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Sammanfattning 

Syfte med denna studie är att undersöka hur HR- personal använder och upplever sitt 

sociala kapital i rekryteringsprocesser. Dessutom undersöks vilka följder HR-personalen 

upplever att användandet av rekommendationer inom rekryteringsprocesser får. Detta 

för att se om HR-personalen upplever några motstridigheter mellan positiva och 

negativa följder. Studiens fyra frågeställningar är: Hur värderar den intervjuade HR-

personalen rekommendationer de får genom sina kontaktnät? Hur upplever den 

intervjuade HR-personalen att rekommendationer påverkar dem i 

selekteringsprocessen? Vilka fördelar och nackdelar upplever den intervjuade HR-

personalen med att rekrytera personer som de fått rekommenderade av någon? Upplever 

den intervjuade HR-personalen att det finns motsättningar mellan att få en differentierad 

personalstyrka och att få personal som passar in i företagskulturen? För att besvara 

studiens frågeställningar har jag använt ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Att jag valt att intervjua HR-anställda beror på deras tydliga 

inriktning mot just rekrytering. Materialet har analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk 

av socialt kapital samt tidigare forskning om det sociala kapitalets betydelse på 

arbetsmarknaden. Resultatet visar att rekommendationers tillförlitlighet i hög grad beror 

på tipsarens insyn i såväl företagskultur som arbetsuppgifter. Resultaten visar vidare att 

studiens deltagare upplever att en rekommendation i hög grad kan vara avgörande för 

om en arbetssökande väljs ut till en intervju eller inte. Den höga tillförlitligheten till 

rekommendationer kommer sig bl.a. av att rekommendationer på olika sätt upplevs 

förbättra matchningen mellan sökande och arbetsgivare samt underlättar och 

effektiviserar rekryteringsprocessen. Utifrån mina resultat drar jag även den slutsatsen 

att rekommendationer bidrar till reproduktionen av heterogena personalgrupper främst 

vad gäller kön inom de studerade företagen. Avslutningsvis argumenterar jag för att 

HR-personalens sociala kapital är tudelat på så sätt att de har ett professionellt och ett 

privat nätverk vilka används på olika sätt i rekryteringsprocessen. 

Nyckelord 

Socialt kapital, HR-personal, informella/formella kanaler, rekommendationer. 
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1. Inledning  

Idag tillsätts lediga vakanser (lediga tjänster) i högre grad via informella nätverk än tidigare 

(Ekström, 2001). I Ekströms (2001) forskningsrapport, Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering (IFAU) framkommer även att arbetsgivare främst använder sig av informella 

kanaler när de söker ny personal. Arbetsgivare frågar bland annat anställda om de känner till 

några tänkbara kandidater eller så får de spontana tips från anställda eller bekanta när de vill 

tillsätta en tjänst (Ekström, 2001). Vikten av att känna rätt personer för att optimera sina 

chanser att få arbete och att göra karriär är därmed stora idag. Forskning och teorier beskriver 

hur skillnader i arbetstagares sociala kapital skapar samhälliga och individuella problem i 

form av ojämlikhet på arbetsmarknaden vad gäller såväl inträde som karriärmöjligheter (Lin, 

2000; Stainback, 2008). Tidigare forskning lägger också stort fokuserar på relationen/banden 

mellan rekryteraren och den arbetssökande och mindre fokus på relationen mellan 

rekryteraren och tipsaren, personen som rekommenderar en arbetssökande (Erickson, 2001; 

Marsden, 2001). Av den anledningen ser jag ett sociologiskt behov av fördjupad kunskap om 

hur denna relation påverkar arbetssökandes möjligheter och begränsningar att få arbete. Den 

studie som kommit till min kännedom och utgår från relationen mellan rekryterare och tipsare 

är kvantitativ (Nguyen, Allen och Godkin, 2006). Här ser jag en möjlighet för denna studie 

och framtida forskning att utveckla en fördjupad förståelse för hur dessa relationer påverkar 

rekryteringsprocesser utifrån en kvalitativ ansats. Informella kontakter används och utnyttjas 

dessutom på olika sätt och i olika grad inom olika företag, branscher, positioner och 

yrkeskategorier (Ekström, 2001). Med detta som bakgrund menar jag att tidigare studier som 

