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Sammanfattning 

Det har blivit allt vanligare att finna ett arbete via sitt sociala nätverk i dagens samhälle och i 
den här studien lyfter jag fram de olika nätverk som har en roll vid rekommendation till ett 
arbete. Det undersöker jag genom att samtala med fyra individer som har funnit ett arbete via 
sitt nätverk, dem som rekommenderat jobbet till individen och även arbetsgivaren. De 
frågeställningar som studien utgick ifrån var; Vad är det för socialt nätverk som de 
arbetssökande ingår i och hur är det uppbyggt? Vad är det som får kontaktpersonen att 
rekommendera personen till arbetet och vad blir avgörande vid valet av den arbetssökande? 
Vad är det för nyckelord som leder till att arbetsgivaren anställer individen?. Studien är en 
kvalitativ forskning där intervjuerna är utgångspunkten. Studiens teoretiska utgångspunkter 
består av tidigare forskning om nätverk. Jag har använt mig av ett antal författares verk för att 
belysa de nätverk och betydelsen av nätverken som upptäckts i analysen. De författares vars 
teorier jag brukat i studien är Tilly, Brante, Andersen, Korsnes, Stigendal, De Swaan, 
Granovetter samt Ritzer. Resultatet av studien visar att de individer som fått ett arbete genom 
kontakter var antingen släkt eller vän med kontaktpersonen den som rekommenderat arbetet. 
Därmed upptäcks två nätverk, vänskapsnätverk och släktskapsnätverk som är uppbyggt 
informellt och formellt. Kontaktpersonerna rekommenderade arbetet till den arbetssökande på 
grund av tillit. Resultatet visar även att arbetsgivare anställer genom det sociala nätverket för 
att spara tid och möda.  

 
Nyckelord: Socialt nätverk, arbetsmarknaden, rekrytering, tillit, informella och formella nätverk, 
släktskapsnätverk, vänskapsnätverk.  
 
Abstract 

It has become increasingly common to find a job through social networks in the modern 
society. In this study, I highlight the various networks that have an impact on the 
recommendation for a job. Thereby, I conducted an investigation by interviewing four 
individuals who have found employment through their social networks-those who 
recommended the job to the individual and also the employer. The questions which the study 
was based on were: What is the type of social network that was involved in finding the job, 
and how is it structured? What is it that makes contact person to recommend the person to 
work and what will be crucial in the selection of the candidate? What are the qualifications 
that lead  the employer to hiring the individual? The study is a qualitative research where the 
interviews are the starting point. The theoretical framework consists of previous research on 
networks by a number of authors to illustrate what the network entails and the importance of 
the networks detected in the process of analysis. The authors whose theories I refer to in the 
study are Tilly, Brant, Andersen, Korsnes, Stigendal, De Swaan, Granovetter and Ritzer. The 
results of this study show that the individuals who obtained employment through a social 
network were either relatives, or friends to the contact that recommended the job. Thus, two 
networks were observed;  friendship networks and kinship networks that are structured 
informally and formally. The contact persons recommended the job because of 
trustworthiness. The results also show that the employer hires individuals through social 
networking in order to save time and effort.  
 
Keywords: social networking, employment, recruitment, trust, informal and formal networks, 
friendship network, kinship network.  



 

  

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ………………………………………………………………………………... 1 

 

1.1 Syfte …………………………………………………………………………….…... 2 

1.2 Frågeställningar …………………………………….…………………………..…… 2 

1.3 Avgränsningar ………………………………………………………………….…… 3 

1.4 Disposition ………………………………………………………………………….. 3 

 

2 Motivering  av metodval………………....………………………………………………. 3 

 

2.1 Urval ………………………………………………………………………………… 5 

2.2 Genomförandet och bearbetning …………………………….………………….…... 7 

2.3 Validitet och reliabilitet……………………………………………………………… 9 

 

3 Teori och tidigare forskning……………………………………………………………… 10 

 

3.1 Nätverksteori …………….………………………………………………………...… 10 

3.2 Tidigare forskning .………………………………………………………………..…. 14 

 

4 Resultat och analys……………………………………………………………………….. 17 

 

4.1 Vad är det för socialt nätverk som individerna ingår i och hur är det uppbyggt?….… 17 

4.2 Vad var det som fick kontaktpersonen att rekommendera personen till arbetet och vad 

blev avgörande vid valet av den arbetssökande? ......................................................... 23 

4.3 Vad var det för nyckelord som ledde till att arbetsgivaren anställde individen? ......... 26 

 

5 Slutsats & diskussion ..……………………….………………………………………….. 28 

 

 

6 Referenser ….…………………………….………………………………………………. 30 

 

Bilaga Intervjuguide 1, 2 och 3.  

 



 

 1 

1. Inledning 
 

Att hitta jobb i dagens samhälle är svårt och många ungdomar men även vuxna har svårt att 

finna arbete via den traditionella vägen. Den traditionella vägen utgår ifrån att söka arbete via 

antingen arbetsgivares egna rekryteringssidor på internet eller också via arbetsförmedlingen. 

Det är vanligt att finna ett arbete via det sociala nätverket idag. Ett socialt nätverk består av 

sociala relationer och förser individen med erfarenheter, återkoppling och sociala roller. Ett 

nätverk som består av individer som har en social relation, ett band mellan varandra.1

Under februari månad år 2011 var det 7,9 % av Sveriges befolkning som var arbetslösa i 

åldrarna 15 – 74, det vill säga 391 600 personer av Sveriges befolkning.

 

Individer är bundna omedvetet eller medvetet med varandra, individen har vänner, familj och 

bekanta det är bland annat dessa som är sociala relationer. En individ kan ingå i ett flertal 

olika sociala nätverk där kontakter kan utvecklas. En familjemedlem kan exempelvis 

presentera en för en vän och via den vännen kommer den enskilda individen i kontakt med 

vännens syster som därmed innehar andra kontakter och ett nätverk bildas. Att få tips om ett 

arbete eller också att bli rekommenderad till ett arbete via sitt sociala nätverk är inte ovanligt.  
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Jag vill i studien lyfta fram de olika nätverk som samspelar och har en roll vid 

rekommendation till ett arbete. Det undersöker jag genom att intervjua fyra individer som har 

funnit ett arbete via sitt nätverk, dem som rekommenderat jobbet till individen och även 

 Det finns ett flertal 

hemsidor och bemanningsföretag som arbetar med att få ut de arbetslösa på arbetsmarknaden. 

Även arbetsförmedlingen arbetar med åtgärder för att minska arbetslösheten. Det finns ett 

flertal olika metoder för att underlätta ingången till arbetsmarknaden som exempelvis praktik, 

jobbcoaching och även särskilt anställningsstöd för de företag som vill anställa individer.  

Hemsidor och arbetsförmedlingen är ett så kallat nätverk som arbetar med att underlätta 

arbetslösa att finna kontakter till de individer som inte innehar ett socialt nätverk, men även 

de som inte kan använda sig av sitt egna sociala nätverk för att finna ett arbete. Hos de 

individer som finner ett jobb genom sitt nätverk är det viktigt att se vilket nätverk som får 

dem att hitta ett arbete är det familjen det vill säga släktskapsnätverket eller är det vännerna, 

vänskapsnätverket.  

 

                                                      
1 http://www.ne.se/socialt-n%C3%A4tverk 

2 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/ 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/�
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arbetsgivaren. De individer som studien har lagt fokus på är bosatta söder om Stockholm. 

Studien vill främst undersöka vad som fick individen att rekommendera arbetet till respektive 

individ och genom vad/vem fick individen reda på om att det fanns en sådan tjänst ledig. Den 

bakomliggande sociologiska analysen är att kunna kartlägga det sociala nätverket/nätverken 

och de element som nätverket/nätverken byggs på.  

 

Att studien fokuserar på arbetsmarknaden är för att det har blivit ett fenomen att utveckla sitt 

nätverk och att våga ta kontakt med människor som kan vara betydelsefulla kontakter. Detta 

ämne intresserar mig för att arbetsmarknaden är aktuellt och har diskuterats mycket samt för 

att jag vill se hur rekryteringen till arbetet sker via nätverket.  

 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att klarlägga hur nätverket mellan kontaktpersonen och den 

anställda har skapats i relation till existerande teorier. Som jag tidigare framhävt i uppsatsen 

ingår varje individ i ett nätverk, centrala problemställningar är hur individens väg till arbete är 

beroende av nätverket han/hon ingår i och i så fall vilket nätverk som är av störst betydelse. 

