	hen	den	rette	til	å	fronte	oss».	Og	man	kunne	sikkert	sett	det	på	en	
annen	måte	også,	at		«her	er	det	en	samfunnsengasjert	person,	som	faktisk	deltar	i	
samfunnsdebatten	og	skriver	innlegg	og	sånn.»	Og	ofte	vil	det	vært	på	den	positive	siden,	
men	her	ble	det	litt	sånn	kinkig,	spesielt	for	det	var	noen	med	et	syn	som	ikke	var	i	samsvar	
med	verdisynet		til	oppdragsgiveren,	som	hadde	spurt	kandidaten:	«kan	vi	få	legge	ut	det	
du	har	skrevet	på	vår	nettside.»,		og	hen	hadde	godkjent	det.	Noe	annet	hadde	vært	om	de	
bare	hadde	linket	til	den,	uten	å	spørre	hen.	Men	hen	hadde	godkjent	at	de	la	den	på	sin	
side.»			

-R1		
 

Det som var problematisk i denne settingen handlet ikke bare om hva kandidaten hadde 

skrevet, men at vedkommende hadde samarbeidet med noen kunden ikke ville assosieres 

med. Det at kandidaten ikke hadde tatt avstand fra nettsiden som ville publisere 

leserinnlegget, ble sett på som om personen hadde samme syn som personene bak nettsiden.  

Ytringer som rekruttereren oppgir å reagere på, kan også være negative på grunn av de gir 

inntrykk av at kandidaten tidligere ikke har vært ærlig med dem:   

 

«Hadde	en	kandidat	som	hadde	gitt	uttrykk	i	en	artikkel	som	talte	midt	i	mot	hens	
overbevisende	mening	om	noe	i	bransjen,	som	vi	skulle	plassere	hen	inn	i.	Hen	hadde	gitt	
uttrykk	for	noe	som	var	stikk	i	strid	med	hva	hen	hadde	gitt	uttrykk	for	ovenfor	oss.	Det	er	
jo	ikke	veldig	positivt.	(...)	Meningene	var	veldig	motstridende.	Det	er	i	prinsippet	negativt,	
uten	at	jeg	skal	ikke	si	noe	mer	konkret	hva	vedkommende	sa.	Hvis	man	tar	et	eksempel:	til	
oss	sier	hen	at	hen	«elsker	kaffe»,	mens	på	nettet	så	står	det	at	«kaffe	er	det	verste	jeg	veit.	
Jeg	spyr	bare	tanken.».	-	Slike	helt	motstridene	ytringer.	Det	hender	vi	finner.»		

-	R7	
 

Flere informanter er inne på at det de i så fall reagerer på på Internett er informasjon som 

ikke stemmer overens med den informasjonen de tidligere har fått. Både oppfatter de det som 

at kandidatene lyver eller villeder dem i papirene og på intervju, eller har holdt tilbake 

informasjon rekruttereren så som relevant. Informanter har fortalt hvordan de sjekker 

Brønnøysundregisteret, for å forhindre at noen for eksempel er del av et foretak som er 

konkurrent til den potensielle nye arbeidsplassen. Om informasjon som er svært viktig for en 
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kandidats egnethet for en stilling ikke kommer fram tidligere, kan det i flere tilfeller være 

mulig å skaffe via Internett.  Det at man ønsker å få innsyn i informasjon som kandidaten 

ikke har opplyst tidligere, og har et håp om at det kan dukke opp i et Google-treff, går igjen. 

En av informantene kunne fortelle at de jevnlig opplever at kandidater under 

lønnsforhandlinger skryter på seg høyere inntekt på en tidligere arbeidsplass enn de i 

realiteten hadde. Dette avdekker de ved å søke i Skattelistene. I 2011 ble det slutt på på å 

kunne søke i skattelister via nettaviser (Skatteetaten.no, 2016).  Men, det er fortsatt mulig for 

folk som gjør et nettsøk på en person  å finne eldre oppføringer, uten å måtte logge inn på 

Skatteetatens sider.  Logger man inn og undersøker en person, blir det loggført slik at 

vedkommende kan se at du har vært inne og sjekket deres inntekt, formue og skatt. Dette gjør 

at privatpersoner kan ha en høyere terskel for å sjekke naboens økonomi, men for folk i en 

ansettelsesituasjon ses denne informasjonen ofte som relevant, og derfor nødvendig å logge 

seg inn og undersøke. Noen oppgir at informasjonen fra skattelistene er en del av 

bakgrunnsjekk-pakken de kjøper av et eksterne firma, dermed trenger de ikke å hente den ut 

selv. Det at noen har hatt svært lav inntekt i en periode, med mindre informasjonene som er 

oppført kan forklares, kan det avsløre at en jobbsøker har vært uten  jobb eller i deltidsjobb 

en periode. Dette vil i så fall være av interesse om kandidaten har opplyst noe annet tidligere. 

Det kan i så fall være med på å avdekke om noen har pyntet på CV'en sin eller løyet om et 

arbeidsforhold.     

 

Bilder 

Det er ikke bare tekst man kan finne ved hjelp av nettsøk. Ulike billedlige fremstillinger 

produsert av kandidaten eller der kandidaten blir avbildet, kan også dukke opp. Da jeg spurte 

mine informanter om hvilke bilder som kan dukke opp ved hjelp av nettsøk, som kan bli 

ansett som negative, er det ofte fotografier omtalt som «partybilder» og de som ble omtalt 

som enten «nakenbilder» eller «lettkledde bilder» som blir nevnt.  Mange har lagt vekt på at 

det er ikke noe galt med bildene i seg selv, men om man skal være ansiktet utad for en 

bedriften, kan det være problematisk om bildene er av en karakter som det ikke er ønskelig å 

bli assosiert med.  En av informantene omtalte hvordan en oppdragsgiver og hens ektemake 

hadde, etter at de selv hadde gjort nettsøk på en kandidat rekruttereren anbefalte, framhevet at 

de var kritiske til fotografier fra  kandidatens fritid. De tolket bildene fra festlige 

sammenkomster, som at kandidaten levde i deres øyne, et «utagerende» liv. - Det var ikke en 

slik person de anså at skulle jobbe for dem. Dette resulterte i at det ble arrangert et nytt møte 

der hensikten var å bli bedre kjent med kandidat. Som et resultatet av møtet fant partene ut at 



	 55	

bildene på internett ikke var noe å bekymre seg for. Informanten har tenkt i senere tid at få 

ville reagert på disse «partybildene» i dag.  Når jeg har spurt informantene om de tror man er 

mer åpne for hva slags bilder folk deler av seg selv i dag enn for ti år siden, svarer noen 

bekreftende, mens andre er usikre.  

Det er flere av kandidatene som omtaler at de har kommet over eller hørt om noen som har 

kommet over såkalte «glamourbilder» av kandidater på nett. En av informantene forteller 

hvordan de reagerte på funnet av en kandidat som hadde vært avkledd på en magasinutside:  

«(...)	Jeg	vet	jo	i	et	tilfelle	der	det	var	ei	som	søkte	på	en	jobb	innen	en		typisk	
mannsdominert	jobb.	Hun	hadde	vært	forsidepike	på	et	manneblad	og	det	var	ikke	
nødvendigvis	like	positivt	hos	kunden.	Hvordan	vil	denne	personen	håndtere	et	
mannsdominert	miljø,	når	du	har	«bydd	på	kroppen	din»	på	denne	måten?	Men	hun	svarte	
veldig	godt	for	seg	sånn	sett,	som	jeg	har	forstått.	-	Nå	er	jeg	jo	tredjeperson	her	som	
forteller	historien.	Men	hun	fikk	jo	jobben	allikevel.	Så	det	går	jo	på	kompetansen	og	det	er	
der	at	hvis	du	ikke	er	en	profesjonell	rekrutterer,	hvis	en	bedrift	som	benytter	seg	av	deg	
uten	å	bruke,	nødvendigvis,	vettet	ditt,	så	kan	det	hende	det	at	du	feilrekrutterer,	fordi	at	
man	forholder	seg	til	feil	kriterier,	og	ikke	kvalifikasjonene.	Som	jo	er	det	viktigste,	ikke	
hvilke	bilder	du	har	på	nett.»		

-R6		
 

Informanten forteller her at de i utgangspunktet hadde ansett kandidaten som uegnet eller 

muligens uegnet på grunn av de lettkledde bildene. Dette var til kandidaten gjennom en 

samtale klarte å overbevise de om at det ikke var relevant for hennes egnethet for stillingen 

eller funksjon på arbeidsplassen. Om de som anså hennes bilder som relevant for om hun 

skulle ansettes eller ikke, anså det som et enkelttilfelle eller om de etter møtet endret sine 

meninger om lignende saker, sier historien ikke noe om. Det kan godt være at kvinner med 

lignende bilder på nett ikke hadde fått en jobb av de samme personen om de ikke hadde vært 

like flinke til å forklare seg om bildene. Det er også flere av informantene som omtaler 

situasjoner der kvinner som framstår seksualisert på bilder og stereotypisk feminine har blitt 

vurdert som uegnede på mannsdominerte arbeidsplasser: 

 

«Jeg	tenker	ikke	på	det	(les:	hva	kandidaten	gjør	på	fritiden)	nødvendigvis.	For	meg	
så	spiller	det	ingen	rolle	hva	slags	type	fritidsinteresser	de	har,	men	det	er	klart	at	man	
gjør	seg	et	helhetsbilde	av	den	personen	og	miljøet	som	er	der.	For	veldig	ofte,	så	graver	
jeg	jo	litt	i	hva	slags	miljø	den	kommer	til	óg,	og	hvis	jeg	ser	at	det	her	er	en	rosablogger	
som	kommer	til	et	sted	hvor	det	er	bare	mekanikere	og	gutta	på	gulvet	som	har	olje	på	
klærne	og	som	synes	det	er	litt	stas	med	en	dame	som	kommer	inn,	så	kanskje	det	ikke	er	
riktig	person.	Men	jeg	har	ikke	kommet	ut	for	noen	sånne	ting.	(...)»		
- R8  
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Oftest er det kvinnelige kandidater det er snakk om når informantene omtaler at de har funnet 

lettkledde bilder ved nettsøk. Men, det var ett unntak. En av informantene hadde gjennom et 

nettsøk funnet ut at en mannlig kandidat hadde stilt opp naken på et fotografi i forbindelse 

med en kalender. Informanten syntes dette var overraskende og litt artig, siden det ikke var 

det man forventet at en voksen mann i en ellers konform bransje, ville stille opp på. Men, om 

bildet var noe som ble ansett som å være en ulempe for kandidaten var det ikke tatt stilling til. 

Informanten fortalte at kandidaten røk ut av prosessen på et annet grunnlag, så det ble ikke 

noe behov for å vurdere relevansen av bildet. Informanten sa at på den ene siden så så hen 

ikke noe galt i at vedkommende hadde stilt opp i kalenderen, og bilde ble beskrevet som 

«forsåvidt smakfullt», men på grunn av at det var snakk om å rekruttere til en konservativ 

arbeidsplass kunne det kanskje ha blitt oppfattet problematisk av kunden. Om kandidaten 

hadde kommet med i aller siste runde, anså informanten at det hadde vært nødvendig å ta opp 

kalenderen med kunden for å høre om deres synspunkter. I historien om kvinnene handler 

tvilen om egnetheten om hun vil passe der det jobber mange menn, mens i historien om 

mannen handler det om han vil passe med folk som er mer konservative enn ham selv. Jeg 

har ikke kommet over eksempler på  at menn som framstår svært maskuline på Internett har 

blitt vurdert som upassende på en kvinnedominert arbeidsplass.  Jeg vi senere i del to av dette 

kapitelet drøfte dette funnet nærmere.   

En av informanter kom med eksempel på en sak der en person ikke ble tatt med videre til 

intervju, på grunn av at vedkommende hadde «partybilder» åpent på nett. Grunnen til dette 

var at bildene ble tolket som å avsløre en løgn og at kandidaten ikke prioriterte møtet med 

informanten:  

 

«Jeg	har	vært	borti	én	vi	fant.	En	person	som	skulle	på	intervju		til	oss	og	ringte	fem	
minutter	før	hen	skulle	være	her	og	sa	hen	ikke	kunne	komme	for	hen	var	blitt	syk.	Litt	
senere	fant	vi	ut	at	vi	skulle	sjekke	litt	mer	opp	på	kandidaten,	for	det	var	et	eller	annet	
som	ikke	stemte.	Da	gikk	vi	inn	på	Facebook-siden	til	vedkommende,	og	så	at	hen	hadde	
vært	ute	og	festet	i	går.	Det	var	bilder	av	den	kule	festen	hen	vært	på	i	natt,	og	det	lot	ut	til	
å	være	grunnen	til	at	hen	ikke	kom	på	intervju	hos	oss	dagen	etter.	Hen	tok	vi	da	ikke	inn	
på	intervju.	Det	er	den	eneste	gangen	jeg	har	vært	borti	at	et	sånt	nettsøk	har	resultert	i	
det.»		