ämnat få en mer generell bild över arbetsgivares användning av socialt kapital i 

rekryteringsprocesser kan vara bristfälliga (Nguyen, m.fl. 2006). Fokus i denna studie 

kommer av den anledningen att riktas mot en bransch (telekombranschen) och mot hur HR-

anställda (vilkas position har stort fokus på rekryteringsprocesser) använder och värderar sitt 

sociala kapital i jakten på rätt kandidater till vakanta tjänster. Genom att studera relationen 

mellan rekryterare och tipsare kan även kunskapen om det sociologiska begreppet socialt 

kapital fördjupas. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur HR-personal inom telekombranschen använder sitt sociala kapital 

och upplever dess betydelse i rekryteringsprocesser. På så sätt ämnar jag skapa en djupare 

förståelse för varför HR-personalen i denna studie använder sina sociala nätverk då de ska 

tillsätta tjänster inom telekombranschen. Studien ämnar också fördjupa sig i vilka 

konsekvenser HR-personalen upplever att användandet av rekommendationer inom 

rekryteringsprocesser får, såväl positiva som negativa. Syftet med det är att se om HR-

personalen upplever några motstridigheter mellan dessa och hur de i så fall förhåller sig till 

det. För att skapa en utökad förståelse kring studiens resultat kommer jag också koppla det till 

arbetssökandes förutsättningar att få arbete inom dessa företag. Resultatet i denna studie är 

användbart som en grund till framtida forskning, genom att det kan ge indikatorer på vad HR- 

personal/rekryterare ser som värdefullt när de använder sitt sociala kapital i 

rekryteringsprocesser.  

1.2 Frågeställningar  

 Hur värderar den intervjuade HR-personalen rekommendationer de får genom sina 

kontaktnät?  

 Hur upplever den intervjuade HR-personalen att rekommendationer påverkar dem i 

selekteringsprocessen?  

 Vilka fördelar och nackdelar upplever den intervjuade HR-personalen med att 

rekrytera personer som de fått rekommenderade av någon?    

 Upplever den intervjuade HR-personalen att det finns motsättningar mellan att få en 

differentierad personalstyrka och att få personal som passar in i företagskulturen? 

1.3 Studieavgränsning 

Jag har avgränsat mig till tre företag inom telekombranschen. Att det blev just tre företag 

beror på att det enbart var inom dessa företag jag fick kontakt med HR-personal. Ett fjärde 

företag fick jag inget svar från trots otaliga försök. Valet av bransch kom sig till en början av 

att jag har en kontakt på ett av företagen vilket fick upp mitt intresse för branschen. Denna 

person har emellertid inte inkluderats i denna studie då jag såg risker med att vår relation 
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skulle påverka intervjun. Valet av bransch beror också på att jag ser telekombranschen som 

intressant då det råder hög konkurrens om personal samt att det finns relativt stora och 

väletablerade företag i branschen. Av den anledningen såg jag ett intresse för det sociala 

kapitalets funktion inom branschen. Att jag valt att vända mig till HR-personal beror framför 

allt på att HR- personal har en större förståelse och insyn i flertalet rekryteringsprocesser som 

sker på företagen än vad exempelvis rekryterande chefer har som enbart rekryterar till den 

egna avdelningen. En annan anledning är också mitt personliga intresse för HR-arbete och hur 

personer på dessa positioner använder sina nätverk i rekryteringsprocesser. Detta personliga 

intresse grundar sig i mitt val av utbildningsprogram (Arbetsliv och Arbetsmarknad).  

2. Teoretisk bakgrund 

I denna del beskrivs och jämförts Lins, Bourdieus och Colemans teoretiska perspektiv på det 

sociala kapitalet, avkastning från det sociala kapitalet samt tillförlitligheten till det sociala 

kapitalet. Jag har valt dessa teoretiker då deras perspektiv skiljer sig åt i flera avseenden och 

därmed ger en bred grund för att kunna analysera resultatet. 

2.1 Socialt kapital 

Socialt kapital är studiens absoluta huvudbegrepp som hela denna uppsats är författad kring. 

Lin har utvecklat teorin om socialt kapital genom att lägga stort fokus på avkastningen en 

individ kan få från sitt sociala kapital, och då främst vad gäller individers möjligheter och 

begränsningar på arbetsmarknaden. Socialt kapital beskriver Lin som ”investment in social 

relations with expected returns” (Lin, 2001: 6). I den här studien kommer huvudfokus i 

begreppet socialt kapital vara relationen mellan HR-personalen och den person som 

rekommenderar en arbetssökande (tipsaren).  Synonymt med socialt kapital kan jag komma 

att använda begreppen sociala nätverk och sociala kontaktnät.  