 

Målet är att beskriva kedjan i det sociala nätverket utifrån individen, kontaktpersonen och 

arbetsgivaren, samt att ta reda på vad det var och genom vem som individerna kom i kontakt 

med arbetsgivaren. Studien kommer även undersöka vad som fick arbetsgivaren att anställa 

den rekommenderade individen. Sen vill jag även upptäcka det sociala nätverket och de 

mekanismer som styrt det nätverket samt se hur det sociala nätverket är uppbyggt. Detta 

sociala nätverk ska visa hur kommunikationen är utåt med anställning.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

Uppsatsens centrala frågeställning är hur utvecklingen av det befintliga sociala nätverket ser 

ut och vilket nätverk de arbetssökande ingår i.  
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Frågeställningar:  

 

 Vad är det för socialt nätverk som de arbetssökande ingår i och hur är det uppbyggt?  

 Vad är det som får kontaktpersonen att rekommendera personen till arbetet och vad 

blir avgörande vid valet av den arbetssökande?  

 Vad är det för nyckelord som leder till att arbetsgivaren anställer individen? 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Studien ska forska nätverket mellan den arbetssökande, kontaktpersonen och arbetsgivaren. 

Studien har avgränsat sig till just dessa individer och deras kontaktperson samt den 

arbetsgivare som anställt av den anledningen att dem var de jag fick kontakt med. 

Avgränsningen kommer vara mellan dessa fyra individer jag intervjuade, de fyra 

kontaktpersoner samt de fyra arbetsgivarna. Avgränsningen kommer vara att fokus inte 

kommer att vara mellan arbetsgivaren och alla de anställda då det är orelevant för studien men 

samt på grund av tidsbrist. Fokuset kommer ligga på anställningens nätverk.  

 

1.4 Disposition  

 
Avsnitt ett inleder läsaren till studien och beskriver frågeställningarna syftet samt 

avgränsningen i studien. Avsnitt två beskriver detaljerat det tillvägagångssätt som uppsatsen 

haft. Del tre innehåller de teoretiska anknytningarna som uppsatsen haft som utgångspunkt 

och den tidigare forskning som studien utgått ifrån. Avsnitt fyra består av analys och efterföljs 

med avsnitt fem som är slutsats och diskussion. 

 

2. Motivering av metodval  

 
Jag har valt att intervjua fyra respondenter som har fått jobb via kontakter, fyra respondenter 

som rekommenderat individen samt de fyra respondenter som anställt den rekommenderade. 

Sammanlagt har jag intervjuat 12 respondenter. Kvale nämner 7 stadier i en 

intervjuundersökning som studien har utgåtts ifrån. Det första är att bestämma sig för vad som 



 

 4 

ska undersökas, sedan planera undersökningen utifrån vilka kunskaper som eftersträvas och 

dess moraliska konsekvenser. Det tredje stadiet är att genomföra intervjuerna som sedan i det 

fjärde stadiet överförs från tal till skriftspråk. Därefter analyseras intervjuerna utifrån en vald 

metod. Att verifiera undersökningens generaliseringsbarhet, reliabilitet och validitet är det 

sjätte stadiet och det sista stadiet är att rapportera, skriva sin undersökning. Fördelen med 

intervju som datainsamlingsmetod är att det är hög svarfrekvens samt att forskaren är flexibel 

i intervjuprocessen då forskaren kan ställa följdfrågor och utveckla frågor för att ge förståelse. 

Användning av intervjuer i studien är för att ”intervjuer används ofta i fallstudier som 

fokuserar på en specifik[...] situation [...]”.3

Det materialdrivna tillvägagångssättet går ut på att materialet är i centrum under 

forskningsprocessen. Forskaren utgår ifrån att materialet som erhållas är forskningens 

utgångspunkt. När forskaren påbörjat materialdriven metod så är första steget att observera 

och efter det koppla det till teorin alltså från ett konkret material till abstrakt teori.

 

 

Studien är en kvalitativ forskning där intervjuerna är utgångspunkten. Vad var det som fick 

respondenterna att få en anställning och varför valde arbetsgivaren att anställa de är centrala 

frågor i studien. Jag valde att göra konkreta frågor för att uppnå målet med att genomföra 

kunskapsrikt resultat och genomförde korta intervjuer. Avgränsningen av forskningen med 

bara fyra respondenter som fått ett arbete genom sitt nätverk, grundar sig på att de fyra 

utvecklas till fyra respondenter till och därefter till fyra till. På grund av tidsbrist och kapacitet 

kunde jag inte ta mig an fler respondenter. 

 

Forskning började teoridriven då jag hade egna erfarenheter om kontaktnätverk i 

arbetsmarknaden.  Teoridriven metoden betyder att forskaren går ut på fältet med en viss 

förkunskap eller med klara teorier. Som forskare fanns det en viss förkunskap och visste att de 

respondenter som var med i uppsatsen fick rekrytering via kontakter. Jag övergår till den 

materialdrivna metoden vid koppling av datamaterialet till de teoretiska utgångspunkterna. 

Den materialdrivna metodens utgångspunkt är materialet i fokus.  

4

Forskaren utgår ifrån materialet som utvecklas då den kopplas till teorier. Efter data 

samlingen som gjorts så försökte jag hitta samband med teorier som kan kopplas till 

 

 

                                                      
3 Kvale, 2009:133 

4 Boyatzis, 1998:kap 1-5. 



 

 5 

situationer och mönster. Genom detta försöktes teorier hittas som kan förklara den data som 

studien fick genom intervjuerna.5

Urvalet bestod av fyra respondenter varav tre var kvinnor genom dessa individer fick jag 

kontakt med dem som rekommenderat de till arbetet och urvalet utvecklades till åtta 

respondenter. Genom de som rekommenderat till arbetet fick jag kontakt med arbetsgivaren 

den som anställt den rekommenderade och därmed utvecklades urvalet till 12 respondenter. 

Studien fokuserar sig på individer som blivit rekommenderade till ett arbete genom sitt sociala 

 Den teoridrivna och materialdrivna metoden samspelar 

igenom hela uppsatsen och genomsyras tillsammans. Det oavbrutna växelverket mellan 

teoridrivna metoden och materialdrivna metoden var grunden till en intressant sociologisk 

forskning.  

 

2.1 Urval 
 

Arbetsmarknaden har alltid varit ett väldebatterat ämne. Att intresset om att skriva om 

arbetsmarknaden med inriktning nätverk baserar sig på att fler och fler får arbete genom det 

sociala nätverket. I tidningar, på arbetsförmedlingen i samhället bland ens nära och kära 

nämns det ständigt att det är viktigt att ha de rätta kontakterna. Varje individ kan vara 

värdefull för den andra inom olika kontext och individer skapar tillsammans ett nätverk.  

Facebook är ett stort socialt nätverk på internet det vill säga en social media. När jag hade 

bestämt sig för att göra denna studie skrev jag ett inlägg på mitt facebook konto att jag söker 

individer som fått ett arbete genom en kontakt och frågade då i inlägget ifall de fanns några 

sådana som kunde ställa upp på intervju. Facebook är en social media som individer loggar in 

väldigt ofta på och därför får individen ett snabbt svar. Bland de facebook vänner var det 

många som skrev att de kunde ställa upp på intervju men då det behövde intervjua med så kort 

varsel och på grund av distansen mellan mig och de ansökande var det fyra respondenter som 

kunde. På Facebook behöver inte alla vänner vara ens närmaste eller dem individen umgås 

mycket med utan det kan vara även vara en bekant som individen träffat en gång. De 

respondenter som ställde upp på intervju är just sådana vänner som jag inte haft sådan bra 

kontakt med och det är etiskt korrekt då det blir en distans mellan respondenterna.   

 

                                                      
5 Boyatzis, 1998:kap 1-5. 
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nätverk så faller det nödvändigt och självklart att göra ett kriterieurval. Ett kriterieurval 

innebär i studien att endast de som fått ett arbete genom sitt sociala nätverk inkluderas.6

                                                      
6 Creswell, 2007;119-122 

   

 

Det positiva med studiens urval var tillgängligheten, genom den sociala median Facebook fick 

jag direkt kontakt med lämpliga respondenter och kunde direkt sätta igång med intervjuerna, 

det var både enkelt och tidsparande. Nackdelen eller det mindre positiva med urvalet är att ett 

kritierurval gjordes genom den sociala median Facebook och dem som inte är med i min 

kontaktlista på facebook hade ingen chans att få komma med i studien. Urvalet kan ha 

påverkat arbetsgången i studien genom att respondenterna har en indirekt relation till mig. 