-	R3a	
 

Man må også legge merke til at eksempelet informantene hadde vedrene «partybilder», var 

eneste eksempelet informanten kom på der treff ved nettsøk hadde gjort at noen hadde mistet 

sjansen sin for å få en jobb.  
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Når back-stage vekker skepsis og harme  

Mye av det informantene omtaler er ting som kan direkte knyttes til deres tidligere 

arbeidsforhold og kompetanse innen deres fagfelt.  Noe som gjør det vanskeligere å definere 

om det er relevant eller ei for egnetheten for en stilling er innhold produsert i forbundet med 

den delen av vår hverdag som Goffman kaller back-stage. Flere av informantene har omtalt 

informasjon om en kandidats privatliv, som de er skeptiske til, til tross for at det ikke direkte 

kan knyttes til deres yrkesliv. Tidligere har det blitt omtalt hvordan bilder fra fester og 

seksualiserte bilder av kandidaten har blitt sett på med skepsis. Dette til tross for at de i seg 

selv ikke sier noen om en kandidat innehar den kompetansen de skal for å utføre arbeidet 

stillingen de søker. Det er ikke noe direkte sammenheng mellom det å komme på utsiden av 

Vi Menn og det å kunne jobbe som revisor. En av informantene skilte seg sterkt ut ved å 

legge mye fokus på at folks interesser og hobbyer kunne gjøre de uegnede for jobber.    

 

«Det	har	vært	noe	rart	vi	har	funnet.	Jeg	kan	ikke	peke	at	vi	har	sjaltet	ut	folk		på		
grunna	av	kommentarer,	men	at	vi	har	sjaltet	ut	kandidater	på	bakgrunn	av	bilder	vi	ha	
funnet	og	blogger	som	viser	sære	interesser	og	sånne	ting.	Det	har	vi	gjort.	Men	jeg	kan	
ikke	komme	på	at	vi	har	tatt	vekk	eller	ekskludert	noen	på	grunn	av	en	kommentar	noe	
sted.»		

-R4a	
 

Det var en annen av informantene som også skildret hvordan man kunne bedømme om en 

kandidat ville fungere godt på en arbeidsplass basert på det inntrykket man fikk av deres 

personlighet og interesser via nettsøk:  

 

«Det(les:det	man	finner	som	gjør	at	man	ikke	får	en	jobb)	kan	jo	være	at	man	
kanskje	blogger	om	noe,	litt	sånn	morsomt,	som	kanskje	ikke	passer	helt	inn.	Det	kan	være	
en	ting	som	eksentrisk	eller	noe.	(...)	Nei,	ikke	eksentrisk,	men	noe	som	er	litt	på	kanten	av	
hva	som	er	normalt.	(...)	At	det	kanskje	ikke	passer	inn	i	miljøet	som	man	kommer	inn	i.	Det	
kan	være	en	ting.	Men	det	er	også	viktig	å	tenke	på:	man	må	jo	tenke	på	både	for	
kandidaten	sin	del	og	for	firma	den	går	inn	i,	så	er	det	jo	meningen	at	de	to	skal	passe.	Og,	
hvis	en	kandidat	kommer	inn	i	et	miljø	som	kanskje	ikke	passer	til	den	personen,	så	vil	jo	
den	personen	ikke	ha	det	noe	hyggelig	der.	Så	det	er	viktig	å	tenke	på	det	óg,	og	jeg	sitter	
på	en	måte	og	seller	til	to	bord.	Jeg	selger	jo	inn	en	jobb	hos	en	kandidat	og	jeg	selger	jo	
også	en	kandidat	til	den	stillingen.	Og,	det	er	viktig	for	meg	at	den	kandidaten	jeg	får	inn,	
den	skal	trives.	Hvis	ikke	den	trives,	så	gjør	den	ikke	en	god	jobb.	Så,	det	er	like	viktig	begge	
veier,	egentlig.»		

-	R8		
 

Informantene legger også til en begrunnelse, om at å anse en kandidat som uegnet på grunn 

av deres interesser og livsstil også er ment for å  å vise hensyn for kandidaten selv. Man har 
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en forventing av at noen personer ikke vil trives visse typer arbeidsplasser, og kandidaten må 

trives på arbeidsplassen for å fungere der. Dilemmaet som ligger i slike holdninger vil jeg 

senere drøfte nærmere i del to av dette kapittelet.  

 

En av informantene skiller seg ut. Vedkommende kommer stadig med uttalelser som kan 

oppfattes fordomsfulle. «Man blir redd for mulig atferd i bedriften, basert på tidligere ting.» 

og redd for at personer med anderledes interesser kan trekke inn noe uønsket i bedriften.    

 

	«Jeg	har	vært	borti	flere	tilfeller,	der	du	oppdager	at	folk	har	tilknytning	til	miljøer	
du	ikke	synes	er	så	stas.	Men,	når	du	rekrutterer	folk,	så		er	det	visse	ting	du	ikke	har	lov	til	
å	spørre	om.	Og	religion	og	politisk	tilknytning	og	sånne	ting	som	det.	Det	er	jo	lovfestet	at	
du	ikke	kan	stille	kandidaten	spørsmål	om.	Men,	du	kan	jo	kanskje	google	deg	fram	til	det,	
like	vel.»			

	-R4a	
 

Informanten tar opp det at de har mulighet til å få innsyn i informasjon de egentlig ikke har 

lov til å bruke i en ansettelseprosess. 

 

Når jeg spurte om hva vedkommende kunne konkretisere hva  hen mente med  å«trekke inn 

noe», svare informanten følgende:    

 

«(...)Dette	er	bare	et	søkt	eksempel,	men:	hvis	en	bedrift	skal	ansette	en	personalsjef	
og	så	finner	man	at	vedkommende	har	en	stor	blogg	som	handler	om	bodybuilding	eller	
glamour,	eller	sånn	med	masse	sånne	ting,	så	må	man	jo	anta	at	det	er	en	del	av	den	
personenes	liv	og	på	en	eller	annen	måte	vil	det	prege	mennesket	i	den	jobbutførelsen	på	
en	eller	annen	måte	veldig	fort.	At	man	stusser	på	det	og	lurer	på	om	det	er	en	verdi,	noe	
som	man	absolutt	ikke	ønsker	inn	i	en	bedrift.	På	et	eller	annet	tidspunkt	så	ville	man	vel	
kanskje	finne	ut	det	allikevel,	om	man	ikke	hadde	Google.	Men,	det	er	masse	sånne	
dilemmaer.	Og	der	er	ikke	noen	klare	svar	på	hva	som	er	riktig	og	galt	i	det	der,	
nødvendigvis.	Når	du	har	tydeligvis	har	et	tilfelle	hvor	det	er	en	person	som	er	veldig	godt	
kvalifisert	for	en	jobb	og	i	prinsippet	bør	få	den,	men	får	den	ikke	pga	én	kommentar	på	
Facebook.»		

-	R4a	
 

Homofobi og rasistiske holdninger er det bred enighet om at utelukker mange fra jobber 

p.g.a. det oftest strider mot bedriftenes verdier, mens hvilke bilder og ytringer som har 

betydning, er det større uenighet om. Ofte så trekker informanten fram historier de har hørt, 

men som ikke har skjedd dem selv: 

«Det	var	noen	det	private	nettverket	mitt,	som	hadde	vært	til	et	intervju,	på	en	høy	
stilling		som	markedsdirektør	i	et	stort	IT-selskap	i	Norge.	Hen	var	blitt	konfrontert	med	at	
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de	hadde	klart	å	google	seg	fram	til	at	hen	hadde	deltatt	på	et	homeparty,	der	det	ble	solgt	
sexleketøy.	Dette	ble	hen	spurt	om	av	headhunteren	i	intervjuet.	(...)	Det	var	jo	kjempe	
kleint	for	hen	i	utgangspunktet.	Jeg	tror	hen	ikke	var	klar	over	det	selv,	at	det	var	mulig	å	
få	tak	i	denne	informasjonen	om	hen	på	nett.	Så	det	må	jo	være	et	råd	at	folk	bør	google	
seg	selv	med	jevne	mellomrom,	og	se	hva	som	kommer	opp.	I	den	grad	man	har	mulighet	
til	å	fjerne	noe.	For	hen	hadde	jo	aldri	ønsket	at	det		skulle	ligge	tilgjengelig	for	hvem	som	
helst	å	se.	-At	hen	hadde	vært	på	homeparty;	det	var	da	relativt	uskyldig,	men	likevel	
såpass.	Du	har	ikke	lyst	til	at	det	skal	komme	opp	igjen	i	et	jobbintervju.	Man	har	ikke	det.»			

-	R4a	
 

Dette sitatet vil vi komme tilbake til i del to av dette kapittelet.   

 

4.3.2 Nettsøk-treff vurdert som positive av informantene 
Når vi nå har sett på de treffene som informantene i denne studien har beskrevet som 

negative eller muligens negative, blir det naturlig å se på hva de anser som positivt. Det blir 

ofte en stort fokus på hva du ikke bør dele på nett, og lite om det er noe man burde dele på 

nett for å lage et digitalt fotavtrykk som gir folk et godt inntrykk av deg. Om informanten har 

kommet over funn som er avgjørende for at folk har fått en jobb, er derfor interessant å 

undersøke. Jeg vil starte med et sitat som oppsummerer informantenes konsensus:  

 

«(...)Jeg	tenker	at,	det	er	mer	positivt	enn	negativt	å	finne	på	disse	sjekkene	her,	
altså.	Absolutt.»		

(R1)	
 

Flere av informantene i denne studien har uttrykt at alt i alt så er det meste de finner på 

internett positive funn. Men, at det er så positivt at det blir en faktor som veier så tungt for at 

noen får en jobb er sjelden. De fleste informantene hadde problemer med å finne historier om 

folk som hadde fått jobb på grunn av hva de fant. Holdningen er at det man finner om en 

person på internett ofte er mer positivt enn negativt, men sjeldent så positivt at det gjør 

utslaget. Det meste er nøytralt, har flere respondenter ettertrykket. Funn ved nettsøk blir 

dermed sjelden oppfattet så viktige at de overskygger tidligere arbeidserfaring og utdanning.  

Informantene kunne komme med eksempler på at det å legge igjen spor på nett , når sporene 

er jobbrelevante, kan telle positivt for en kandidat:  

 

«Vi	bruker	jo,	i	den	grad	at	man	har	hatt	artikler	eller	stått	frem	i	en	sak,	hvor	man	
etter	min	vurdering,	profilerer	noe	positivt.	Da	vil	det	være	en	ting	som	styrker	kandidaten	
eller	kandidaturet	for	den	enkelte.	Hvis	du	skal	fronte	en	sak	for	eksempel	i	en	
organisasjon,	så	vil	jo	det	du	har	hatt	av	saker	og	klart	å	skaffe	deg	pressedekning	på,	telle	
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positivt.	Og	vise,	at	man	er	aktiv	i	sosiale	medier,	at	man	vet	å	behandle	sosiale	medier.	Det	
er	jo	ofte	et	krav	eller	et	ønske	i	forhold	til	kandidater	som	ligger	i	kravspesifikasjonen.»		

-	R2	
 

Publikasjoner innen sitt fagfelt, kan ofte være relevant, om vedkommende har laget noe som 

er publisert på Internett. Folk med kreative yrker kan ha en fordel av å legge igjen spor på 

Internett. Et eksempel informantene ga er at om de skal ansette en nettsideutvikler kan det 

være interessant å se på hjemmesider vedkommende har laget på fritiden. Om man søker jobb 

som fotograf kan det være en fordel at rekrutterer å få tilgang til portofolioen til kandidaten 

gjennom et nettsøk. Hvis det som er delt på nett er ansett som bra, så teller det positivt for 

kandidaten at rekrutterern har fått innsyn i det.  

 

Selv om informantene gjerne omtaler tekst og bilder fra private settinger, som irrelevant for 

de å se på, uttrykker flere at skildringer av vedkommendes fritidsinteresser og engasjement 

på fritiden, er med på å skape et humant, normalt image for vedkommende. Om kandidaten 

deltok i Birkebeinerrittet eller trener lilleputtlaget, kan telle positivt. At vedkommende klarer 

å ha et fruktbart privatliv, der man har engasjert seg og bidrar til lokalmiljøet, taler positivt 

for vedkommende. I den grad det blir notert av rekruttereren er varierende. 