Pierre Bourdieu anses vara den som gjort den första samtida analysen av socialt kapital, och 

hans teorier tillför viktiga maktaspekter på området (Portes, 1998). Portes (1998) anser att 

Bourdieus behandling av begreppet är instrumentellt, med fokus på de förmåner som 

tillkommer enskilda individer genom deltagande i grupper. Gruppers relationer kan användas 
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som en tillförlitlig källa att inkalla andra resurser, vilka kan brytas ner till två delar: För det 

första den sociala relationen som gör att en enskild person kan kräva tillgång till resurser som 

andra deltagare i gruppen äger. För det andra vilken kvantitet och kvalité som det sociala 

kapitalet har (Portes, 1998). Bourdieu (1993) beskriver bland annat kapitalets innebörd för hur 

individers livsvillkor skiljer sig åt mellan olika samhällsklasser. Skillnaden i livsvillkor menar 

Bourdieu (1993) beror på hur stort ekonomiskt och kulturellt kapital individer har. Stort 

ekonomiskt och kulturellt kapital menar Bourdieu (1993) möjliggör investeringar i socialt 

kapital på så sätt att man lättare kan utbyta socialt kapital med andra ägare av stort kapital. På 

så sätt bildas nätverk mellan personer med stort ekonomiskt och kulturellt kapital. Från dessa 

nätverk kan man hitta stöd, och då främst i form av respekt och status. Bourdieu (1993) menar 

också att man föds in i en viss samhällsklass och att man därmed förfogar över ett visst 

startkapital. Likt Bourdieu (1993) beskriver även Lin (2001) hur processer formar 

ojämlikheter i socialt kapital. Skillnaden i deras synsätt är att Lin (2001) menar att 

ojämlikheterna är inbäddade i strukturer och positioner snarare än dominerande klasser. Lin 

(2001) menar att det är problematiskt att argumentera för att utestängning eller densitet är ett 

krav för socialt kapital så som han menar att Bourdieu gör. Då ignorera man vikten av broar, 

strukturella hål och svaga band. Lin (2001) menar vidare att skillnader i socialt kapital även 

beror på tillgängligheten (nätverkets lokalisering och dess resurser) samt mobiliseringen 

(användning av kontakter och kontaktresurser). Både Bourdieu och Lin framhåller att 

ojämlikheten består av de skillnader i avkastning som individer får från sitt sociala kapital. 

Detta är av stort intresse för denna studie då detta skapar olika förutsättningar för individer att 

komma i kontakt med rekryterarna i denna studie, vilka delvis ansvarar för rekryteringarna 

inom sina företag. Skillnader i individers avkastning beskrivs nedan utifrån Lins och 

Colemans perspektiv. 

 

2.2 Avkastning från det sociala kapitalet 

Lin (2001) menar att resurser som är inbäddade i sociala strukturer nås och/eller mobiliseras 

genom ändamålsenliga handlingar. Lin (2001) delar upp förtjänsterna som det sociala 

kapitalet kan leda till i två delar nämligen fördelar för individerna (instrumentella) och 

fördelar för gruppen (expressiva). Inom instrumentella handlingar är avkastningen de 

ytterligare resurserna som det sociala kapitalet ger som inte redan innehas av aktören. Dessa 

kan fungera som broar till olika typer av information. Informationen kan i vissa fall vara av 

värde för individen så som exempelvis broar som länkar individen till personer som har 
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inflytande över positioner inom ett företag (Lin, 2001). De expressiva handlingarna görs för 

att behålla resurserna som en aktör (individ, grupp eller ett samhälle) redan besitter (Lin 

2001). Principen här är att tillgå och mobilisera andra aktörer som delar samma intressen och 

kontrollerar liknande resurser så att innehavande resurser kan delas för att bevara och skydda 

existerande resurser (Lin 2001).  

Lin (2001) menar likt Bourdieu (1993) att individers sociala resurser delvis beror på 

individens ursprungliga position så som föräldrars resurser eller tidigare resurser. En tydlig 

distinktion mellan Bourdieu (1993) och Lin (2001) är att Lin argumenterar för att socialt 

kapital är en relationell tillgång som måste skiljas från kollektiva tillgångar så som kultur, 

normer och förtroende. Han menar dock att exempelvis förtroende främjar relationer och 

nätverk, men att de inte ska antas att förtroende är en alternativ form av socialt kapital eller att 

de definieras av varandra. Det här synsättet skiljer sig även från Colemans (1988) perspektiv 

där förtroende och tillit är en viktig del inom det sociala kapitalet.  