Vilket kan ha påverkat intervjuerna, då varken jag eller dem gentemot varandra var anonyma 

och vid besvarandet av intervjufrågorna kan de ha uteslutit eller förskönat vissa svar. Jag har 

självklart inget belägg för dessa påståenden men anser att det är viktigt att framhäva detta.   

 

I den här studien består respondenterna av 12 personer, nio kvinnor och tre män. Nedan 

kommer varje respondent att presenteras kort och koncist. Först kommer jag att beskriva de 

fyra respondenter som fått ett arbete genom det sociala nätverket och sedan beskrivs de fyra 

individer som rekommenderat de fyra respondenterna till arbetet sist beskrivs arbetsgivaren 

den som anställt den rekommenderade.   

 

Sara Törn, 22 år, studerar till sociolog och arbetar inom den offentliga sektorn vid sidan om 

studierna.  

 

Beatrice Und, 24 år studerar till ekonom och arbetar som säljare inom den offentliga sektorn.  

 

Mikael Tovenberg, 40 år och arbetar som ekonom inom den offentliga sektorn.  

 

Örjan Blom, 25 år och arbetar inom ett projekt för staten.  

 

Nathalie Björn, 35 år och arbetar inom den offentliga sektorn.  

 

Saga Eriksson, 21 år och arbetar inom den offentliga sektorn.  
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Alma Tovenberg, 40 år och arbetar som ekonom inom den offentliga sektorn.  

 

Fredrik Blom, 25 år och arbetar som ekonom inom den offentliga sektorn.   

 

Anna Eriksson, 30 år och arbetar som chef inom den offentliga sektorn. 

 

Katarina Sand, 40 år och arbetar som chef inom den offentliga sektorn. 

 

Bosse Lund, 55 år och arbetar som arbetsledare inom den offentliga sektorn. 

 

Anja Gustafsson, 45 år och arbetar som personalansvarig inom den offentliga sektorn. 

 

Samtliga namn är fingerade för att behålla anonymiteten hos individerna. Detta är viktigt för 

att ingen ska ta skada av studien då denna studie är en offentlig text som kommer att lagras 

för all framtid.7

Intervjuerna skedde direkt efter att jag fått kontakt med lämpliga respondenter. De fyra 

respondenter som fått ett arbete genom sitt nätverk intervjuades under samma dag. Tid och 

plats fick respondenterna själva bestämma då jag ville att de skulle välja en tid då de kan sitta 

i lugn och ro samt en plats där de känner sig trygga. Samtliga intervjuer tog mellan 20 – 30 

minuter. Då jag är ensam författare till studien kunde jag inte ha den passiva och aktiva rollen 

samtidigt. Därför bestämde jag mig för att vara aktiv, jag ställde frågor och intervjun flöt på. 

Jag små antecknade ingenting då jag inte ville att respondenterna skulle tappa fokuset. 

Samtliga intervjuer spelades in på band. Jag poängterade för samtliga respondenter att bandet 

inte på något sätt skulle bli offentligt. Det är viktigt att sådan information når ut till 

 Redan innan intervjuerna började poängterades det att individerna kommer att 

vara anonyma och namnges med fingerade namn. Det är endast namnen som är fingerade 

ålder och sysselsättning är ren fakta. 

Några av respondenterna har samma efternamn och det är medvetet gjort för att visa att dessa 

är släkt med varandra, detta kommer att förstås mer i de senare avsnitten.  

 

 

2.2 Genomförandet och bearbetning 
 

                                                      
7 Kvale, 2009:89 
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respondenten innan själva intervjun börjar för att de ska känna sig bekväma och kunna tala 

fritt.  Intervjuerna innehöll inga pauser då respondenterna tyckte att det var bäst att köra på 

oavbrutet.  

 

Genom de fyra respondenter fick jag kontakt med dem som rekommenderat de till arbetet. Jag 

bad samtliga respondenter att ringa dem som rekommenderat och tala om att jag gör en studie 

om nätverk inom arbetsmarknaden samt att jag kommer kort att intervjua dem. Att det var 

respondenterna som ringde kontaktpersonen först var för att jag ville att kontaktpersonerna 

skulle vara förberedda när jag ringde, att de åtminstone vet att jag kommer att ringa. De fyra 

kontaktpersoner intervjuades direkt efter att den rekommenderade ringt dem, jag ringde upp 

med en timmes mellanrum. Samtliga intervjuer med kontaktpersonerna var kort och tog cirka 

fem minuter.  

 

De fyra kontaktpersonerna gav namn, telefonnummer samt lokalisering av arbetsplatsen. Till 

arbetsgivaren ville jag inte ringa till. Jag bad de fyra första respondenterna att informera 

arbetsgivaren om mig och fråga ifall jag kan komma till arbetsplatsen för att kunna utföra en 

intervju med dem. Samtliga arbetsgivare var positiva och jag fick redan samma dag samt 

dagen efter komma på besök och intervjua. Även dessa intervjuer var korta men koncist. 

Intervjuerna tog fem till tio minuter.  

 

Vid bearbetningen av empirin användes den tematiska analysmetoden som innebär att ett 

mönster uppenbaras genom materialet som sedan klassificeras. När en forskare brukar den 

tematisk analys metoden utgår forskaren ifrån tre undersökningsstadier. Det första stadiet 

innebär att få en insyn av materialet så att ett mönster går att finna och det andra stadiet är att 

observera mönstret det vill säga studera mönstret. Det tredje och sista stadiet är att tolka och 

tyda mönstret, klassificera.8 Den tematiska analysmetoden fastställer att ämne/fält, 

utvecklandet av teman och koder samt en relevant studieväg ska ingå i studien. Forskaren ska 

bestämma sig för vad som ska forskas, sedan utveckla teman och koder utifrån empirin och 

sedan bruka den tematiska koden.9

                                                      
8 Boyatzis, 1998:4 – 5 

9 Boyatzis, 1998:28 
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I empirin upptäckte jag ett mönster, flera intervjuer hade liknande aspekter. De olika mönstren 

kopplades samman till olika teman. Tema ett var släktskapsnätverk och kodades som familj 

samt släkt. Det andra temat var vänskapsnätverk som kodades till vänner och bekanta (ej 

blodsband). Informellt nätverk och formellt nätverk var det tredje och fjärde temat och 

kodades som hur bandet är, hur nätverket är uppbyggt. Temana fick sitt innehåll efter att 

intervjuerna transkriberats. Intervjuerna analyserades noggrant mening för mening flera 

gånger för att inte gå miste om värdefull information.  

 

2.3 Validitet & Reliabilitet  
 

Från början till slutet av uppsatsen har jag försökt att bibehålla validitet och reliabilitet hög. 

Validitet utgör prov på om jag har undersökt det jag påståt att mäta. Uppsatsen teoretiska 

definition ska överstämma med operationell indikator, på vilket sätt ska materialet samlas in 

och sedan tolkas för att uppsatsen ska kunna få en hög validitet. Även reliabiliteten ska vara 

bra för att det ska bli en bra resultatvaliditet är uppsatsen bra nog för att testa den igen, 

frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Och resultatvaliditeten går inte att bedöm 

om inte empiriska fältarbetet är slutfört.  Jag har mätt det som jag påstod att jag ska mäta och 

har besvarat frågeställningarna. När det gäller reliabilitet ifall samma resultat kan nås igen 

med samma intervjufrågor, metod, teorier och respondenter säger jag ja. Samma resultat kan 

nås då respondenterna har fått genom kontakter det är fakta som inte går att ändra. 

 

Att materialet baserar sig på respondenternas uttalanden är en problematisk validitetsaspekt. 

Studien kan inte generaliseras eller uttala sig om majoriteten. Undersökningen begränsar sig 

till urvalet och dess uttalanden. En liknande undersökning med en annan empiri skulle komma 

fram till annat resultat. Jag har genomfört en noggrann läsning, stycke för stycke av 

intervjumaterialet för att säkerställa giltigheten i studien samt för att inte gå miste om 

betydelsefull information. Jag tycker att studien uppnått god validitet, då jag mätt det jag 

påstod att jag skulle mäta det vill säga jag har uppnått undersökningens syfte.  