Det at det finnes spor etter deg og hva du har gjort i tidligere jobber, teller ofte positivt. Flere 

informanter har påpekt at om jobbrelaterte spor på Internett teller positivt er relevant utifra 

hvilken stillingen man skal fylle. Om man skal jobbe innen PR eller kommunikasjon og har 

jobbet med det tidligere, er det underlig og kan telle negativt, om man ikke finner 

jobbrelaterte spor på vedkommende. Dette gir inntrykk av at man ikke har nådd frem med 

sine presseskriv og ytringer til media på vegne av sin arbeidsplass. Derfor vil det at du er 

nevnt nettavisartikler eller at informasjonen du har vært ansvarlig for få ut til media, vise at 

du har fått gjennomslag og klart å nådd ut til folk.  

 

«(...)Det	man	veldig	ofte	får	treff	i	er	resultater	fra	Birken	og	Oslo	Maraton	og	
lignende.	De	pleier	vi	også	å	notere	meg	bare,	et	stikkord.	Det	betyr	egentlig	ikke	noe	til	og	
fra,	men	noen	synes	jo	det	er	et	pluss.	Hvis	man	er	fotballtrener	eller	lignende	for	barn	i	
barneidretten,	eller	har	andre	slike	verv	som	de	ikke	har	fortalt	om	i	intervjuene	og	som	
ikke	er	naturlig	å	sette	på	CV'en.	Du	får	treff	i	lokalavisa	og	fra	ski-avslutningen	og	noe	
sånt,	så	tenker	jeg	at	det	er	noe	mange	vil	si	er	positivt.	(...)	Fordi	de	har	sosialt	
engasjement,	og	de	har	kapasitet	til	å	gjøre	noe	utover	jobb	og	sånn.	Kanskje	noen	
arbeidsgivere	tenker.	«Nei,	vi	vil	ikke	at	de	skal	bruke	tida	si	på	noe	annet.»	-	Jeg	tenker	at	
veldig	mange	vil	ha	en	person	som	har	et	liv	utenom,	som	har	litt	bredde	og	interesser	og	
andre	lidenskaper	og	slikt.	Da	vil	en	sånn	sjekk,	av	og	til	i	alle	fall,	si	noe	om	det.»		

-	R1	
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4.3.3 Fordeler med å bruke nettsøk som ansettelseverktøy 
 

For å få belyse hvordan informantene i denne studien vurderer nettsøk som et verktøy  i en 

ansettelseprosess, er det relevant å skildre hvilke fordeler informantene selv beskriver at 

verktøyet har. Med at alle informantene oppgir å jevnlig å benytte seg av nettsøk ved 

rekruttering og bemanning, må det være noen positive gevinster informantene opplever eller 

forventer å få av bruken.  

 

Et bekreftelseverktøy  

Alt i alt så virker det som om verkøyets største verdi er at det ofte fungerer som et 

bekreftelseverktøy. - Informantene skildrer hvordan det kan bekrefte den informasjonen de 

allerede besitter, gjennom CV, søknad, intervju eller referanser, og gjøre det mer utfyllende. 

Om man skal ansette noen til en kommunikasjonssjef-stilling for en interesseorganisasjon, og 

kandidaten har gitt utrykk for at vedkommende har klart å fått belyst saker organisasjonen 

brenner for gjennom media. Da vil et søk i nyhetsartikler bekrefte om saken fikk det 

omfanget og oppmerksomhet i media, som vedkommende påsto.   

 

Nettsøk bekrefter ofte det inntrykket man fikk ved intervjuet og gjør bemanneren tryggere på 

sine avgjørelser. Flere har beskrevet hvordan nettsøket gjør at man lettere danner seg et 

oversiktsbilde av kandidatens liv og virke.  

 

En annen fordel som legges frem av mine informanter, er muligheten til å få innsyn i 

nyhetsartikler som er knyttet til kandidatens navn. Innsyn i hvordan vedkommende blir 

omtalt i media, er spesielt viktig når det er snakk om profilerte personer eller personer som 

har vært involvert i en sak som er relevant å se på: 

 

«(...)	med	at	vi	driver	med	lederrekruttering,		så	er	det	ikke	uvanlig	at	kandidatene	
har	vært	i	noe	type	medie-saker.	At	det	er	profilerte	mennesker.	Så,	det	vi	ser	etter	er	jo	om		
det	vi	finner	understøtter	det	vi	har	snakket	med	dem	om	i	intervjuene.	Har	man	måttet	
gå,	pga	en	konflikt,	styresaker,	den	type	ting,	så	er	det	ofte	omtalt	i	mediene.	Da	er	det	blitt	
viktig	å	se	at	de		understøtter	den	informasjonen	vi	har.	Hvis	ikke	det	gjør	det	må	vi	finne	
ut	av	hvorfor.»	-R2	
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Igjen blir det lagt vekt på at nettsøk blir brukt for å kontrollere om informasjonen en kandidat 

har oppgitt samsvarer med hva som står på nett.  Om informasjonen man får av en sak eller 

konflikt ikke stemmer overens,  i så fall blir det i så fall interessant å finne ut hvorfor ikke.    

 

Økt tilgang på informasjon 

Man får innsyn i positive ting som er verdt å merke seg, som ikke nødvendigvis kommer opp 

i intervjuet. Man kan få lettere tilgang til portofolio, publikasjon ol. kandidaten har gjort i 

sammenheng med tidligere arbeid, og gir dermed et bedre innsyn i hva kandidaten har fått 

utrettet i løpet av sin karriere. Her vinner begge parter; feks den grafiske designeren får vist 

frem sitt potensiale og bemanneren har tilgang på noe å vurdere.  

 

To respondenter som opplyser at de google'r før intervjuet og oppgir at de synes det er et 

viktig verktøy for å få et mer fruktbart intervju at to årsaker. For det første kan de bruke funn 

som strategi for å få kandidaten til å oppføre seg mer avslappet og naturlig under intervju. 

Ved å bla vite hva man kan «small talk'e» om. Andre grunn de nevner er at funn kan skaper 

elementer for diskusjon og dialog under intervjuet, og man får anledning til å ta opp ting man 

senere etter et nettsøk hadde ønsket å vite mer om. 

 

En ny dimensjon å benytte 

En annen fordel som informantene omtaler er at de opplever at nettsøk gir rekruttereren en 

«ekstra dimensjon» p.g.a. det gir tilgang til informasjon man tidligere ikke hadde innsyn i, 

som man ser som relevant.  Det er et håp om at har mulighet til å finne informasjon som er 

avgjørende for personenes egnethet for en stilling på et tidligere tidspunkt enn tidligere.  Man 

tenker at ved noen situasjoner kan det være mulighet for å få tilgang til informasjon som er 

nødvendig at blir tatt opp, gjerne ting kandidaten prøver å skjule. De anser denne sjansen 

samtidig som sjelden.   

Alt i alt er det mest vanlige fordelen ved nettsøk som blir nevnt nettsøk er  praktisk. Det 

verktøy som lett gir deg en følelse av oversikt over en kandidat. Det bekrefter ofte det 

inntrykket man har skaffet under intervju, i tillegg til å gi en «ekstra dimensjon», ved at det 

kan gi tilgang til informasjon man før ikke hadde. 
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4.3.4 Mulige ulemper ved å bruke nettsøk som ansettelseverktøy 
   

Etter vi nå har sett på det som informantene anser som fordeler med å benytte nettsøk i en 

bemanning eller rekrutteringsprosess, blir det naturlig å få belyst hvilke ulemper verktøyet 

anses å ha. Da jeg etterspurte hvilke ulemper eller negative konsekvenser nettsøk kunne ha på 

ansettelseprosessen, fikk jeg både svar som baserte seg på første og andrehånds erfaringer, 

men også tanker om risiko man anså som aktuell.  

 

 Mange av de ulempene informantene skildrer, ved å bruke nettsøk som ansettelseverktøy, 

omhandler risikoen for at verktøyet kan bli brukt med dårlig skjønn. Det kan være vanskelig 

å verifisere om informasjonen man finner er korrekt, og det kan finnes en bakenforliggende 

agenda bak publisert informasjon. For det første kan informasjonen man finner i 

utgangspunktet ikke handle om den man er ute etter å lese om. Folk kan ha like navn og bli 

forvekslet. Informasjonen kan også delvis være basert på misforståelser, og dermed ikke 

stemme med realiteten.  

 

Når informantene blir spurt om hvor de setter skillet mellom hva som er offentlig og privat, 

svarer flere at dette er vanskelig. En ulempe med nettsøk er at de kommer borti etiske 

dilemma, som de tidligere ikke måtte forholde seg til i samme skala:   

 

«Den	er	veldig	vanskelig.	(Les:	å	sette	en	grense	for	hva	som	er	for	privat	for	å	
undersøke	i	et	nettsøk.)	Jeg	synes	den	er	veldig	vanskelig,	og	jeg	tror	den	blir	mer	
tiltagende	vanskelig	også.	Nei,	jeg	synes	det	ligger	noen	etiske	dilemmaer	her.	Fordi	at	du	
kan	si	at,	man	vil	kunne	tolke	at	man	legger	ut	noe	som	blir	av	mer	privat	karakter	som	et	
eksempel	på	dømmekraft,	eller	eventuelt	manglende	dømmekraft.	Så	dette	her	blir	en	
vurdering	fra	sak	til	sak.		Og	jeg	tenker	at:	det	er	ikke	min	rolle	å	sitte	og	ha	mye	moralske	
vurderinger	på	hva	som	er	riktig	eller	ikke.	Men,	det	er	min	rolle	å	legge	det	frem,	og	si	at	
sånn	og	sånn	er	det.	Det	er	oppdragsgivers		jobb	på	mange	måter	å	føle	på	om	dette	her	er	
noe	problem	eller	ikke.	Jeg	tenker	ofte	at	mitt	mandat	er	kanskje	å	ikke	først	og	fremst	
fremst	være	moralens	vokter.	For	det	synes	jeg	blir	feil.	Det	kan	blir	litt	sånn.	Det	ligger	en	
maktubalanse	i	rekruttering.	Og	den	skal	man	være	litt	obs	på.»	

-R2	
 

For det andre må man huske å ha en kildekritisk distanse, og være åpen for at det som er 

publisert kan være ment å gi et overdrevet negativt eller positivt bilde av vedkommende. 

Andre personer kan være interessert i å sverte ryktet til en annen, eller dele en versjon av en 
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konflikt med vedkommende som andre ikke kjenner seg igjen i. En av mine informanter 

kunne fortelle om en hendelse der hen fant en svært negativ omtale av en kandidat, i 

forbindelse med et privat salg av et kjøretøy. Skribenten på nett, som hadde gjennomført en 

handel som hadde endt i en konflikt med jobbsøkerkandidaten, ga et bilde av en person man 

ikke kunne stole på. Informanten så på denne informasjonen som så avgjørende for 

ansettelseprossesen at hen tok kontakt med kandidaten for mer informasjon om hendelsen. 

Saken resulterte i at informanten hadde mer tiltro til kandidatens versjon av konflikten, og tok 

nettomtalen med en klype salt. Hen anså at informasjonen handlet mer om et personlig 

hevnmotiv, enn at det var  et relevant  varsel for at man ikke burde ansette vedkommende.  

Flere av informantene har problematisert det at treff ved et nettsøk kan gi deg tilgang til én 

versjon av en konflikt og ikke nødvendigvis et nyansert og oppklarende bilde: 

 

«(...)	Det	kan	jo	være	to	meninger,	og	to	sider	som	sikkert	har	hver	sin	teori	om	hva	
som	har	skjedd,	så	man	skal	jo	ta	veldig	mye	som	står	der	med	en	klype	salt.	Og,	det	er	en	
dårlig	side	ved	nettet:	man	kan	jo	skrive	hva	som	helst	om	hvem	som	helst,	og	spre	
løgner.(...)»			