Coleman (1988) för med hjälp av det sociala kapitalet samman två perspektiv, det 

sociologiska perspektivet (som utgår från att socialisering och normer styr individers 

agerande) och det ekonomiska perspektivet (som utgår från att människor handlar utifrån ett 

nyttomaximerande perspektiv). Coleman (1988) lägger stor vikt vid det sociala kapitalet som 

produktivt, dvs. hur det möjliggör för individer och grupper att uppnå mål som annars inte 

skulle vara möjligt. Det sociala kapitalet är således av stor vikt för att kunna utnyttja andra 

kapitalformer så som humankapitalet (Coleman, 1988). Detta är av intresse för denna studie 

då en rekommendation förbättrar arbetssökandes chanser att få användning av sitt 

humankapital, och då särskilt när kvalifikationskraven är höga.  

Lin menar även att avkastningen från det sociala kapitalet beror på hur resursstarkt det är. 

Resursernas styrka bestäms enligt Lin (2000) av kvantiteten och kvalitén på resurserna som en 

aktör har tillgång till. Vidare bestäms det även av resursens position inom ett nätverk. Lin 

(2001) pekar på några förklaringar till varför ett resursstarkt socialt kapital kommer att 

förbättra resultaten av individens handlingar. En av dessa förklaringar är att ett resursstarkt 

socialt kapital underlättar ett flöde av information. Informationen som delges av kontakter kan 

användas för att skaffa sig så användbar information om möjligheter om alternativa val som 

annars inte skulle ha varit tillgänglig. Så som exempelvis information om lämpliga 

organisationer vilka kan använda individens kapital och erbjuda rimlig ersättning (Lin, 2001). 

Likväl kan dessa band också uppmärksamma en organisation eller dess anställda om 
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tillgängligheten och intresset av en annars okänd individ (Lin, 2001).  Den typen av 

information skulle kunna reducera transaktionskostnaderna vid en rekrytering genom att 

företag finner individer med ”bättre” färdigheter/kunnande. En annan förklaring till varför ett 

resursstark kapital förbättrar resultaten av en individs handlande menar Lin (2001) är att 

sociala nätverk har inflytande på agenten. T.ex. så kan rekryterare eller ledare som har en 

viktig roll i rekryteringar ha en betydande roll för besluten vilka påverkar en arbetssökandes 

chanser att få jobb. På så sätt kan vissa sociala band, beroende på var i organisationen de 

befinner sig hierarkiskt vara mer värdefulla resurser för en individ då kontakter har olika 

möjligheter att påverka beslutstagandet inom organisationen (Lin, 2001). Lin (2000) beskriver 

hur ojämlikheter inom det sociala kapitalet uppstår när vissa grupper hamnar i relativt 

ofördelaktiga socioekonomiska positioner, dvs. de har sämre kvalité på sitt sociala kapital. 

Denna ojämlikhet i socialt kapital tenderar också att upprätthållas när individer umgås med 

personer som är av liknande grupp eller socioekonomisk karaktär som de själva. Detta kallar 

Lin (2000) för homofili. Homofili är intressant i denna studie då rekryterarna beskriver hur 

deras företag förespråkar vissa egenskaper och beteenden hos sökande. Dessa egenskaper och 

beteenden kan vidare kopplas till forskning som menar att enskilda grupper (t.ex. kvinnor) 

förknippas med normativa egenskaper och beteenden (McPherson, Smith-Lovins och Cooks, 

2001).  

2.3 Tillförlitligheten till sociala nätverk 

Coleman (1988) lägger stort fokus på det sociala kapitalet som relationellt. Coleman beskriver 

det sociala kapitalet som en resurs som överskrider den individuella nyttan i och med att det 

innefattar förväntningar av ömsesidighet och ett större nätverk där relationerna kännetecknas 

av förtroende och tillit (Coleman, 1988). Coleman (1988) menar vidare att interaktionen sker i 

sociala strukturer, vars medel (det sociala kapitalet) är en funktion för individen och 

samhället. Coleman (1988) menar således att värdet av det sociala kapitalet inte är entydigt 

utan karaktäriseras av bl.a. tillförligheten inom den sociala omgivningen. Med det menas att 

utförda åtaganden kommer att återgäldas samt att åtaganden kommer att hållas (Coleman, 

1988). Detta resonemang kommer jag att koppla till tillförlitligheten mellan studiens deltagare 

och den som rekommenderar en kandidat. Coleman (1988) menar att med det sociala kapitalet 

fungerar samhällen och individer betydligt bättre eftersom personers handlingar förbättras då 

individer agerar utifrån kollektiva intressen så som normer (Coleman, 1988). Effektiva 
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normer kan på så sätt resultera i kraftfullt socialt kapital. Det underlättar dock inte bara vissa 

handlingar utan begränsar också andras handlingar. 