Studiens reliabilitet är hög om en annan forskare med samma material både när det gäller 

teorier och respondenter hade utfört denna studie då skulle denne troligtvis nå liknande 

resultat. Men hade kanske i vissa sammanhang tolkat annorlunda. Kvalitén på datamaterialet 



 

 10 

är bra och har inte påverkats av idealtyper eller dimensioner eftersom jag ständigt återgick till 

datamaterialet för att kunna besvara frågeställningarna.10

Studiens teoretiska utgångspunkter består av tidigare forskning om nätverk. Jag har använt 

mig av ett antal författares verk för att belysa de nätverk och betydelsen av nätverken som 

upptäckts i analysen. De författares vars teorier jag brukat i studien är Tilly, Brante, 

Andersen, Korsnes, Stigendal, Granovetter, De Swaan samt Ritzer.

  

 

 

3. Teori och tidigare forskning 
 

11

För att kort och koncist ge en betydelse till vad det sociala nätverket innebär har jag tagit hjälp 

av Brante, Andersen och Korsnes sociologiska lexikon. Det sociala nätverket studerar sociala 

relationsmönster mellan individer, organisationer eller grupper.

  Teorierna kommer att 

genomsyra analysen av resultatet och kommer i denna del att presenteras utförligt.  

 

3.1 Nätverksteorier 
 

12

Tilly Beskriver i sin bok beständigt ojämlikhet om nätverk och möjlighetsansamling. Nätverk 

kan enligt Tilly anta olika former, nätverk kan vara hierarkiska eller jämlika, stora eller små, 

organisatoriska eller konstruerade.

 

 

13 Nätverken kan även innehålla samtliga, en eller fler av 

de ovannämnda formerna. I samband med nätverket beskriver Tilly begreppet 

möjlighetsansamling som innebär att medlemmar av ett avgränsat nätverk vinner tillträde till 

en resurs som är värdefull.14

I boken sociala värden i olika sociala världar – segregation och integration i storstaden 

beskriver Stigendal det sociala nätverket. Det sociala nätverket domineras inte av ekonomiska 

 

 

                                                      
10 Esaiasson mfl. 2009:62-68 

11 Tilly 2000. Andersen Korsnes 2001. Stigendal 1999.Granovetter, 1995.De Swaan 1996. Ritzer 2009. 

12 Brante, Andersen, Korsnes 2001:222 

13 Tilly 2000:165. 

14 Tilly 2000:21. 
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intressen och begränsas inte till ett enda familj. Med tyngdpunkt på varaktigheten och 

kontinuiteten kan sociala nätverk betraktas som en struktur. Likväl inom marknadsekonomin, 

arbetslivet och familjen kan det sociala nätverket innehålla roller men rollerna kanske inte är 

lika mångfacetterade och tydliga. Stigendal nämner två former av nätverk, nämligen 

informella och formella nätverk.15

Informella sociala nätverk bygger på lösa band och är svår att mäta. Det informella sociala 

nätverket kan bland annat mätas genom koncentrationsgrad eller/och trygghetskänsla. 

Koncentrationsgrad kan mätas exempelvis genom hur mycket individen umgås med sina 

vänner. Då kan forskaren se vilka individen umgås mest med. Med fortsättning på exempel 

kan trygghetskänslan vara en faktor i hur mycket individen umgås med den ena vännen 

jämfört med den andra. Trygghetskänslan är en förutsättning för utvecklingen av sociala 

nätverk.

 

 

16

Formella nätverk består av uttalade syften och regler för dess medlemmar. Formella sociala 

nätverk är föreningar, organisationer, arbetsplatser med mera. Här är det fokus på aktivitet, 

uppgift och medlemskap, det vill säga forskaren mäter medborgarnas engagemang. 

Medborgarnas engagemang mäts genom antalet aktivt engagerade i förhållande till 

folkmängden, mobiliseringsgraden mäts. Då kallas det på aktivitetsnivån i ett 

föreningsmedlemskap. Kort menar Stigendal att de formella nätverket inte har mycket social 

kraft.

 

  

17

Abram De Swaan framhäver att människan kan tillhöra flera samhällsgrupper som familj, 

vänner, skola samt föreningar. De Swaan menar att människor är beroende av varandra och 

ingår i en gemenskap som kan klassas som ett nätverk, det finns många olika typer av nätverk 

som individen inte vet om och att det är förenad med. Det krävs bara fåtal förbindelser för att 

 

 

Med hjälp av ett sociogram kommer nätverksmönstret och den sociala kedjan att kartläggas. 

Ett sociogram innebär att en punkt representerar en individ och linjen mellan två punkter 

representerar relationen mellan individerna (Brante, Andersen, Korsnes 2001). 

 

                                                      
15 Stigendal, 2000:117-119 

16 Stigendal, 2000:117-119 

17 Stigendal, 2000:119-122 
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skapa ett hierarkiskt nätverk ett ”trädnätverk” det innebär att samtliga förbindelser ska kunna 

koppla samman. Att organisera ett sammanträdande med varje individ och få ut informationen 

till alla behöver inte betyda att samtliga person har nära relationer med varandra, det går ut på 

att informera den andre och så fortsätter det på samma vis. Exempelvis blir en fest anordnad 

och det ska komma ett antal personer till festen den som anordnar festen ringer sina två 

kompisar och ber de ringa sina två kompisar till festen och sen så fortsätter det så tills det har 

blivit tillräckligt med personer till festen. Alla i festen kanske inte känner igen varandra och 

inte umgås på fritiden, men genom att alla i festen blev informerade om festen så blir det 

deras förbindelse.    

 

Alla har ett gemensam inbundet nätverk två nätverk som är viktiga att nämna är 

släktskapsnätverket och vänskapsnätverket. Släktskapnätverk är ett nätverk som mer eller 

mindre vägs av familj och släkt.  Det nätverket blir gemenskapen som utgörs av dess familj 

och släkt. 

 

Det andra nätverket, vänskapsnätverk som människor ingår i kan vara den stora och mest 

betydelsefulla nätverket genom gemensamma intressen och sökande efter en arbetsplats, skola 

och så vidare.  Det finns även nätverk som individer inte tänker på som en gemensam bekant, 

de nätverken är indirekta. De nätverk som har nämnts brukar vara vanligt för en individ att 

ingå i men det finns fler nätverk som inte nämnts, det är för att de inte är aktuella för 

studien.18

Ritzer poängterar socialt nätverk som ett fenomen och menar att nätverket är en uppsättning 

sociala relationer som människor förser med mening och använder för personliga eller 

kollektiva syften. Nätverk är som ett band som får medlemmarna i nätverkat att hålla ihop. 

Definitionen av medlemmar i ett nätverk kan vara samhälle, organisationer, grupper, 

individer. Ritzer fastställer att innehållet och intensiteten mellan medlemmarna i ett nätverk är 

lika. Med innehåll menar Ritzer hur bandet är uppbyggt och med intensitet hur starkt det 

bandet är.

 

 

19

Tre olika inriktningar om nätverk presenteras av Ritzer, det normativa, det atomistiska och det 

strukturella. Jag kommer bara använda mig av två inriktningar, av den anledningen att bara 

 

                                                      
18 De Swaan, 1996:25- 32 

19 Ritzer, 2009:355 – 357 
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dessa två berör min forskning. Det är den atomistiska och normativa riktningen som är aktuell 

för studien.  

 

Den normativa riktningen utgår ifrån värderingar och sociala normer. Medlemmarna i den 

normativt inriktade nätverken delar samma sociala normer och värderingar, de har ett 

beroendeförhållande till varandra och de genererar samt socialiserar varandra. I det här 

nätverket handlar individen utifrån de delade sociala normerna och värderingarna. Den andra 

inriktningen benämns för den atomistiska riktningen och är till skillnad från den normativa 

riktningen självständig, medlemmarna i ett sådant nätverk utgår ifrån sina egna handlingar 

och inte med hänsyn till de andra medlemmarna. Fokus är på den enskilde medlemmen och 

handlingarna som görs utifrån dennes egna personliga omständigheter.20

Granovetters bok getting a job a study of contacts and careers handlar om hur 282 män i 

Newton, Massachusetts hittar ett jobb. Granovetter kollar på faktorer som familj och social 

kontakt, offentliga och privata jobborganisationer samt direkt sökning till ett jobb. När han 

jämför kontaktnätverken i olika urval i populationen kommer Granovetter fram till att de som 

är bosatta i dåliga platser i Metropolitan Boston och de som är unga är de som använder sig 

mer av familj och sociala kontakter. Hans studie visar att familj och social kontakt oftast inte 

leder till det bästa jobbet och att det inte är den naturligaste metoden till att finna ett jobb. Det 

framkommer i hans studie att hitta jobb genom ens jobbkontakter, som han benämner ´work 

contact´ leder till ett jobb och de är dem som är hög utbildade eller som har ett högt uppsatt 

jobb som använder sig av jobbkontakter. Därmed framhävs betydelsen av det sociala 

nätverket. Det är inte enligt Granovetters studie det vänskapsnätverket och 

släktskapsnätverket som är den naturligaste vägen till arbete, de är inte heller den mest valda 

vägen utan det är ens jobbnätverk ´worknetwork´som är vanligast vid sökandet av ett arbete.