-R8	
 

Med at de færreste av informantene har opplevd å finne informasjon på nett som er så 

kompromitterende at det har et negativt utfall for jobbsøkerne, har derfor få opplevd å finne 

informasjon som er publisert ment for å sverte andres rykte. Men flere, når de blir spurt om 

de mulige ulempene med å bruke nettsøk som verktøy, skisserer mulige scenarioer der man 

kan bli villedet av andres ønske om å skade en persons renommé. En av informantene gir et 

eksempel på en episode i forbindelse med en drapssak der en uskyldig person ble uthengt 

som drapsmann på Internett. Til tross for at det fort ble kjent at det var en misforståelse, kan 

det fortsatt være mulig at drapsbeskyldningene blir knyttet til personens navn på nett. Det blir 

også hevdet at i Sverige er det en negativ trend med gapestokk-lignende nettsider der navn og 

bilder av påståtte kriminelle blir publisert. De eksponerte er ofte personer med 

minoritetsbakgrunn, og nettsidene har en innvandringskritisk agenda og ment å fremme hat 

mot ikke-vestlige immigranter. Informanten beskriver at det heldigvis ikke er noe de til nå 

har sett forekommet i Norge, men at det er en risiko at de kan finne slik informasjon i 

framtiden. Funn av slik informasjon vil utfordre deres evne til å være kildekritiske og holde 

fordommer på avstand. Selv om  informasjonen skulle vise seg å være reel, er det noe 

informanten synes er problematisk å få innsyn i. Informasjon om rulleblad, i 

ansettelsesituasjoner der vandelsattest ikke er påkrevd, setter rekruttereren i et etisk dilemma. 
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Selv om informantene har forståelse for at de fleste arbeidsgivere vil være kritiske til å 

ansette personer som er har gjort kriminelle handlinger, kan det være problematisk å legge 

vekt på slik informasjon. Informanten som tar opp problematikken med nettsider som outer 

kriminelle, synes det er etisk problematisk. Om en tidligere domfelte blir outet på Internett, 

fratas vedkommende muligheten til å få en ny sjanse. Om en person er dømt for økonomisk 

kriminalitet, bør det være mulighet for å ansette vedkommende i en stilling som ikke 

omhandler penger.  Men for mange vil det at man har forbrutt seg mot arbeidsplassen gjøre 

arbeidsgivere skeptiske, selv om arbeidet ikke innebærer det ansvaret der de forbrøt seg. Om 

man har brutt tilliten til en tidligere arbeidsplass, er det lett vanskelig våge å gi ny sjanse. 

Derfor ønsker mine informanter på en side ikke å vite om kandidatenes kriminelle fortid, så 

lenge den er et tilbakelagt kapittel. Samtidig som de ønsker å kunne ha oversikt over mulige 

ulemper, spesielt om kunden også finner det. Dette er et av dilemmaene rekruttererne står 

ovenfor.  

 

I tillegg til svartmaling av kandidater på Internett, kan det finnes andre bakenforliggende 

agendaer, som informantene frykter kan påvirke ansettelseprosessen på feil måte. Det er også 

mulig å med vilje pynte på det inntrykket folk får om de gjør et nettsøk på vedkommende. I 

likhet med å forfalske eller pynte på CV'en, er det mulig å gjøre dette med omtale om seg 

selv og sin kompetanse på LinkedIn og lignende nettsider. Det er ikke alltid like tydelig eller 

lett å finne ut identiteten til de som legger ut informasjon på Wikipedia, blogger og andre 

nettsider. Positiv omtale kan være fabrikkert, eller være overdrevet. Nettsider med mindre 

flatterende informasjon eller informasjon som gir et mer nøkternt bilde, kan med gode 

søkemotoroptimaliserings-kunnskaper flyttes lengre ned i søket enn det informantene mine 

tok seg tid til å lete. Flere av informantene skildrer luksusproblemet de står ovenfor i møte 

med kommunikasjonsoverfloden (Karppinen, 2009) på Internett. En av de beskriver det slik: 

 

	«For	ikke	så	veldig	lenge	siden	dukket	det	opp	en	sak	hvor	en	kandidat	hadde	et	
alkoholproblem,	som	vi	kunne	ha	funnet	ut	om	hadde	vi	bladd	inne	på	side	10-12	på	
Google.	Det	er	kanskje	utfordringen;	Google	skiller	ikke	om	jeg	søker	på	ditt	navn.	Om	jeg	
søker	på	navnet	ditt	så	er	det	liksom	3600-sider	som	har	knyttet	til	navnet	dit	i	
variasjoner,	men	ikke	nødvendigvis	til	deg.	Eller	kanskje	tre	tusen	eller	kanskje	tre	
millioner	for	den	slags	skyld.	Så	jeg	har	jo	faktisk	opplevd	at	det	står	noe	om	deg	etter	åtte	
sider	hvor	det	ikke	har	stått	noe	om	deg.	Så	sånn	sett	så	er	det	jo	mission	impossible	på	en	
måte	å	komme	til	bunns	i	det	systemet,		så	vidt	jeg	kan	skjønne.»		

-	R7	
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Dette «nålen i en høystakk»-problemet, at det er en mulighet til å finne mer informasjon man 

er interessert  i langt ut i treff-sidene, men at sjansen for så vidt er liten. Dette gjør at de fleste 

informantene opplyser at de bare ser på første treffside i Google-søket. Noen av informantene 

har beskrevet at de bruker fem minutter eller mindre på et nettsøk av en kandidat. De bruker 

med andre ord veldig liten tid på å skulle danne seg et «digitalt førsteinntrykk» av 

kandidatene. Det kan med andre ord være en sjansen for at om de nettsidene rekruttererene er 

innom under nettsøket, kan være uheldig og skape et feilaktig bilde av kandidaten.  Grunnen 

til at flere av informantene oppgir å bruke så kort tid på et verktøy, det ellers er konsensus i at 

er et flott verktøy, har økonomisk begrunnelse.  Tid er penger, og med tanke på de få 

eksemplene jeg har fått av funn ved nettsøk som har hatt direkte påvirkningskraft på 

ansettelseprosessen, er ikke nettsøk det verktøyet som gir størst avkasting å bruke arbeidstid 

på. Om en kandidat ikke fyller kravspesifikasjonen til en stilling, blir det i utgangspunktet 

meningsløst å kaste bort tid på å gjøre nettsøk på vedkommende. Sitter man da igjen med 

mange kandidater, vil det ta mye tid å gjøre grundige undersøkelser på nett.   

  

Både når det kommer til overdrevent positive og negative fremstillinger av personer i media, 

er bemannerne redde for å bli villedet av ensidige fremstillinger av kandidatene. De frykter 

med andre ord at en glorie og horn-effekten skal inntreffe (Law, 2009).  

En av ulempene en av informantene skisserer er at nettsøk kan gi deg en en «falsk trygghet», 

en tro på at man klarer å avdekke alt som er relevant gjennom et Google-søk: 

 

	«Dårligst:	det	kan	hvis	man	ikke	er	skjerpet		kan	man	bli	lurt	eller	kan	misforstå	
ting.	For	eksempel	det	at	man	ikke	ser	på	riktig	person	og	slikt.		Det	er	og	blir	veldig	
overfladisk.	Man	kan	kanskje	få	en	falsk	trygghet.	Det	er	kanskje	det	at	man	kan	tro	at	
man	har	fått	gravd	opp	alt		om	denne	personens	hemmeligheter,	ved	en	sånn	sjekk,	og	det	
er	jo	overhode	ikke	tilfellet.»	

-R1	
 

Noe som skaper dilemmaer ved nettsøk for rekrutterene er hvordan de skal skille mellom hva 

som er privat og hva som er offentlig på Internett. Alle var enige om at Facebook var for 

privat bruk, mens LinkedIn var ment for offentligheten. Twitter ble beskrevet som en 

mellomting. Men, selv om de anså Facebook som en privat arena, var det vanskelig å 

definere om det greit eller ikke å undersøke hva som lå der tilgjengelig for dem som 

rekrutterer. Dilemmaet som gikk igjen var dette: Hvis noe er publisert i den hensikt å være 

privat, men er tilgjengelig for offentligheten: er det da privat eller offentlig? Informantene 
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oppgir gjerne at de ikke går videre på noens profil eller blogg, hvis de oppfatter 

informasjonen som irrelevant. Men, ting som har med privatlivet å gjøre, kan oppleves som 

relevant informasjon i en ansettelseprosess.   

   

Subjektive bedømmelser 

Det har blitt vanskeligere å følge de etiske retningslinjene med nettsøks inntog. Selv om folk 

legger vekt på at ting som graviditet og sivilstatus ikke blir notert selv, kan man ikke gå bort 

ifra at innsyn i slik informasjon kan påvirke ansettelse-prosessen. Informantene påstår at de 

aldri selv  har vært derimot saker der man ikke har ansatt en person på grunn av at de er 

gravide eller har familie. Men de løfter fram at det er vanlig i bransje at folk blir diskriminer 

p.g.a. alder. 

 

En av informantene oppsummerer de mulige negative konsekvensene  hen forespeiler som 

aktuelle for bruken av nettsøk på denne måten: 

 

	«	Jeg	tror	at	folk	kan	bli	mer	risikoaversje,	og	at	det	kan	skape	et	
konformitetspress.	Det	er	helt	klart	de	verste	sidene.	At	bruken	av	nettsøk	ved	ansettelser	
kan	forhindre	folk	i	å	bruke	sosiale	medier	mer	aktivt.	Og,	at	mennesker	i	samme	bransje	
som	meg	bruker	nettsøk	med	dårlig	skjønn.	-	Jeg	kan	bruke	det	med	dårlig	skjønn.»		

-	R2			
 

Risikoaversjon er en motvilje til å ta risiko. Med andre ord så blir det luftet risikoen for at 

mennesker potensielt kan bli mer opptatt av å sensurere seg selv, som kan begrense deres 

ytringsfrihet. Det å være konform og ikke skille seg fra massen, kan oppfattes som trygt for 

jobbsøkeren, gir det ikke nødvendigvis et pluss for kandidaten hos rekruttereren. Som 

tidligere nevnt er jobbsøkernes holdninger noe som kan telle negativt i en ansettelseprosess. 

Men, det er da oftest nevn i sammenheng med mer ekstreme holdninger som de fleste vil ta 

avstand fra, slik som rasisme. 

 

Selv om rekruttereren gjerne ønsker en ordinær person med de kvalitetene man trenger for en 

stilling, blir det uheldig om folk ikke tørr å skrive kronikker eller blogginnlegg i eget navn. 

Selv om et utsagn i en avis om lokalpolitikk, ikke nødvendigvis gjør deg uaktuell for en jobb, 

så har noen av informantene løftet det fram som positivt om man ses som en engasjert person.   

	
DEL2: Drøfting av funn 
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4.4 Innledning  
 

Denne delen av kapittelet «Resultater og analyse» vil gå til å drøfte funnene, og se de i lys av 

teori tidligere oppgitt.  Delen av kapitelet vil starte med å ta for seg det som anses som 

hovedfunnene, for å så knytte dilemma funnene belyser i sammenheng med teorien.  

Hovedfunnene kan oppsummeres slik:  

 

1) 

Informantene syntes det er vanskelig å sette en skille mellom privat og offentlig, - hvor 

grensen går for hva man skal se på eller innlemme i ansettelseprosessen. 

2) 

Informantene er samstemt overordnet positive til nettsøk som verktøy, men begrunnelsene for 

at man bruker det er variable, siden informantene er enige i at det sjelden spiller en 

avgjørende rolle i ansettelseprosesser.  

3) 

Informantene har ofte gjort seg tanker om mulige negative konsekvenser verktøyet kan ha på 

ansettelseprosessen, og gjør tiltak for å forhindre dette. 

 

4.5 Drøfting av hovedfunn  
 

4.5.1 Skillet mellom privat og offentlig: gråsone-dilemmaet 
 

Å gjøre nettsøk er i en juridisk gråsone, siden man i teorien har mulighet til å innhente 

informasjon som man ikke har lov til å ta med i avgjørelsen ved en ansettelse (Lovdata, 

2016). Det at noen er lagt ut offentlig, men er ment privat skaper også et «privat-men-

offentlig»-dilemma. Det er vanskelig for mine informanter å sette et skille mellom det som er 

privat og offentlig på Internett, spesielt når det kommer til sosiale medier. 

  

Personvernparadokset (Baek, 2014), det at kandidatene velger å dele informasjon som i 

utgangspunktet er privat, selv om de ikke nødvendigvis ønsker at rekruttererne skal se på det, 

kan tenkes å være med på å bidra til dette dilemmaet.  Selv om ytringer er lagt ut og ment 

privat, er det etter lovendringene sommer 2013(Lund, 2013) (Lovdata, 2016) ansett som 
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offentlige ytringer, om det er tilgjengelig for et større antall personer. Selv om ytringer man 

finner er definert offentlig av loven og allment tilgjengelig, kan informasjonen være lagt ut i 

forbindelse med kandidatens private sysler. Om det er greit og relevant å sjekke folks 

Facebook-profil, er derfor vanskelig å definere for informantene. Flere tar opp at de opplever 

det som et dilemma. Noen ganger kan informasjon om folks privatliv si noe om en person vil 

fungere i en stilling, men oftest er det unødvendig bruk av tid. Noen viser et syn på at, om 

noen velger å vise private sider av seg selv åpent på Internett, så kan de ikke ha så mye i mot 

at de som rekruttere også blir kjent med disse sidene. De har samtidig forståelse for at 

personer kan oppleve det som mer negativt at de som profesjonell ser på deres private 

informasjon på Internett enn om en privatperson gjorde dette.    