3. Tidigare forskning 

I denna del kommer jag att använda mig av tidigare forskning som gjorts om rekryterares 

sociala kapital. Jag kommer även att behandla forskning som fokuserar på arbetssökandes 

möjligheter och begränsningar utifrån deras sociala kapital.  

3.1 Arbetsgivarnas sökmetoder 

Flera studier om arbetsgivares rekryteringskanaler visar att informella kanaler är den 

vanligaste kanalen att finna personal på (Ekström, 2001; Granovetter, 1973; Patrik Karlsson, 

2010). Med informella kanaler menas att företag/rekryterare använder sig av sina sociala 

kontaktnät för att finna personal. Det bör dock framhållas att företag ofta använder sig av flera 

kanaler samtidigt och att valet av rekryteringskanaler skiljer sig beroende på bransch, storlek 

på företag och yrkesbefattning (Ekström, 2001). I Ekströms forskningsrapport (2001: 14) 

frågar man även arbetsgivare ”vilka faktorer som gjorde att de anställde just den här 

personen”. Resultatet visar att personliga egenskaper, utbildning inriktad mot yrket och 

erfarenheter inom yrket var viktigast för valet att anställa personen. Forskarna framhåller dock 

att man bör tolka detta med försiktighet då det kan vara så att personliga egenskaper kan ha 

kommit i andra hand, dvs. att personliga egenskaper var det som avgjorde då kandidaterna 

hade likvärdig utbildning eller arbetserfarenheter.  

3.2 Socialt kapital – Rekryterare/Arbetsgivare 

I detta stycke kommer jag att ge några förklaringar till varför arbetsgivare/rekryterare ser det 

som fördelaktigt att använda sitt sociala kapital vid rekryteringar och hur detta kan påverka 

selekteringsprocessen. I en amerikansk studie av Nguyen m.fl. (2006) anges flera anledningar 

till att det är av intresse att studera rekryterares användning av sitt sociala kapital när de gör 

CV-screening (selekterar ut kandidater som ansökt till en tjänst). De menar att rekryterarens 
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sociala kapital kan vara till fördel för organisationen genom att matchningen mellan 

arbetssökande och arbetsgivaren förbättras. Lämpligheten menar forskarna korrelerar positivt 

med ökat organisatoriskt engagemang och det i sin tur ökar anställningstiden. Det här är något 

som även Fernandez och Castilla (2001: 87) finner grund för i sin studie, de kallar detta för 

”social enrichment”. De pekar även på att organisationer minskar sina kostnader vad gäller 

nyrekrytering och upplärning av ny personal när anställningstiden ökar (Fernandez och 

Castilla, 2001).  

Nguyen m.fl. (2006) bygger sin studie på tidigare forskning som framhåller att personlighet, 

sociala förmågor och värderingar är sådant som rekryterare intresserar sig för vid 

jobbintervjuer. Detta styrks av Ekströms forskningsrapport (2001) där personliga egenskaper 

var en viktig faktor vid anställning. Nguyen m.fl. (2006) menar att det kan vara svårt att 

bedöma personliga egenskaper enbart utifrån ett CV och att banden mellan rekryterare och 

arbetssökande kan ge utökad kunskap om personen, och därmed potentiellt vara ett sätt för 

organisationen att spara pengar i selekteringsprocessen. Det här menar Nguyen m.fl. (2006) 

bidrar till att företaget får en konkurrensfördel genom att de sparar pengar på en annars mer 

kostsamt selektering. Även Fernandez och Castilla (2001: 87) framhåller hur 

selektionsprocessen kan förkortas genom att rekryterare får rekommendationer från anställda. 

Men de menar snarare att det beror på att företaget får bättre ansökningar via 

rekommendationer. Detta kallar de för ”richer pool” argumentet. Fördelarna som kommer 

med att anställa någon via rekommendationer får även konsekvenser: Nguyens m.fl. (2006) 

resultat visar att personer som hade en förbindelse till rekryteraren hade en större chans att få 

komma på en intervju och att få ett jobberbjudande än de personer som inte hade en 

förbindelse till rekryteraren (Nguyen, m.fl. 2006). Studien visar också att rekryterare med 

större sannolikhet ger intervju- och jobberbjudande till kvalificerade arbetssökande än 

okvalificerade arbetssökande oavsett om det finns vänskapsband.  