  

 

21 

Granovetter menar att de som finner ett arbete och kommer in i arbetsmarknaden är ”Those 

who do best are those whose contacts are weak rather than strong, and who are in information 

chains that are short”.22

 

 

 

                                                      
20 Ritzer, 2009:357 

21 Granovetter,1995:23-50 

22 Granovetter,1995:93 
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3.2 Tidigare forskning 

 

Som tidigare forskning har jag valt att ta upp en kandidatuppsats och tre artiklar. Den tidigare 

forskning som studien utgår ifrån utfördes av Erik Anderson och Astrid Voegelens, det är 

deras kandidatuppsats i programmet organisation och personalutvecklare i samhället i 

huvudområde sociologi vid institutionen för pedagogik. Kandidatuppsatsen heter Genom en 

rekryterares ögon – En kvalitativ studie om rekryteringsprocesser som skrevs 2011.  

Uppsatsens syftemål var att studera olika företags handlingssätt när en anställning ska ske, hur 

företagets tillvägagångssätt inträffar. Genom att ta reda på rekryterarens beteende ville de ha 

reda på hur rekryteringsprocessen går till. De frågeställningar som uppsatsen utgick ifrån var: 

 

1. Hur ser företagens rekryteringsprocess ut? 

2. På vilka grunder fattar rekryterarna beslut om de arbetssökandes lämplighet? 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter var Pierre Bourdieus kapitelteori samt Anthony 

Giddens struktureringsteori.  Uppsatsens forskningsmetod är ett vetenskapligt förhållandesätt 

med en kvalitativ metod. Målet med valet av metod var att förstå fenomenet. Utförandet av 

uppsatsen var semistrukturerade intervjuer. Materialets startpunkt var respondenternas åsikter 

om hur rekrytering går till och hur de fattar beslut kring de sökandes är han/hon lämplighet 

för jobbet.  De använde sig av en intervjuguide med fyra större teman, rekrytering, formella 

kvalifikationer, personliga egenskaper och beslutfattande som stöd till den semistrukturerade 

intervjun. 

 

Urvalet av respondenter samt företag gjordes genom ett strategiskt urval. Studiens utgick ifrån 

analysmetoden meningskoncentrering där de formade centrala teman i data materialet. Sedan 

samlade dem genom den narrativa analysen de centrala teman som uppkom ur 

meningskoncentreringen. Slutsatsen blev att när företaget annonserar tjänster är det för att 

attrahera lämpliga sökande. Även nätverk används då det efterfrågar lämplig personal för att 

inte genomgå en längre rekryteringsprocess. Nätverk i form av referenser styrker och 

bekräftar den arbetssökandes trovärdighet samt att bra referenser kan bidra till ett starkare 

beslutunderlag. Rekryteraren grundar sitt beslut om tjänstens lämplighet på sökandes formella 

kvalifikationer och personlig kvaliteter i förhållande till tjänstens och företagets sociala 

kontext.  
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Som tidigare forskningen vill jag även nämna Mark Granovetters artikel The Myth of Social 

Network Analysis as a Special method in the Social Sciences. Artikeln är skriven februari 

1990 och består av fyra sidor.  

Granovetters artikel handlar om styrkan av svaga band och svaga länkar. Författaren menar att 

ju mer han försökte undvika nätverksanalys desto mer uppkom nätverks idéer i alla ämnen. 

Granovetter påpekar att två vanföreställningar dominerade både den ekonomiska och 

sociologiska litteraturen om inkomstskillnader. Den ena är uppfattningen om att egenskaperna 

av arbetet individen gör är det som belönar individen och den andra uppfattningen är att det är 

symmetriskt fel att teorin om människokapitalet och att status kan uppnås leder individen till 

att tro. Granovetter menar att både egenskaperna av en position och dem av människor måste 

vara kritisk till skapandet av ojämlikhet för det som är mest avgörande är att hur människor 

med vissa egenskaper får anpassas till positioner med hög eller låg potential för belöningar. 

Granovetter menar att uppfattningarna i grunden kan relateras till det sociala nätverket. Då 

människors arbetsliv formas genom det sociala nätverket och vilka positioner som blir 

tillgängliga för individerna beroende på deras egenskaper är i sin tur beroende av deras 

sociala nätverk. Författaren anser att individer uppnår sina ekonomiska mål genom att de 

använder sin sociala position i sociala nätverk för att mobilisera resurserna. Individerna kan 

mycket väl agera rationellt men agerandet begränsas av strukturen i dess nätverk och de 

resurser som finns i nätverket.23

                                                      
23 Granovetter, 1990:13-16 

 

 

En annan artikel ifrån Granovetter är The strenght of Weak ties som är skriven i tidskriften 

American Journal of Sociology 1973. 

Granovetter diskuterar i sin artikel om att nätverk mellan människor erbjuder den mest 

fruktbara mikro – makro bron. Det är genom nätverken som småskalig interaktion blir 

översatt till storskaliga mönster. Styrkan av banden i ett nätverk kännetecknas av en 

kombination av tid, intensiteten, intimiteten och de ömsesidiga tjänsterna. Granovetter menar 

att tvåfaldiga band kan relateras till större strukturer. Bandet i vänskapskretsar spås bli minst 

när deras band är frånvarande, mest när det är starkt, och mellanliggande när den är svag.  Ju 

oftare individer interagerar med varandra, desto starkare är deras känslor av vänskap för en 

annan benägna att vara. Det vill säga om det finns ett starkt band mellan A-B och A-C finns, 

ifall B och C är medvetna om varandra då skulle ett positivt band uppstå.  
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Granovetter nämner begreppet bridge och menar att det är en linje i ett nätverk som 

tillhandahåller den enda vägen mellan två punkter. Varje individ har ett flertal kontakter, en 

bro mellan A och B ger den enda vägen, längs vilken information eller påverkan kan strömma 

från kontakter av A till någon kontakt B, därför att alla är anslutna indirekt till A och därmed 

alla anslutna indirekt till b . Det innebär att vad som än som ska vidarebefordras kan nå ett 

större antal människor och passera större socialt avstånd. När något ska vidarebefordras 

passerar det mer genom svaga band än stark, eftersom dem som är förknippade med starka 

band tenderar att dela vänner. Individer med många svaga band är, enligt Granovetter bäst 

lämpade för att sprida en så svår innovation, eftersom några av dessa band kommer att vara 

lokala broar. Starka band betecknas av vänner och svaga av bekanta.24

Den tredje artikel som jag kommer ta upp som tidigare forskning är Nan Lins artikel 

”inequality in social capital”. I artikeln undersöker författaren ojämlikheten mellan olika 

sociala grupper.

  

 

25 Enligt Lin, är det ett vanligt fenomen att individer sammansluter sig till 

homogena nätverk, där t.ex. nätverken utformas efter kön eller etnisk tillhörighet. Således kan 

tillhörighet av en specifik socialgrupp, både försvåra och underlätta en persons tillträdde in i 

arbetsmarknaden. Detta eftersom, vissa sociala grupper har en bättre ställning i samhället, 

därför är förutsättningarna även ojämnt fördelat.26 Empiriska studier, tyder på att män 

tenderar att jobba i stora organisationer, som har starka anknytningar till det ekonomiska livet. 

Detta medan, kvinnor oftast arbetar i mindre organisationer, som fokuserar sig på inrikes och 

samhällsfrågor.27

Lin förklarar vidare att kvinnor tenderar att ha ett mindre professionellt nätverk, då en stor del 

av deras nätverk består av familjemedlemmar. Medan män tenderar att har ett mer 

professionellt nätverk som inkluderar medarbetare, rådgivare och vänner. Enligt Lin innebär 

även detta, att män och kvinnor har olika förutsättningar vid arbetssökande. 