 

4.5.2  Et veldig flott verktøy, men vanskelig å definere hvilken funksjon 

det har 
 

Alle informantene bruker nettsøk som ansettelseverktøy,  men det er ikke noe fasit på hva 

man ser etter eller noe fast struktur i utførelse. Informantene anser nettsøk som et nyttig 

verktøy, men har sjelden opplevd at det påvirker ansettelsesprosessen. Det er en faktor, men i 

følge de en faktor som sjelden er avgjørende. Det er verdt å merke seg at informantenes 

historier om folk som ikke har fått en jobb på grunn av nettsøk, gjerne har hendt andre i 

bransjen og ikke dem selv. Historier om folk som har fått en jobb som følge av et nettsøk er 

sjeldne, selv om de fleste legger vekt på at det meste de finner på nett oppfattes som enten 

nøytralt eller positivt.  Det er bemerkelsesverdig at det er konsensus om at man på den ene 

siden er svært positiv til et verktøy og benytter det jevnlig, men anser at det har en så lav 

gjennomslagskraft. Det er en faktor, men selv om det ikke er en faktor av svær betydning, 

oppfattes utbyttet av å bruke verktøyet å ha en egenverdi. Man kan derfor kanskje heller 

beskrive verktøyet anses som nyttig på annet grunnlag enn at det har stor effekt på utfallet. 

Dette vil jeg nå nyansere nærmere.       

 

Verifiseringsverktøy 

Måten informantene beskriver deres utbytte av nettsøk, gir et inntrykk av at det fungerer som 

et bekreftende eller avkreftende verktøy. Et verktøy som oftest gir de en pekepinn på at det 

inntrykket de allerede står med er riktig, eller ved noen få tilfeller avslører at alt ikke var slik 

man fikk inntrykk av. De funnene som har hatt størst betydning for om noen får jobb eller 
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ikke, er de som klarer å endre det utrykket kandidaten har gitt så langt under prosessen. 

Klarer man å avdekke at kandidaten har løyet, strategisk holdt tilbake relevant informasjon 

eller gitt en misvisende versjon av en sak, ses det som mer alvorlig enn om man deler bilder 

eller tekst som bryter med normer. På den måten så fungerer nettsøk litt som 

referanseintervjuene. De fleste oppgitte referanser gir positiv eller nøytral informasjon, men 

noen ganger kan en ringerunde for eksempel avsløre at jobbsøkeren ikke hadde like mye 

ansvar i en tidligere stilling som vedkommende selv skildret.  

 

Respondentene legger vekt på at det for det meste er positive funn de finner, men de avgjør 

ikke om en person får en jobb eller ei. Dette sier noe om at i praksis blir nettsøk brukt som et 

verktøy til å bekrefte eller avkrefte et allerede skapt inntrykk - en måte å få oversikt over 

jobbsøkerkandidaten på. Det fungerer sjeldent som et verktøy for å eliminere kandidater fra 

jobbsøkerprosessen, selv om noen informanter også innrømmer å bruke det på denne måten: 

 

«Men	i	størst	grad,	så	er	det	å	bekrefte	det	negative	inntrykket	eller	eventuelt	hvis	
du	står	mellom	to	kandidater,	så	kan	jo	det	du	finner	på	nett	være	avgjørende	for	at	de	
ender	opp	med	den.»		

-R6	
 

Informanten «R6» sier at det kan være avgjørende, men har få eksempler. Det kan godt 

tenkes at i ansettelsesprosesser der man står mellom to svært like kandidater, at magefølelsen 

brukes for å ta avgjørelsen, og at det man kaller «magefølelsen» har blitt sterkt farget av funn 

fra nettsøk. Man kan ikke se bort ifra at i en situasjon der det er om å gjøre i skille to 

kandidater fra hverandre, at delvis eller helt irrelevant informasjon blir brukt for å skille to 

svært like jobbsøkere. Denne informasjonen kan man ha skaffet og fått innsyn i gjennom 

bruken av nettsøkt. Man kan ikke utelukke at de muligens kan oppstå en glorie- eller horn-

effekt ved slike avgjørelser(Law, 2009).  

 

Ulike begrunnelser for bruk 

Nettsøk har ikke en tydelig funksjon, og har ulik betydning for de ulike som benytter det ved 

ansettelse. Nettsøket kan ha betydning i forhold til kunder eller for egen forberedelse til 

intervjuet eller gi innsyn i forhold man synes er interessante, som kandidaten tidligere ikke 

har omtalt under intervjuet eller oppgitt i CV.  Som det tidligere ble lagt fram under 

«Dialogen med kunden om nettsøk-bruken», henger informasjonsinnsamlingen også sammen 

med kundeforholdet til rekruttereren.  Man må være forberedt på at kundene selv kan ha gjort 
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nettsøk på kandidatene man legger fram, og kan stille spørsmål ved ting man har funnet på 

Internett. Da er det viktig å selv ha fått oversikt over hva folk kan finne og selv ha gjort seg 

opp en mening om hva som er relevant eller ikke.   

 

4.5.3 Informantene tar forhåndsregler for å forhindre subjektiv utvelgelse 
 

Om man skaffer seg informasjon som er tatt ut av kontekst, er det fare for at det kan trigge 

fordommer hos utenforstående(Baek, 2014). Ting som i utgangspunktet burde vært sett på 

som positivt, kan bli tolket negativt. Den som gjør nettsøket kan generalisere hva slags 

kvaliteter en kandidat har på bakgrunn av informasjon man finner på Internett. For eksempel, 

om en kandidat har vært med på å skape en kulturproduksjon, kan hen i verste fall bli ansett 

som for kreativ for en monoton jobb. Informasjon tatt ut av sin kontekst  kan trigge 

stigmatiserende forventning om at vedkommende er rastløs, har problemer med å holde seg 

til instruks og vil gjøre ting på «sin egen måte». Fordi man ser vedkommende i én kontekst 

blir det generaliserbart for hvordan vedkommende vil være på jobb. Man ville i så fall ikke 

tatt høyde for at personer har ulike sider og væremåter i ulike kontekster, og at de 

assosiasjonene man får ikke nødvendigvis er overførbare til andre settinger.  Flere av 

informantene har tatt opp dette dilemma, at de lett kan ta forhastede konklusjoner om en 

kandidats personlighet basert på stereotypiske oppfatninger. Horn-effekt og glorie-effekten 

(Law, 2009) er også noe informantene frykter.  Et eksempel som ble tatt opp var at man lett 

kunne forstå at man som rekrutterer kunne bli overdrevet positiv til en kandidat som var 

tidligere toppidrettsutøver. Gode resultater i idrett kunne resultere i at man oppfattet at 

kandidaten også ville ha gode resultater i en helt annen stilling.  

 

Under intervjuene har disse negative mulige konsekvensene av nettsøk blitt berørt, og 

avdekket at rekruttererne selv bekymrer seg for å gjøre avgjørelser på subjektive grunnlag. 

De oppgir derfor strategier de prøver å følge for å forhindre dette. De ser mulige fallgruver 

eller negative effekter ved bruk av nettsøk som ansettelseverktøy, f. eks. diskriminering eller 

å bli distrahert av irrelevant informasjon.  Denne bevisstheten gjør at informantene skildrer 

etiske, juridiske, økonomiske og strategiske grunner til å gjøre nettsøk sent i prosessen.  

Kandidatene ønsker å ta en mest mulig objektiv avgjørelse og ønsker derfor å bli bedre kjent 

med kandidaten ansikt til ansikt før et eventuelt grundig nettsøk. Derfor forteller mange at de 

venter med å gjøre nettsøket før etter å ha intervjuet kandidatene. Man gjør ikke bare dette for 
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å spare penger eller unngå å komme borti informasjon man ikke har lov til å ta med i 

vurderingen, men også som en strategi for å gjøre en god jobb. Både for å gjøre det man 

oppfatter som mest etisk, men også fordi man ønsker å finne den som passer best til 

stillingen. Frykten for å ubevist bli påvirket av nettsøk, gjør at rekruttererne skaper seg 

strategier for å unngå subjektive begrunnelser under utvelgelse av kandidater.  

Om de fleste i bransjen bruker verktøyet og tenker slik som informantene i denne studien 

skildrer, kan man argumentere for at sjansen for økt diskriminering som følge av nettsøk 

minskes betydelig. - Det at en kandidat ikke får en jobb p.g.a. ting i privatlivet som ikke er 

relevant for om hen er kompetent eller ei, minsker drastisk om det faktisk er slik at man blir 

googlet etter intervjuet. Om en kandidat har fått komme til intervju, betyr det at 

vedkommende når kravspesifikasjonen til stillingen og man har fått et såpass godt inntrykk 

via CV'en at man kan ønske å gi vedkommende en jobb. Synet på om kandidaten er egnet for 

en stilling har enda ikke blitt farget av et nettsøk. Det at man har fått et positivt første 

inntrykk som er mest mulig objektivt, har noe å si på hvordan man vurderer informasjon man 

får om en kandidat senere. Som nevnt i teorikapittelet forklarer kognitiv dissonans (Festinger, 

1957) at vi har en tendens til å forsvare våre valg ved å bortforklare ny negativ informasjon. 

Om man allerede har blitt overbevist om at en person er godt egent for en stilling, vil ikke det 

at de har interesser man er skeptiske til ha så mye å si. For at informasjonen man finner ved 

nettsøk etter et intervju skal påvirke ansettelseprosessen, må det derfor være av en slik 

karakter at det går på tvers av det inntrykket man trodde man hadde. Etter informantenes 

skildringer så er kandidatenes kompetanse, skildret gjennom CV, søknad og inntrykk på 

intervjuet, viktigere enn "cyberspace førsteinntrykket" man gir, med mindre det skaper tvil 

rundt informasjon tidligere oppgitt. Vurder man å ansette noen på grunn av 

utdanningsbakgrunnen, vil det at nettsøk gir informasjon om kandidaten har løyet om sin 

utdanning påvirket ansettelsen.       

Det er også betryggende at informantene påstår at de ønsker å høre jobbsøkerens versjon, i 

stedet for å bare luke ut kandidater som blir svertet eller misforstått på nett. Dette vil i så fall 

forhindre at man går glipp av gode kandidater basert på mistolkninger eller misforståelser. I 

etterkant av intervjuene har en av informantene opplyst at byrået hen jobber for har begynt 

med en fast retningslinje om å alltid ta opp funn ved nettsøk som de reagerer på, før de tar det 

videre til kunden.    
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4.6 Å anse en kandidat som uegnet basert på informasjon 

om hens privatliv gjennom nettsøk 
 

I funndelen av dette kapittelet ble det lagt fram utsagn som handlet om at noen av 

informantene kunne tenke seg at visse personkarakteristikker, som de fikk kjennskap til via 

innsyn i hva de gjorde på fritiden, tilsa hvor de burde og ikke burde jobbe. Hobbyer og 

interesser som ble ansett som sære, og tilhørighet til visse miljøer, kunne anes som et tegn på 

at kandidaten ikke ville passe inn på arbeidsplassen. Dette begrunnet en av informantene med 

at hen fryktet at interessene var en del av kandidatens personlighet, og det kunne «trekke inn» 

(R4a) noe man ikke ønsket. Det var noe ved kandidatens interesser som man anså som 

negativ i seg selv eller, om det ikke var upassende i seg selv, så kunne det være upassende for 

stillingen. Man ønsket å verne kunden mot at det skulle smitte over noe uønsket på miljøet på 

arbeidsplassen.  Dette skaper en rekke dilemmaer. Personlig egnethet er noe som er viktig å 

legge til grunn når man ansetter, men å gjøre antagelser basert på nettsøk er mer 

problematisk. Dette blir ekstra problematisk når man legger vekt på personkarakteristikker 

som grenser mot hva du har lov til å legge vekt på ved en ansettelse.   

Et par av informantene fortalte om hvordan man kunne anse kvinner som framstår svært 

feminine gjennom nettsøk som upassende  til et maskulint miljø. Det at en kandidat hadde latt 

seg avbilde naken eller avkledd, eller var en såkalt «rosablogger»(Klausen, 2015) kunne også 

anses som et tegn på at vedkommende ikke passet på en mannsdominert arbeidsplass. De 

begrunnet dette med at det var for kandidatens egen del. - De forventet at de ikke kom til å 

trives på arbeidsplassen. En av informantene brukte uttrykket «å selge til to bord» i slike 

sammenhenger. Rekrutterern er ikke bare opptatt av å finne en som har den kompetansen som 

kunden søker, men også én som vil kunne passe inn i kulturen på arbeidsplassen.  Man skal 

ikke bare skaffe en kandidat til kunden, man skal også skaffe en jobb til kandidaten, og da må 

man vite at de er en godt par. Det å begrunne at kvinner som later ut til å være svært opptatt 

av utseende eller som viser fram kroppen sin på fotografier ikke passer inn på en 

mannsdominert arbeidsplass, er et ganske stort dilemma. For det første så er det vanskelig å 

avgjøre om en kvinne vil trives på en arbeidsplass med mange menn basert på innsyn i 

hennes fritidsinteresser via nettsøk. Det blir for generaliserende og stereotypiserende å anse at 

en kvinne som er opptatt av  for eks. sminke, ikke i tillegg kunne ha interesser som er ansett 

som mer mannstypiske. I tillegg så trenger ikke felles fritidssysler å si noe om hvor godt 

personer vil samarbeide på en arbeidsplass. Dette kan vi se i sammenheng med det Zoonen 
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skriver om hvordan kvinner ofte blir framstilt ulikt i media og tolket inn i stereotypiske roller 

(Zoonen, 1994). Kvinner som viser til typiske feminine sider kan ofte gi negative 

assosiasjoner slik som at de er «jålete» og «pysete», og at de ikke vil ta i et tak fordi de er 

redd for å brekke neglene sine. Selv om man påstår at bekymringen er at hun ikke vet hva 

hun går til og det vil resultere at hun ikke vil trives, kan det i realiteten skjule seg fordommer 

bak avgjørelsen.  - Hun søkte jo på jobben, og om den riktige motivasjonen anses som reel, 

burde man jo stole på at kandidaten har skjønt hvor hun ønsker seg hen. I det ene eksempelet, 

kvinnen som hadde vært på utsiden av et magasin, ser man at rekruttererne og kunden snudde 

etter at kandidaten klarte å motbevise deres fordommer. Ingen av informantene nevner 

situasjoner der menn med typiske mannsinteresser har blitt sett på med bekymring i møte 

med en kvinnedominert arbeidsplasser. Det at en mann er opptatt av for eksempel raske 

bilder, muskelbygging eller sport, ble ikke nevnt som en bekymring om de skulle jobbe med 

barn eller i helsevesenet. Dette kan være fordi færre menn søker stillinger i kvinnedominerte 

miljø enn motsatt, og informantene derfor ikke hadde vært borti noen slike dilemma. Men, 

det kan også være det Eide skriver om at kvinnetypiske aktiviteter har lavere status, og 

dermed kan lettere ses på med mer skepsis enn de mannstypiske (Eide, 2015).  

  

En av informantene forteller hvordan hen var usikker på om en person som hadde «(...) 

«bydd på kroppen (...)» sin (R6) ville trives på en arbeidsplass med overvekt av menn. Med 

andre ord, så fryktet informanten eller den som fortalte historien til informanten, at kvinnen 

kom til å bli dårlig behandlet på  den mannsdominerte arbeidsplassen. Vedkommende viste 

ikke hvordan kvinnen, etter å ha latt seg avbilde med lite klær, skulle  klare å vinne respekt 

hos mannlige kolleger. Da de tok dette opp med kandidaten, endret de mening og kvinnen 

fikk jobben. De anså at hun ville trives til tross for det de oppfattet som et problem. Selv om 

spørreundersøkelser har avdekket kvinner oftere føler seg trakassert på mannsdominerte 

arbeidsplasser (Gimmestad, 2011), blir det for enkelt å kunne forutsi om en kvinne vil bli 

dårlig behandlet basert på interesser og kjønnsutrykk man får kjennskap til via nettsøk.  I 

2015 var det et tilfelle der en kvinne ble tildelt en stor erstatning for å ha bli mobbet og 

trakassert i to år i en bedrift i bygg- og anleggsbransjen (Tran, 2015). Hun ble utsatt for 

daglige krenkelser som blant annet innebar voldtekts-trusler(Tran, 2015). I kommentarfeltet 

til artikkelen finnes det flere uttalelser om hvorfor kvinnen ville jobbe i en slik bransje, om 

hun ikke tålte kulturen. - Det var ikke noe vits at hun var med på leken, om hun ikke tålte 

steken.  Beslektet syn viser uttalelsen fra to av informantene. Hvorfor skal de ansette en 

person som ikke vil trives med «(...)gutta på gulvet som har olje på klærne og som synes det 
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er litt stas med en dame som kommer inn.»(R8) Om man ser bort fra at arbeidstageren var 

kvinne i erstatningssaken (Tran, 2015), så handlet saken om mobbing. Utgangspunktet i 

mobbingen var at arbeidstakeren, siden hun hadde et annet kjønn, var annerledes enn de 

andre. Det å unngå å ansette noen på grunn av de skiller seg ut på arbeidsplassen er et ganske 

stort etisk dilemma. Om en arbeidsplass har en overvekt av kristne ansatte, kan det være en 

grunn til å frykte at en muslim ikke vil trives der eller til og med bli dårlig behandlet. På den 

ene siden er det bra at rekruttereren legger vekt på at personen og miljøet skal passe sammen. 

På den andre siden; om personen ikke vil trives i miljøet på grunn at miljøet innehar dårlige 

holdninger, så er det kanskje heller miljøet som trenger en endring? Det er forskjell på å 

tenke at noen ikke vil trives der de har lite å snakke om i lunsjpausen, enn at man frykter 

mobbing-relaterte konflikter. Samtidig er det vanskelig å konkludere på begge ved hjelp av 

nettsøk. En av informantene fremhevet at det å diskriminere på bakgrunn av kandidatens 

alder, var et stort problem i bransjen. Man kunne lett knytte negative personlighetstrekk, slik 

som å være rigid og lite fleksibel, med det å være godt voksen. Man kunne også anta at en 

person ikke ville trives i et ungt hektisk miljø, uten at det var noe grunn til det. 

   

 Å velge bort en kandidat man forutser å være utsatt  i et arbeidsmiljø, er kanskje den enkleste 

utveien, men kanskje ikke det som er best for samfunnet? Om man er redd for at noen kan bli 

mobbet og trakassert på en arbeidsplass fordi man er annerledes, er det da ikke bedre å 

utfordre miljøet enn å forkaste kandidaten? Samtidig så er det ikke gitt at en arbeidstaker 

ønsker å jobb et sted der de må kjempe for at de og fremtidige lignende arbeidstaker skal 

trives. Om man sender en person til et veldig konkurransepreget miljø, der man fokuserer på 

ris og individualitet, vil en person som er vant til samarbeidspreget miljø antageligvis ikke 

trives. Selv om produktiviteten i bedriften hadde blitt bedre om man endret miljøet på 

arbeidsplassen, er det ikke gitt at den nye arbeidstakeren som representerer dette skiftet, 

ønsker å skulle være den som er ment å endre kulturen. Spesielt gjelder dette om det er snakk 

om en bemanning. Arbeidstakeren vil kanskje ikke ønske å bruke den korte tiden man har å 

en arbeidsplass til å skape mangfold. Samtidig så må man huske at informantene i denne 

studien ikke jobber hos bedriften de rekrutterer og bemanner for. Rekrutterer i rekrutterings- 

og bemanningsbransjen har begrenset makt til å påvirke arbeidsmiljøene til sine kunder. En 

av informantene omtale hvordan de ønsket «(...)mangfold på arbeidsplassene(...)»(R5) , og 

flere omtale hvordan de ofte måtte utfordre kundene til å legge vekk fordommer når de 

ansatte.  Dilemmaet blir da å skulle presse en kunde til å ansette noen de egentlig ikke vil ha, 
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for å endre deres holdninger eller la de ansette noen som man anser ikke vil tilføre like mye 

til arbeidsplassen som den kandidaten som ikke var konform.  

         

4.7 Ytringfrihet i teori, men ikke praksis? 
 

Juridisk sett så har man i dagens Norge en svært stor frihet til å ytre sine meninger, uten å 

måtte frykte rettslig forfølgelse. Den som ytrer noe kontroversielt, må forvente å få 

reaksjoner, men ikke annen straff enn den som innebærer det å bryte normer. I en 

ansettelsesituasjon skal du ikke miste muligheter til å få en jobb på grunn av hvordan du ser 

ut, hvem du elsker, eller ditt politiske eller religiøse syn. Det finnes, som tidligere nevnt,  

unntak fra denne regelen, om grunnlaget for diskrimineringen oppfattes som relevant. Det er 

forskjell på relevansen ved det å ikke ansette en dyktig tømrer på grunn av hen er kritisk til 

innvandring, enn å ikke ansette en person med samme meninger til en interesseorganisasjon 

for innvandrere. Da informantene i min studie skulle sette ord på hva de reagerte på av 

ytringer på nett, som kunne eller hadde gjort at noen ikke hadde fått jobb, var det oftest 

ytringer som fremsto som rasistiske eller hatefulle.  Med andre ord, meninger som de fleste 

tar sterkt avstand fra, og som assosieres med personer med holdninger de fleste er negative 

til. Mange vil vel argumentere for at en person som har rasistiske holdninger, ikke passer på 

de fleste arbeidsplasser. Både på grunn  av at man ønsker et godt arbeidsmiljø, og fordi man 

som bedrift ikke ønsker å bli assosiert med holdningene. Det er også et paradoks det at man 

lett kan ha fordommer mot de man mener har fordommer mot andre. En person som ytrer seg 

kritisk til innvandring trenger ikke nødvendigvis å være mot personer med utenlandsk 

opprinnelse generelt. Det finnes nyanser i debatter, og når utsagn blir tatt ut av sin 

opprinnelige kontekst (boyd, 2008), kan utsagn, spesielt om de er satt på spissen, bli brukt til 

å generere et unyansert bilde av en person. En potensiell risiko som følger med det å bruke 

nettsøk ved ansettelse, er at man kan være for rask med å konkludere  med at en person for 

eksempel er høyre- eller venstreekstrem, og derfor  ikke vil fungere i et arbeidsfellesskap, på 

bakgrunn av ytringer på nett. Som en av informantene ytret, delvis på spøk, er nettsøk et 

verktøy som først og fremst ble brukt til å «(...)luke ut rasistene.»(R3b), så kan det lett bli slik 

at man luker ut kandidater som blir stemplet som avvikende. Man luker ut de som 

representerer det man ikke ønsker, uten å ha et så godt grunnlag til å ta konklusjonen eller at 

fryktede konsekvensene av å ansette «en slik person», ikke er reelle. - En person kan på den 

ene siden ytre at man hater alle fra Somalia, og fortsatt kunne være en som kan fungere godt i 
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et et multikulturelt arbeidsmiljø. Oppførselen på nett trenger ikke å representere slik personen 

oppfører seg på en arbeidsplassen. Hatefulle og rasistiske ytringer kan være skrevet i affekt 

etter en negative erfaringer med en person som representerer en gruppe som man hetser, og 

ytreren kan senere angre utsagnet.  Utsagn kan også være ironisk skrevet eller skrevet med 

mål om å provosere andre. Om noe er ironisk skrevet kan kontekst-kollaps (Marwick & boyd, 

2010) eller det at rekruttereren og kandidaten ikke er på bølgelengde, gjøre at rekruttereren 

leser utsagnet annerledes enn det kandidaten mener var budskapet (Hall, 1980). Noe som ble 

tatt opp av informantene vedrørende personer som publiserte ytringer på Internett som de 

fleste så som upassende ytringer, var ikke bare det at de fryktet at det reflekterte hvordan de 

oppførte seg mot andre.  Noen mente også at slike ytringer på nett, kunne skildre at 

kandidaten var «korttenkt». - impulsive personer som sjelden tenkte over mulige 

konsekvensene av sine handlinger. Begge disse påstandene kan man resonere seg til på grunn 

av hva de publiserer på Internett, men man vet ikke om de er overførbare før man har latt 

kandidaten prøve seg i stillingen i en periode.  Om man ytrer noe som ikke er populært, kan 

dette føre til at en horn-effekt (Law, 2009)(Thorndike,1920) inntrer og kandidaten blir 

forskjellsbehandlet. Det er derfor en risiko at bruk av nettsøk ved ansettelser, spesielt  i 

kombinasjon med tidspress, kan føre til en svart-hvit tankegang der man eliminerer på feil 

grunnlag.  Verre er det når det som gjør at man anser en kandidat som uegnet er basert på 

fordommer mot livsstil, religion eller enkeltes fritidsinteresser. Som nevnt kom en av 

informantene i denne studien med uttalelser om at valg av interesser og livsstil kunne gjøre 

deg uegnet for enkelte jobber. Eksemplene som ble gitt var om man blogget, drev med 

rollespill eller kroppsbygging kunne si noe konkret om deg som person som kunne i noen 

yrker være en ulempe som arbeidstager. Det å konkludere med at man kjenner en person eller 

persontypen utifra hva de gjør på fritiden, skaper etiske dilemma, selv om man anser seg selv 

som en erfaren menneskekjenner.  