 Då dessa grupper är anslutna till olika sociala nätverk, är detta 

problematiskt. Detta eftersom, en individs sociala nätverk kan vara avgörande för personens 

yrkesmässiga framgång.  

28

 

 

                                                      
24 Granovetter, 1973:1360-1377 

25 Lin, 2000:786 

26 Lin, 2000:787 

27 Lin, 2000:787 

28 Lin, 2000:787-789 
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4. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer materialet att analyseras relaterat till de teoretiska 

utgångspunkterna även utdrag ifrån intervjuerna i form av citat kommer att infinnas i denna 

del.  

 

4.1 Vad är det för socialt nätverk som individerna ingår i och hur är det 

uppbyggt? 

 

Det här avsnittet ska redovisa genom ett sociogram hur individernas sociala kedja ser ut och 

vilket nätverk de ingår i. Individerna som fokuset är på är de individer som fått ett arbete 

genom kontakter, därmed kommer denna del studera den social nätverk som de ingår i hur 

deras sociala kedja ser ut med dem som rekommenderat dem till arbetet och hur just deras 

sociala nätverk är uppbyggt.  

De individer som fått jobb genom kontakter var antingen släkt eller vän med den som tipsat 

om arbetet. Det är de kontakterna som ingår ett nätverk. Vännerna ingår i vänskapsnätverket 

som brukar vara det största och mest betydelsefulla nätverket för individer. Att flera av 

respondenterna har fått ett arbete genom sin familj och släkt är för det är dem respondenten 

först och främst informerar om att denne är arbetssökande. Även det är ett nätverk, familj och 

släkt utgör släktskapsnätverket.  De sociala nätverk som respondenterna ingår i är 

släktskapsnätverk och vänskapsnätverk. Nätverken är som en gemenskap uppbyggt av 

antingen vänner eller släkt och familj, individerna ingår i de gemenskaperna.  

I min studie är det både unga och lite äldre som har använt sig av familj och social kontakt för 

att finna ett arbete, men det kan som Granovetter menar bero på att de inte söker högt uppsatta 

jobb. I urvalet är det två som söker högt uppsatta jobb varav en (Örjan Blom) har en 

utbildning relevant till det sökta arbetet och att han då väljer sin bror som kontaktperson kan 

bero på att hans bror är hög utbildad och har ett högt uppsatt jobb. Att urvalet har använts sig 

av familj och social kontakt vid jobbsökandet kan vara en slump för det behöver inte vara den 

naturligaste metoden till att finna ett arbete utan det är en metod som kan vara 

tillfredsställande i vissa fall. Samtliga av respondenterna i studien har starka band emellan 

varandra och det är tvärtemot det som Granovetter förespråkar, enligt Granovetter är de som 
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gör bäst är de vars kontakter är svaga snarare än starka och dem som befinner sig i 

informations kedjor som är korta. Att studiens resultat skiljer sig ifrån Granovetters teori kan 

bero på att studien är en fallstudie som specifierar sig på en situation och ett kritierurval.  
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De tunna strecken på bilden representerar den som rekommenderat till arbetet och de 

tjockare sträcken relateras till den som rekommenderades till arbetet. 
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Bilden på föregående sida visar ett sociogram, det innebär att varje respondent markeras med 

en prick och sedan dras linjen till den respondent som rekommenderat arbetet till individen. 

Linjen mellan dem visar deras innebärande relation.29

Beatrice Und är den enda av respondenterna som fick reda om den lediga tjänsten på 

arbetsplatsen genom en vän. Beatrice Und hade någon gång nämnt att hon kan tänka sig att 

jobba extra vid sidan om studierna med detta i minnet ringde hennes vän Saga Eriksson henne 

och tipsade om en ledig tjänst. Granovetter menar att ”[…] people make use of their location 

in social networks to mobilize resources in order to achieve their economic goals”.

 Linjen mellan respondenterna visar att 

de antingen är familj och släkt eller vänner, nedan beskrivs varje respondent enskilt om hur de 

kontaktades av kontaktpersonen som rekommenderar ett arbete för dem.  

Det var Nathalie Björn som en dag ringde Sara Törn och berättade om en ledig tjänst på 

hennes arbetsplats. Nathalie Björn är kontaktpersonen för Sara Törn och hon är den 

arbetssökande. De är släkt med varandra, inte nära familj men släkt genom sina föräldrar.  

Mikael Tovenberg fick reda på om en ledig tjänst genom sin fru Alma Tovenberg. På Alma 

Tovenbergs arbetsplats var det många tjänster som var lediga och Alma Tovenberg tipsade då 

sin man om att söka de tjänsterna när det satt vid middagsbordet. 

Även Örjan Blom blev tipsad om ett arbete genom sin familj, det var hans bror Fredrik Blom 

som kom över för en kvällsfika och berättade då om den lediga tjänsten på arbetsplatsen. 

30

De Swaan tar upp att människor är bundna till andra människor, nästintill beroende medvetet 

eller omedvetet. I respondenternas nätverk är de beroende av den andre för att kunna få reda 

om en ledig tjänst. Det är den som tipsar som avgör ifall den arbetssökande ska få veta eller 

inte det blir ett omedvetet beroende ifrån den arbetssökandes sida.

 Vilket 

även respondenten Beatrice Und gjort, hon använder sin position som vän i vänskapsnätverket 

och på så sätt gör hon sig tillgänglig för ett arbete. 

31

                                                      
29 Brante, Andersen, Korsnes 2001:222-223 

30 Granovetter, 1990:14 

31 De Swaan, 1996:25- 32 

 För att kunna få reda på 

om ett arbete är Beatrice Und omedvetet beroende av sitt vänskapsnätverk detsamma gäller 

exempelvis Örjan Blom han är också omedvetet beroende av sitt släktskapsnätverk för att 

kunna finna ett arbete. Det är det som De Swaan menar, att människor ingår i en gemenskap 

av andra människor och de relationerna är människan i behov av. Vi människor är alltid på 
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något sätt bundna till andra människor. Respondenternas släktskapsnätverk och 

vänskapsnätverk tillger dem en roll, Mikael Tovenberg blev genom sin fru rekommenderat till 

arbetet hans roll är då att han är en man (man i den här meningen handlar inte om kön utan 

man i relation till sin fru). Rollerna i ett vänskapsnätverk och släktskapsnätverk behöver inte 

vara mångfacetterade såsom Stigendal nämner att de rollerna är beroende av sammanhanget 

och hållbarheten för att det ska fortbestå.32 För att Mikael Tovenbergs roll som man ska 

bevaras är han bunden till hans och sin frus relations varaktighet och kontinuitet. Roller 

tilldelas även till de respondenter som ingår i ett vänskapsnätverk. Beatrice Unds roll är att 

hon är vän till Saga Eriksson, även hennes roll är i behov av kontexten och styrkan av 

relationen. Att ha en stark relation får rollen att stiga i nivåer och rollen kan bli starkare 

beroende på kontexten det vill säga i vilka sammanhang som vännen är där för den andre. Att 

rollen blir starkare kan exempelvis vara att respondenten blir en närmare vän. Granovetter 

nämner att få ett jobb genom kontakter betraktas som tur det vill säga att ha rätt kontakt på 

rätt plats vid rätt tidpunkt.33

De vänskapsnätverk och släktskapsnätverk som respondenterna ingår i är uppbyggda på olika 

sätt, vissa är informella och andra formella nätverk. De respondenter som ingår i 

släktskapsnätverket har ett nätverk som är uppbyggt formellt. Stigendal menar att ett formellt 

nätverk utgörs av regler och av ett uttalat syfte för aktörerna.

   

 

Vi har varit nära vänner i fem år och hon ställer alltid upp för mig oavsett.  

Beatrice Und 

 

34

                                                      
32 Stigendal, 2000:117 - 119 

33 Granovetter 1995:2 

34 Stigendal, 2000:119 - 122 

 I familjer och släkt finns det 

oftast ett uttalat syfte individerna utgår ifrån familjens och släktens värderingar samt normer. I 

familjer och släkt är det också vanligt att individerna engagerar sig i diverse sysslor för att de 

är en del av det medlemskapen, de är medlem i familjen och släkten. Sara Törn och Nathalie 

Björn är släkt med varandra och deras är ett släktskapsnätverk med en formell uppbyggnad 

som innebär att Sara är medlem i den släkten och de delar liknande värderingar samt normer. 