 

Det er derfor ikke rart om kandidatene blir «risikoaversje» (R2) og redd for å dele sine 

meninger på Internett om de opplever å bli konfrontert med å måtte forsvare de ved en 

ansettelse. Muligheten for at det du ytrer kan bli tatt ut av sin setting og brukt mot deg, kan 

skape normer om at man ikke bør åpne seg og utnytte mulighetene som Internett gir, av frykt 

for at det kan brukes mot deg. I en slik situasjon vil ytringsfriheten til enkeltindivider bli 

begrenset i praksis.  
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4.8 Ansvarsfordeling  
 

Når jeg forteller folk hva jeg skriver master om, så svarer mange at om noen ikke får en jobb 

på grunn av det som ligger på Internett, så burde vedkommende ikke ha lagt det ut i 

utgangspunktet. Denne moralpreken er en gjenganger som også ble fortalt av flere av 

informantene. Det å prinsipielt legge ansvaret og skylden på en kandidat når nettsøk 

utelukker de fra en stilling, er et dilemma jeg nå ønsker å belyse i lys av det teoretiske 

rammeverket. Det er viktig å argumentere for at det finnes nyanser i dette ansvaret. 

 

Goffman skildre om at vi spiller vi ulike roller i det daglige (Goffman, 1959).  Blant annet 

gjør vi dette for å beskytte oss selv mot utenforståendes synspunkter og fordommer. Vi velger 

å vise den siden som det passer seg å vise i konteksten. Det er derfor sjelden vi spiller samme 

rolle på sosiale medier som på et jobbintervju. Man ønsker å rette fokuset mot det som er 

relevant for hvorfor man passer i stillingen. I tillegg er det å åpne seg, å vise andre tillit, 

basert på en viss risiko. Vi må være sikker nok på at den vi forteller noe privat til ikke leser 

det opposisjonelt (Hall, 1980) for at det ikke skal slå tilbake på oss selv. Hva folk vet om oss 

kan påvirke hvordan de behandler oss. Som et eksempel har forskning på helsepersonells 

holdninger og behandling av ulike pasientgrupper, gjennom årenes løp vist at noen pasienter 

blir gjennomgående forskjellsbehandlet. Det at en helsearbeider har kjennskap til sensitiv 

informasjon om en pasient kan føre til at hen endrer oppførselen sin på grunn av fordommer 

eller fordi hen ikke vet hvordan hen skal forholde seg til personen etter kjennskapen til 

informasjonen (Grimholt, Jacobsen, Haavet & Ekeberg, 2014).   Wolk-Wasserman avdekket 

at helsepersonell unngikk å prate med personer som hadde forsøkt å ta sitt eget liv, til tross 

for at dette var et viktig behov for pasientene. Rengjøringspersonalet, som ikke viste hvorfor 

pasientene var innlagt, var de som snakket mest med pasientene under innleggelsen (Wolk-

Wasserman, 1985). Dette viser at den informasjonen folk har om en person kan avgjøre 

hvordan de blir behandlet. Det er derfor ikke alltid en fordel å vise alle sidene av seg selv til 

andre. Som informantene har omtalt, kan nettsøk resultere i at man skaffer seg informasjon 

som kandidaten ikke tidligere har opplyst om eller ikke har ønske om at de skal vite om. Når 

dette skjer, fratar man kandidatenes mulighet til å velge hvilken rolle man ønsker å spille i 

møte med rekrutterings- og bemanningsbyrået. Som informant R2 uttrykte under «Mulige 

ulemper ved å bruke nettsøk som ansettelseverktøy », er det en skjevfordeling i 

maktforholdet som rekrutterere må være oppmerksomme på. Denne maktubalansen kan 
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skape flere dilemma. Før nettsøk var det kandidaten som vanligvis anskaffet og 

videreformidlet informasjonen om seg selv og hadde derfor en større kontroll på hva slags 

inntrykk man kunne gi rekruttereren. Ved hjelp av nettsøk kan man ha mulighet til å for 

eksempel få innsyn i omgangskretsen til en person, og om man har noen felles bekjente. 

Dette kan i teorien føre til at man  snakker med kilder som kandidaten ikke hadde oppført 

som referanse. Selv om ingen av mine informanter opplyste at de hadde gjort dette, er det en 

av de mulighetene de kan få ved å benytte nettsøk. Informanten og de som de ønsker som 

kilder, er ikke lenger hovedkilden og mister kontroll på den rollen man ønsker å spille 

ovenfor rekruttereren. Dette trenger ikke å handle om at kandidaten ønsker å skjule noe for 

kandidaten, men kan handle om at man  ønsker at de kildene man føler kan si mest om 

hvordan man vil fungere i en stilling skal være i fokus. Dette trenger ikke bare å være en 

ulempe for kandidaten. Informantene har ytret at de frykter at de selv kan bruke informasjon 

de anskaffer seg via nettsøk med dårlig skjønn. Informasjonen som innhentes ved hjelp av 

nettsøk kan i ytterste konsekvens være en ulempe for både rekrutterern og kandidaten. 

Informasjon kan tas ut av sin kontekst, og det kan oppstå misforståelser. Kjennetegn ved den 

nettbaserte offentligheten (boyd,2008), gjør at man i mye mindre grad har kontroll over 

informasjon som blir delt om deg på Internett eller hvem som mottaker når man 

kommuniserer. Det er ikke nødvendigvis kandidaten som er ansvarlig for at informasjonen er 

tilgjengelig. Man kan anse nettsøk som et verktøy der det er mulig å anskaffe informasjon fra 

en annen intimitet-sirkel (Nissenbaum, 2010), og det kan derfor lett oppstå en upassende 

kommunikasjonsflyt.  

 

Som mine informanter avdekket, hadde flere vært borti  eller hørt om noen som hadde vært 

borti informasjon om kandidater som hadde påvirket ansettelseprosessen. Oftest innebar 

denne informasjonen noe som ble ansett som negativ. Som flere av informantene kom inn på, 

så skjedde det at informasjon man først var skeptisk til, viste seg å ikke være relevant for å si 

noe om hvor godt kandidaten kan fungere i stillingen de søker.  

 

Det er en stor forskjell på det å ikke ansette noen på grunn av at vedkommende ytrer 

ekstreme eller hatefulle meninger på Internett, som viser seg å være kandidatens personlige 

holdninger, og det å velge noen bort noen på grunn av de har rare eller tabubelagte 

fritidsinteresser. Om et nettsøk ender i at man får innsyn i en persons seksualliv eller 

seksuelle preferanser, kan dette vekke fordommer hos enkelte som det ikke trenger å være 

logisk begrunnet. For de fleste er informasjon om seksuallivet noe av det mest private, og noe 
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de færreste ville publisert på nett slik at det er synlig for arbeidsgivere. Men, som det kom 

fram i sitatet om personen som hadde deltatt på et homeparty der de solgte sexhjelpemidler, 

er det noen ganger mulig å komme over informasjon om en kandidats seksualliv gjennom 

nettsøk. I 2010 fjernet Helsedirektoratet fetisjisme, sadomasochisme og transvestittisme fra 

den norske utgaven av  ICD-10 (Dagens Medisin, 2010), Verdens helseorganisasjons register 

over sykdomsdiagnoser (Store medisinske leksikon, 2016). Dette skyldtes at diagnosene var 

gamle og lite i brukt de senere årene. Det oppfattes også stigmatisere og  diskriminere at 

diagnosene fantes ovenfor de seksuelle minoriteter diagnosene involverte. I likhet ble ikke 

mannlig homoseksualitet fjernet i sin helhet som diagnose fra ICD-10 før i 1990 (Hofstad, 

2016).  Selv om disse seksuelle minoritetene i dag er friskemeldt, finnes det fortsatt stigma  

knyttet til dem alle. Det kan derfor skape et problem om en rekrutterer som har fordommer 

mot homofile eller transvestitter kommer over denne informasjonen.  Det et etisk dilemma 

om jobbsøkere må passe på at deres seksualitet ikke skinner gjennom i et nettsøk, og selv må 

ta forhåndsregler for å unngå diskriminering. I eksempelet om homeparty-deltageren la 

informanten skylden over på kandidaten selv for at hendelsen ble tatt opp. Dette var til tross 

for at vedkommende ikke var ansvarlig for at deltagerlisten fra arrangementet var tilgjengelig 

på Internett. Det ble gitt flere oppfølgingsspørsmål for å høre informantens syn på hendelsen, 

men vedkommende viste ikke noe kritiske holdning eller skepsis ovenfor kollegaens valg om 

å ta opp kandidatens seksualliv på et jobbintervju. Informanten syntes det var leit for 

kandidaten at det hadde skjedd, men ville heller snakke om at man måtte være varsom med 

hva man deler på Internett  og være bevist på hva andre deler om deg. Hen la derfor skylden 

for hendelsen over på det at informasjon ble delt, og ikke hvordan informasjonen ble 

benyttet. En slik ansvarsfraskrivelse ovenfor bransjen er svært problematisk. Det at en 

kandidat muligens hadde kjøpt noe vedkommende kunne benytte i sitt seksualliv, er en 

merkelig ting å skulle innlemme i et intervju for en stilling i et IT-selskap. Det er vanskelig å 

komme på eksempler på arbeidsplasser der slik informasjon er relevant for egnetheten for en 

stilling. Hendelsen kan ha vært svært ydmykende for kandidaten, og kan fremstå som en form 

for trakassering. Man kan anse hendelsen som en situasjon der den kontekstuelle integriteten 

(Nissenbaum, 2010) til kandidaten ble krenket.  

 

Selv om et flertall av informantene tok opp det at kandidatene måtte være påpasselig med hva 

de delte, la de fleste ikke skylden på uheldige hendelser bare over på kandidaten eller det at 

informasjon ble delt.  De fleste kom inn på det at man kunne dekode informasjon annerledes 
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enn det kandidaten kodet det (Hall, 1980) eller at kontekst-kollaps (Marwick & boyd, 2010) 

kunne skape problemer, da ulemper ved bruk av nettsøk ble tatt opp.  

 

Om man klarer å skaffe til veie ved hjelp av nettsøk, informasjon om en kandidat man anser 

som negativ, må ha tre mulige dilemmaer i mente; Det  første man man må ha i tankene er at 

det ikke trenger å være kandidaten som har lagt ut det man reagerer på eller kanskje det 

involverer en person med et lignende navn. Informasjonen som er delt av andre, kan være 

delt ved en feiltagelse eller av noen som vil den andre vondt. Både kan det innebære en 

ensidig sverte-kampanje og at publisering av sensitiv informasjon eller bilder kan være ment 

for å krenke den involverte. En av informantene omtalte hvordan det fantes nettsider i 

Sverige der ikke-vestlige innvandrerer med påstått kriminelle liv ble hengt ut. Informasjonen 

kan være oppdiktet eller etisk problematisk å legge vekt på. I de senere årene har det vært 

flere eksempler på noe som kalles hevnporno (Laird, 2013). Dette er bilder og vide spredd 

med ønske om å ødelegge livet til en annen person.  Å ta opp bilder og tekst man har funnet 

på Internett i et jobbintervju, om det ikke er direkte relevant for ansettelsen, spesielt om det 

ubehagelig for den involverte, er etisk problematisk. Den andre tingen man må være 

oppmerksom på er at informasjonen kan tas ut av sin kontekst og  misforstås. Om man ikke 

er målgruppen for informasjonen eller det oppstår kontekst-kollaps (Marwick & boyd, 2010), 

kan rekrutterern misforstå betydningen av det de finner. Rekrutereren kan generalisere på 

bakgrunn av egne fordommer og ha en opposisjonell lesning av medieteksten (Hall, 1980). 

Det trenger med andre ord ikke å være informasjonen som ligger tilgjengelig som er 

problemet, men rekruttererens tolkning av den.    

Det tredje dilemmaet man må ha i mente ved nettsøk er at informasjonen kan være av en slik 

art at det ikke er lov til, eller er i gråsonen for hva som er lov til, å legge vekt på den ved en 

ansettelse. Om noen ikke får en jobb på grunn av graviditet eller seksuelle preferanser, og det 

ikke er en saklig grunn til å ikke ansette,  er dette et brudd på bla arbeidsmiljøloven 

(Arbeidsmiljøloven, 2016). 

 

4.9 Konklusjon 
 

I denne oppgaven har man sett på hvordan nettsøk blir benyttet av rekrutterings- og 

bemannings-bransjen i Oslo. Både hvordan det blir brukt i praksis, hvordan den blir mottatt 

og ansett. 
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Det er vanlig at folk i rekrutterings- og bemanningsbransjen gjør nettsøk på jobbsøkere, men 

det er ikke noe de gjør på alle kandidatene som søker på en stilling. Av årsak til at 

informantene velger å gjøre nettsøk, eller et litt mer grundigere nettsøk, bare på de 

kandidatene som har kommet til finale-rundene i en ansettelseprosessen, oppgir de 

økonomiske, strategiske, juridiske og etiske begrunnelser for.  Å utføre et nettsøk er i 

utgangspunktet en enkel og billig måte å skaffe seg informasjon. Men, det kan bli dyrt om 

man bruker alt for mye fokus på å følge spor som ikke er relevant for ansettelsen. Både i 

forhold til bortkastet arbeidstid, men også at informasjonen man finner kan i verste fall lede 

deg på ville veier. Denne studien viser også at rekruttererne selv bekymrer seg for å gjøre 

avgjørelser på subjektive grunnlag. Dette er en av grunnene til at de velger å gjøre nettsøk 

sent i prosessen, og oppgir at de tar kontakt med kandidaten om et nettreff kan påvirke 

ansettelseprosessen.  

 

Det er et samlet konsensus blant informantene om at nettsøk er et nyttig verktøy. Til tross for 

dette oppgir informantene å bruke svært lite tid på å gjøre nettsøk på en kandidat, ofte under 

fem minutter. De oppgir også at nettsøk sjelden har noe påvirkningskraft på en 

ansettelsesprosess. De funnene som har hatt størst betydning for om noen får jobb eller ikke, 

er de som klarer å endre det utrykket kandidaten har gitt så langt under prosessen. Flere av 

informantene har framhevet  er at informasjonen må skape tvil rundt grunnlaget for at 

kandidaten har kommet så langt i prosessen som det hen har gjort. Man kan se dette i 

sammenheng med kognitiv dissonans (Festinger, 1957).  Funn ved netttreff som man kunne 

ha ansett som negativt om man la merke til det tidlig i prosessen, kan bli ignorert om man har 

fokuset på det kandidaten oppga i CV, søknad, gjennom referanser og på intervju. Man velger 

med andre ord å gå bort fra informasjon, med mindre det klarer å velte det du baserte valget 

på. Kognitiv dissonans kan gjøre at man kanskje begrunner det man finner ved et nettsøk som 

en pluss heller en noe negativt. Det at man velger å gjøre nettsøk før sent i prosessen kan 

resulter i at man unngår horn- eller glorie-effekt( Law, 2009).    

Ulempene og fordelene ved bruk av nettsøk som informanten beskriver, har mange 

likhetstrekk med det Smith og Kidder fant i sin forskning på det amerikansk markedet i 2010 

(Smith & Kidder, 2010).   Ved hjelp av nettsøk får man tilgang til en 

kommunikasjonsoverflod (Karppinen, 2009), som både kan være vanskelig å navigere seg 

gjennom, og som også kan gi tilgang til informasjon kandidaten ikke har gitt deg tilgang til. 

Samtidig skisserer informantene at de kan bli påvirket av nettsøket på en negativ måte som en 

av hovedulempene. Innsamlingen av informasjon med et nettsøk kan føre til at rekruttereren 
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tar avgjørelser basert på forutinntatte meninger. Informasjonen kan være feilaktig, bli 

misforstått eller man kan basere inntrykket på ubeviste fordommer.  

 

Måten informantene legger skylden for at noen mister eller nesten mister sjansen for å få en 

jobb basert på treff ved nettsøk, er oftest nyansert. De fleste viser at de både kan legge 

skylden på at kandidaten hadde en uaktsom oppførsel på Internett eller at de selv noen ganger 

kunne opptre uaktsomt i møte med informasjon de fant på Internett. Hvordan man dekoder 

(Hall, 1980) den informasjonen man finner, er viktig, men det at man i det hele tatt koder det 

har mest betydning. Noen av informantene framhever det at om man fikk innsyn i noe som 

hadde vært viktig for ansettelseforholde,t via nettsøk, kan man tenke seg at det før eller siden 

uansett hadde kommet opp. Om man er redd for at enkeltpersonforetaket  til en jobbsøker kan 

gå ut over arbeidet, og vedkommende nekter for dette når det kommer opp, vil det vise seg 

med tiden om hva som stemte.     

   

Et av de mest interessante funnene i denne studien var det som berører hvordan kvinner blir 

tolket gjennom medieskildringer. Rekruttererne omtaler hvordan både de selv og deres 

kunder har bekymringer rundt det å ansette visse kvinner til mannsdominerte arbeidsmiljø. 

Det at noen viser sider av seg selv og interesser som anses som kvinnetypiske, kan skape 

skepsis i hvor godt en kvinne anses å ville trives i et miljø som er dominert av menn. 

Tilsvarende holdninger til menn som søkte kvinnetypisk arbeid eller ønsket å jobbe der det 

var en overvekt av kvinnelige ansatte, var det ingen av informantene som tok opp.  

 

Et annet interessant funn var hvordan informantene beskrev at de jevnlig følte de måtte 

utfordre kundene til å tenke videre når de ansetter. Dere jobb bestod noen ganger av å veilede 

kundene bort fra irrelevante kriterier. Flere av informanten oppga også deres kunder som en 

viktig grunn for hvorfor de benyttet nettsøk. De ønsket å sitte på den samme informasjonen 

som deres kunder, og ville være oppdatert om kunden tok treff fra nettsøk opp med dem.      

Informantene oppgir at de synes det er vanskelig å definere et tydelig skille mellom hva som 

er for privat til at de kan se på det på nett og ikke. Dette er både fordi informasjon av 

personlig karakter kan si noe om kandidatens  personlige egnethet for stillingen, men også 

p.g.a. den nettbaserte offentligheten(boyd, 2008) skaper et uoversiktlig skille mellom hva 

som er privat og offentlig. Informantens syn på skille mellom privat og offentlig, kan anses å 

gjenspeiler samfunnet forøvrig.  
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Informantene legger vekt på at det de finner ved nettsøk som oftest er nøytralt eller positivt. 

Frykten at for at de som ansetter vil tolke netttreff man selv anser som uskyldig  som 

negativt, eller at man skal bli diskriminert p.g.a. innsyn i sensitiv informasjon, kan delvis 

være overdreven.  

 

Forslag til videre forskning 

Denne studien tar for seg nettsøk fra rekruttererens ståsted. Men, det kunne vært interessant å 

se på hvordan nettsøk blir benyttet av personer som ansetter til egen bedrift. Flere av 

informantene har også kommet inn på hvordan de benytter nettsøk til å lete fram kandidater 

som er attraktive for kunden, men som er i annen jobb eller ikke har søkt på stillingen. Det 

kan derfor være interessant å se på hvordan nettsøk blir benyttet i Norge i «headhunting» 

situasjoner.  

 

Mange stillinger blir også besatt  uten å bli utlyst. Det kan derfor også være interessant å se 

på hvordan nettsøk påvirker ansettelser gjennom nettverk.   

 

Et av de mest interessante funnene i denne studien var hvordan rekrutterer omtaler hvordan 

både de og deres kunder har bekymringer rundt å ansette visse kvinner til mannsdominerte 

arbeidsmiljø. Å se nærmere på disse holdningene, og se om det finnes tilsvarende når menn 

ønsker seg til en kvinnedominert arbeidsmiljø, hadde derfor vært interessant å studere 

nærmere.    

 

Siden jeg begynte med denne oppgaven i 2013 har flere nye sosiale nettverksider og 

applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner blitt populære. Flere av disse brukes først og 

frem  til å dele informasjon direkte til et mindre antall andre brukere. Dette kan ses i 

motsetningen av Facebook, der publikasjonene ofte når ut til flere hundre personer. Selv om 

det fortsatt skapes nye tjenester som blir populære, der man deler informasjon med alle som 

har netttilgang, kan det være at sporene vi legger igjen har endret seg de siste tre årene. Det 

kan godt være at informantene i en undersøkelse fra 2016 hadde merket å  finne mindre nye 

treff ved nettsøk, eller endret sin oppfattelse på nettsøk basert på erfaringer de har fått de siste 

tre årene. Det kunne derfor vært interessant å forske videre på resultatene i denne studien, 

eller lage en lignende studie som sammenligner 2013 med 2016. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Intervjuguide  

1) Har du i det siste vært i en ansettelse-situasjon? / Når var sist gang? 

Hva slags bakgrunnsjekk ble gjort av kandidatene? 

I så fall hvor tidlig i prosessen skjedde dette? 

Er det vanlig prosedyre eller er det noen man velger å se nærmere på? I Så fall hvorfor? 

Når begynte din arbeidsplass å benytte nettsjekk? 

eller 

Om ikke: Har du kjennskap til ansettelse-prosesser der man gjør bakgrunnsjekk på arbeidssøkerne?  

Hvor tidlig i prosedyren skjedde dette? 

Er det vanlig at alle blir sjekket eller gjennomgår man stikkprøver, eller var det visse det var mer interessant å 
sjekke ut? 

Er bakgrunnsjekk eller «googling» avhengig av bransjen noen skal ansettes til? 

 

2. Systematikk / hvordan går du fram: 

Finnes det en egen plan eller rutine for nettsjekk?  

«Googler» man bare navnet eller er det bestemte nettsider eller registre på nett man oppsøker?  

Er det vanlig å sjekke Brønnøysund-registeret for konkurs eller styreverv-registre? 

Hvilke nettsteder er relevant å bruke/sjekke personene på? 

 

3. Hva er det man ser etter? 

F eks: 

Bekrefte utdanning/bakgrunn/ting som står i CV'n 

Undersøke om vedkommende har et «image» som passer bedriften/ sjekke motstridene meninger 

Sjekke om personligheten passer til arbeidsplassen  

4) Hva opplever du å være grensene mellom offentlig og privat av det personer legger igjen på nett? 
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Finnes det gråsoner? 

Er alt etisk forsvarlig å undersøke? 

Blir kandidatene opplyst om at det blir gjort slike undersøkelser?  

Konfronteres kandidater med funn slik at de har mulighet til å komme med motsvar eller oppklare 
misforståelser? 

 

 

5) Har du opplevd at det man har funnet har påvirket ansettelse-prosessen i positiv eller negativ retning? Kom 
med eksempler. 

Vil du si at historier i media om folk som har mistet en jobb eller ikke blitt ansatt pga spor på nettet, er 
overdrevet/sjelden skjer?  

Om man finner ut at en kandidat kan assosieres med ekstreme meninger og/eller intresseorganisasjoner, er det 
problematisk å nekte denne personen arbeid? 

I hvilke stillinger er «glamour»-bilder relevant for å nekte arbeidssøkeren en jobb?  

Hvordan forholder man seg til folk som ikke har noen funn på nett? 

 

6) Endringer de siste årene 

- I hvilken grad tror du en får andre kandidater i dag enn tidligere, da en ikke kunne sjekke like mye om hva en 
person har sagt og gjort i privatlivet? (ev. eksempler på 'feilansettelser' fra før internett-tiden, som en ville 
unngått i dag?) 

- Kan det være en fare at en får mer konforme kandidater, som ikke skiller seg ut? 

- Søker en å unngå 'trøbbelmakere' eller kandidater som kan skape konflikter, ved f.eks. å se på nett-debatter 
e.l.? 

- Betyr det noe for ansettelsen hvordan en kandidat har formulerer seg skriftlig i sosiale medier? (eksempelvis: 
muntlig språk, rettskriving o.l.) 

- Har du sett endringer i måten unge kandidater forholder seg til 'åpenhet' de siste 5-10 årene? Er f.eks. 
kandidater mer bevisst nå, eller bryr de seg mindre? Er det forskjell på aldersgrupper/generasjoner her? (Ev. På 
hvilken må te?) 

- Hva vurderer du som de beste og dårligste sidene ved de økte mulighetene en har til denne typen 
bakgrunnssjekker? 

 
 