Syftet med Sara Törn och Nathalie Björns relation är de är släkt och reglerna för denna 

relation är just de likvärdiga normer och värderingar som de delar. 
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Jag och Nathalie är kusiner, vi har alltid bott i närheten av varandra och vi är liksom så lika 

när det gäller allt. Vi brukar oftast tycka och handla lika […] 

Sara Törn 

 

Stigendal menar att ett nätverk som är uppbyggt formellt inte har en stor social kraft, vilket 

även familjer och släkt inte har.35

Respondenten vars nätverk är uppbyggt informellt är Beatrice Und och Saga Eriksson. De 

ingår i ett vänskapsnätverk som är uppbyggt informellt. Det som betecknar ett informellt 

nätverk är att de är uppbyggt genom koncentration och trygghet. Beatrice Und påpekade att 

hon umgås ungefär varannan dag med Saga Eriksson de har bra kontakt med varandra, det är 

det som står för koncentration. Koncentration innebär hur mycket Beatrice Und umgås med 

Saga Eriksson. Att Beatrice Und umgås mest med Saga Eriksson av sina vänner pekar på 

trygghet, en stor trygghetskänsla omfamnar Beatrice Und när hon umgås med Saga Eriksson. 

Det är därför nätverket är uppbyggt informellt, de är lösa band som är svåra att mäta.

 De släktskapnätverk som respondenterna ingår i har inte en 

samhällig stor social kraft, de har en liten samhällig social kraft. Genom släktskapnätverket 

kommer de in arbetsmarknaden och blir en del av samhället. De ger inget stort till samhället 

utan blir en liten del av samhället de är därför de har en liten social kraft. Men det betyder inte 

att den sociala kraften kan utvecklas till de större.  

Jag hade varit arbetslös i cirka två år innan jag lyckades komma in i arbetsmarknaden igen 

och det är till stor del tack vare min fru.  

Mikael Tovenberg 

 

36

                                                      
35 Stigendal, 2000:119 - 122 

36 Stigendal, 2000:117 - 119 

 Med 

lösa band menas inte deras relation utan kopplingen till dem är lös, de är inte släkt eller familj 

utan vänner. Att det är svårt att mäta bandet beror på hur ofta individen umgås med sin vän, 

det mäts genom koncentrationen och trygghetskänslan.  

 

[…] ses vi inte så pratar vi varje dag i telefon eller smsar varandra, men på grund av att vi 

inte bor så långt ifrån varandra brukar vi träffas åtminstone tre till fyra gånger i veckan.. 

Saga är den av mina vänner som jag brukar höra av mig ständigt till.   
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Beatrice Und 

 

 

4.2 Vad var det som fick kontaktpersonen att rekommendera personen till 

arbetet och vad blev avgörande vid valet av den arbetssökande? 

 

Nätverk kan vara olika i formen, de kan vara stora eller små, hierarkiska eller jämlika, 

formella eller informella, organisatoriska eller konstruerade. Nätverk kan också innehålla 

samtliga delar den kan vara jämlik, stor, organisatorisk och formell samtidigt. Tilly nämner att 

nätverk ger upphov till möjlighetsansamling som går ut på att ett nätverk kan vinna tillträde 

till en resurs som är värdefull. 37 Möjlighetsansamling är just det som händer i 

respondenternas nätverk, de blir rekommenderade till ett arbete och vinner på så sätt tillträde 

till en sådan resurs som är värdefull. Det handlar om att få tillträde före andra till ett arbete 

som i dagens samhälle är värdefullt. Lin nämner även detta genom att individers tillhörighet 

till ett socialt nätverk kan antingen försvåra eller underlätta vägen in till arbetet.38

                                                      
37 Tilly 2000:21, 165 

38 Lin, 2000:787 

 I denna 

studie underlättar respondenternas tillhörighet till dess sociala nätverk vägen in till 

arbetsmarknaden. Av alla i släkten, familjen och bland vännerna är de dem som väljs ut för att 

bli rekommenderade till ett arbete som får en möjlighet till det arbetet, en möjlighet som 

andra i de nätverken inte får.  De som får individen att bli utvald kan tyckas vara individuellt 

men ifrån intervjumaterialet märks ett mönster. Samtliga säger att de rekommenderade arbetet 

till just den personen på grund av tillit.  

 

Jag litar på min bror jag vet att han kommer att jobba hårt och kan ta ansvar. 

Fredrik Blom 

 

För respondenten som ger en möjlighet till kontaktpersonen är det viktigt att denne kan lita på 

den andra. Det som avgjorde valet av person till arbetet grundar sig inte enbart på tillit utan 

också på relationens intensitet och innehåll.  
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Beatrice och jag är goda och nära vänner, jag visste att hon sökte ett arbete och det var 

därför jag rekommenderade henne. Självklart har jag andra vänner också som behöver ett 

arbete men Beatrice är min närmaste vän och henne hjälper jag i första hand […] 

Saga Eriksson 

 

Att Saga Eriksson rekommenderar Beatrice Und till arbetet grundar sig på deras relation till 

varandra, Saga Eriksson anser att de är väldigt bra vänner och därför faller det självklart att 

hon rekommenderar Beatrice Und till arbetet. Det är det som Ritzer menar med att nätverk är 

som ett band som har ett innehåll och intensitet.39

[…] min man har alltid haft hög arbetsmoral de var en av egenskaperna som fick mig att 

rekommendera honom till arbetet och de att han är min man det klart jag hjälper min 

 Hos Saga Eriksson och Beatrice Und är 

bandet starkt (intensitet) och uppbyggt (innehåll) genom ett vänskapsnätverk som är 

informellt.  

 

Ritzer anser också att de sociala relationerna i ett nätverk är relationer som individer använder 

för kollektiva eller personliga syften. Individer ingår i ett nätverk för en anledning, det kan 

vara ett uttalat syfte eller outtalat syfte. Det kan vara för personliga ändamål eller för 

kollektiva ändamål det beror helt på individen och kontexten.  

 

På jobbet pratade de om personal brist och direkt tänkte jag på min kusin Sara […] jag 

tänkte hon kommer att jobba bra och på så sätt inte få mig att ångra att jag rekommenderade 

henne.  

Nathalie Björn 

 

Nathalie Björn rekommenderade Sara Törn för ett personligt ändamål, hon hade ett syfte när 

hon rekommenderade just henne. Syftet var att Sara Törn inte kommer att göra Nathalie Björn 

besviken det vill säga Nathalie Björn kan lita på att hon rekommenderar en arbetsvillig 

släkting. Men Nathalie Björns syfte var outtalat, Sara Törn rekommenderades för att hon var i 

behov av ett arbete och visste inte att hon rekommenderades för personligt ändamål. Sara 

Törn kommer trots allt i början av anställningen att representera Nathalie Björn då är det 

viktigt att individen väljer någon som kan representera en på bästa sätt.  

 

                                                      
39 Ritzer, 2009:355 - 357 
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närmaste först. […] jag vet att han kommer klara av jobbet och kommer inte att göra fel inför 

kollegorna och mig.  

Alma Tovenberg 

 

Alma Tovenberg rekommenderar också sin man till arbetet genom tillit, hon litar på att han 

kommer jobba bra då han har hög arbetsmoral. I citaten kan vi urskilja två syften det är både 

ett personligt och kollektivt syfte. Personligt ändamål blir det då Alma Tovenberg anser att 

hennes man har hög arbetsmoral och kommer att jobba bra och felfritt vilket resulterar i att 

Alma Tovenberg inte kommer att ångra sitt val. Men det blir ett kollektivt syfte då Alma 

Tovenberg påpekar att hennes man kommer jobba felfritt inför kollegorna, det kollektiva blir 

arbetsplatsen och kollegorna det vill säga att Mikael Tovenberg kommer att vara bra för det 

kollektiva.  

 

Ritzer nämner att nätverk kan ha olika riktningar. Den normativa riktningen passar de 

respondenter som ingår i släktskaps – och vänskapsnätverk. För de delar liknande sociala 

normer och värderingar samtidigt som de har ett beroende förhållande till varandra som 

genererar samt socialiserar. Individer är allmänt beroende av vänner, familj och släkt de 

relationerna som kan frambringa individerna in i de kollektiva. Relationerna hos 

respondenterna får dem att bli en medlem av de kollektiva. De individer som blir 

rekommenderade till ett arbete agerar utifrån de delade sociala normerna och värderingarna. 

 

Jag arbetar hårt och försöker att jobba felfritt för att ge ett gott intryck men även för att inte 

let my friend down […].  

Beatrice Und 

 

Beatrice Und jobbar hårt och försöker anpassa sig samt att hon utgår ifrån de delade normerna 

och värderingarna för att göra ett gott intryck och för att inte göra sin vän besviken. 
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4.3 Vad var det för nyckelord som ledde till att arbetsgivaren anställde 

individen? 

 

 

Bilden ovan visar vem som är arbetsgivare för vem då det är viktigt att det klargörs. 

 

Arbetsgivarna och kontaktpersonerna är inte vänner eller släkt utan de ingår i nätverket arbete 

bara. Detsamma gäller arbetsgivarna och den arbetssökande. Ritzer nänmer den atomistiska 

riktningen som innebär att individen agerar självständigt och utifrån sitt perspektiv och 

kontext. Vilket sammansmälter med arbetsgivarna i studien. Arbetsgivarna agerar utifrån 

arbetsplatsens perspektiv och kontext men även ifrån sin egna då de tar hänsyn till 

personkemin. De anställer den som de tycker kan vara ansiktet utåt för arbetsplatsen men även 

den som kan samspela med den resterande personalen.  
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Att jag anställde Örjan Blom var för att jag ger alla sökande en chans och efter intervjun 

kände jag att det här är en kille som kommer att klara av arbetsuppgifterna galant. 

Anja Gustafsson 

 

Vid en kritisk granskning av intervjumaterialet efter nyckelord som leder till att arbetsgivaren 

anställer den arbetssökande hade jag svårt att finna ett enda nyckelord utan nyckelorden är 

lämplighet och kvalifikationer. Utan arbetsgivarna poängterar att de anställde den 

arbetssökande på grund av arbetets lämplighet på individen men även av den person kemi 

som uppfattades under intervjuprocessen. När det gäller kvalifikationer menar arbetsgivarna 

att de inte kan anställa vem som helst utan den de anställer måste ha kvalifikationer som 

passar in i arbetet. 

 

Micke hade de erfarenheter som behövdes till arbetet, han hade erfarenheter av att jobba med 

ekonomi, inköp […] och har varit personalansvarig. De är viktiga kriterier som vi tar hänsyn 

till. 

Bosse Lund 

 

Vidare nämner samtliga arbetsgivare att de anställt genom det sociala nätverket då 

arbetsgivaren sparar tid och möda. Arbetsgivaren känner en lättnad över att inte behöva lägga 

upp annonsen om ledig tjänst och sedan sålla flera individer. Utan att anställa genom det 

sociala nätverket är enkelt, vilket även resultatet av Anderson och Voegelens kandidatuppsats 

Genom en rekryterares ögon – En kvalitativ studie om rekryteringsprocesser visar. Deras 

studie poängterar att nätverk används då det efterfrågas efter lämplig personal för att inte 

genomgå en längre rekryteringsprocess. Rekryteraren anställer individen beroende på 

tjänstens lämplighet och på individens kvalifikationer samt på personliga kvaliteter. Även här 

finns det likheter med resultatet av min studie då nyckelorden för arbetsgivaren är 

kvalifikation samt lämplighet. Arbetsgivarna i denna studie grundade sitt beslut på 

respondenternas lämplighet och erfarenheter, det vill säga kvalifikationerna till den sökta 

tjänsten.  
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5. Slutsats & Diskussion 

 
Syftemålet med undersökning var att belysa hur nätverket mellan arbetsgivaren, 

kontaktpersonen och den anställda har skapats i relation till teorier. Frågeställningarna som 

studien besvarat är Vad är det för socialt nätverk som de arbetssökande ingår i och hur är det 

uppbyggt? Vad är det som får kontaktpersonen att rekommendera personen till arbetet och 

vad blir avgörande vid valet av den arbetssökande? Vad är det för nyckelord som leder till att 

arbetsgivaren anställer individen?  

Resultatet av studien visar två nätverk som nästan alla individer ingår i, de är det vanligaste 

nätverken vänskapsnätverk och släktskapsnätverk. Nätverken är inte uppbyggda på samma 

sätt utan antingen formella eller informella med anatomisk eller normativ inriktning. En sak är 

säkert och det är att få ett arbete genom det sociala nätverket är möjligt. Slutsatser som kan 

dras ifrån resultatet är att det sociala nätverket har betydelse vid arbetssökande det är ens 

omgivning som vet om att individen är arbetssökande och de hjälper den genom att tipsa om 

arbeten. Vidare använder arbetsgivaren sig av nätverk då de söker lämplig personal som har 

de formella kvalifikationer, erfarenheterna samt de personliga egenskaperna utan att behöva 

lägga upp en annons det vill säga utan att genomgå en längre rekryteringsprocess.  

När jag nu kommit i slutändan av analysen kan jag se likheter mellan resultatet och den 

tidigare forskning som jag utgått ifrån, dess resultat. Likhet finns då i de både studierna 

förekommer att arbetsgivarna söker efter kvalifikationer och lämplighet till tjänsten vid 

rekrytering av den arbetssökande. Likheterna kan bero på att det är så arbetsmarknaden 

funkar, likheterna behöver inte vara en slump utan är kanske ett mönster som finns ute på 

arbetsmarknaden.  

 

Efter att ha reflekterat kring uppsatsens resultat i samband till de teoretiska utgångspunkterna 

framgås det att teorierna samspelar väl med resultatet, Tillys teori om möjlighetsansamling i 

ett nätverk går ihop med studiens resultat då respondenterna är dem utvalda som fick en 

möjlighet till ett arbete. Även De Swaan, Ritzer och Stigendals teorier hänger samman med 

resultatet då samtliga teorier uppmärksammas i datamaterialet. Den teori som inte 

överensstämmer emot studiens resultat är Granovetters teori, Granovetter anser inte att familj 

och släkt kontakter är den naturligaste vägen till att finna ett arbete, utan menar att den 

metoden endast är effektiv på vissa enskilda fall. Det kan stämma då studien specificerar sig 

på respondenterna som inte utgör majoriteten och det kan vara en slump att respondenternas 
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kontakt till arbetet var släkt eller vän. Med detta urval kan varken teorier bekräftas eller 

falsifieras.  

Resultatet sammanhänger med dagens arbetsmarknad i Sverige, då individer mer och mer 

utgår ifrån kontakter för att finna ett arbete. De debatteras ofta om att individer ska ha de rätta 

kontakterna och försöka att knyta kontakter med fler och fler. Metro som är Sveriges största 

gratis tidning har skrivit flera artiklar om att kontakter är viktigare än erfarenheter, att det är 

viktigt att skapa och behålla kontakter relaterat till ett arbete.40

                                                      
40http://www.eniro.se/query?what=web&partnerid=metro_metro&as_sitesearch=metro.se&ax=metro&q=

kontakter+&search_word=kontakter+ 

 Det sociala nätverket är ett väl 

debatterat ämne inom den svenska arbetsmarknaden.  

 

Vid tillbakablickandet kunde den tredje frågeställningen Vad var det för nyckelord som ledde 

till att arbetsgivaren anställde individen, ha ändrats eller helt och hållet uteslutits. Då studien 

fokuserade på det sociala nätverket och inte varför och på grund av vilka nyckelord som 

individen blir anställd.  

 

Det som hade varit intressant att ha som vidare forskning på den här studien hade varit ifall de 

arbetssökande som fått arbetet senare har rekommenderat andra till arbetet. Undersöka ifall 

det här är en socialkedja som fortsätter eller en socialkedja som bryts och då i så fall vad är 

det som får den sociala kedjan att fortsätta respektive vad är det som får den sociala kedjan att 

brytas .  
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Bilaga 

 

Intervjuguide 1 till den arbetssökande: 

 

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för sysselsättning? Studerar eller har du studerat? 

4. Vart arbetar du nu? 

5. Hur fick du det arbetet? 

6. Hur känner ni varandra? 

 

Intervjuguide 2 till den som rekommenderat arbetet: 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för sysselsättning? Studerar eller har du studerat? 

4. Vart arbetar du? 

5. Varför rekommenderade du just henne/honom till arbetet? 

 

Intervjuguide 3 till arbetsgivaren: 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vart arbetar du? 

4. Varför valde du att anställa någon genom rekommendationer? 

5. Vad fick dig att anställa personen i fråga? 
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