3.3 Arbetssökandes skilda förutsättningar  

Stainback (2008) pekar på de nackdelar som kan komma med att anställa via informella 

kanaler, så som exempelvis homogena arbetsgrupper. Dessutom kan grupper i samhället (t.ex. 

invandrare och unga) begränsas av att företag anställer via informella kanaler då de saknar de 

rätta kontakterna i sina nätverk för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden (Tovatt, 2006). 

Tovatts (2006) studie av ungdomar på den svenska arbetsmarknaden undersöker i likhet med 
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många andra studier vilken inverkan det sociala nätverket har när ungdomar med olika 

etnicitet söker arbete. Resultaten visar att ungdomarna upplever att det sociala nätverket är av 

stor betydelse för deras möjligheter att få jobb. Det framgår också att de utländska 

ungdomarna i studien begränsas utifrån sitt sociala kapital i jämförelse med svenska 

ungdomar (Tovatt, 2006). Flera studier beskriver hur skillnader i socialt kapital får 

konsekvenser i form av ojämlika möjligheter på arbetsmarknaden (Tovatt, 2006; Moore, 

1990). Moores (1990) visar att det finns signifikanta skillnader mellan kvinnor och mäns 

sociala nätverk. Moore (1990) visar att mäns nätverk jämfört med kvinnors nätverk innehåller 

färre anhöriga, färre grannar och fler icke anhöriga så som arbetskollegor, rådgivare och 

vänner. Kontrollerat för arbete, familj, strukturella positioner och ålder minskade skillnaderna 

markant men vissa skillnader kvarstod likväl (Moore, 1990).  

Lins (2000) teori kan kopplas till McPhersons m.fl. (2001) studie om homofili. Lin (2000) 

menar att personer som har lägre socioekonomisk status tenderar att använda lokala, starka 

band, familjeband och band med nära anhöriga. Eftersom dessa band oftast är homogena i 

resurser och därmed inte ger lika stor avkastning på arbetsmarknaden så reproduceras ”dåligt” 

socialt kapital för vissa grupper. Olika kvalité på socialt kapital lyfts också fram i 

McPhersons, m.fl. (2001) studie om homofili. De kopplar skillnader i socialt kapital till att 

människor tenderar att integrera med personer som liknar dem själva. Det gör de för att de 

upplever att deras positioner på så sätt stärks. Av den anledningen bildas grupper av 

människor som typifierar sig själva och andra grupper med olika egenskaper och dessa 

egenskaper blir normativa för gruppen. Som exempel på normativa gruppegenskaper nämner 

McPherson m.fl. (2001) att kvinnor anses vara mer känslosamma än män och utbildade 

personer är mer tolererande än outbildade. Detta är intressant för denna studie på så sätt att 

studiens informantera beskriver hur företaget förespråkar vissa beteenden och personliga 

egenskaper, vilka jag menar kan kopplas till olika gruppegenskaper så som kön, etnicitet och 

ålder. 

I Stainbacks studie (2008) finner han att en nyckelfaktor till att arbetsplatser är ras/etniskt 

segregerade och att denna struktur upprätthålls i hög grad beror på att personer tenderar söka 

jobb via kontakter med samma ras/etnicitet som dem själva. De kommer också fram till att det 

mest effektiva sättet att reducera ras/etnisk matchning är då sökande använder kontakter som 

inte har samma ras/etnicitet som dem själva. Det skall dock påpekas att bland personer som 

använder informella kanaler för att finna arbete så minskar ras/etnisk matchning med ökad 

utbildning och större arbetsplatser (Stainback, 2008).  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskriver jag mina metodval. Först kommer en beskrivning över de 

tillvägagångssätt som genererat insamlingen av mitt material. För att sedan motivera studiens 

urval. Därefter följer en redogörelse för hur materialet kodats och analyserats samt vilka 

etiska överväganden som gjorts under studiens gång. Slutligen görs en reflektion över 

studiens validitet och reliabilitet. 

4.1 Datainsamling 

Tidigare forskning som undersöker hur rekryterare påverkas av rekommendationer är 

kvantitativ (Nguyen, m.fl. 2006). Med hänsyn taget till detta och studiens frågeställningar så 

har jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för att samla in empiri. Jag är medveten om den 

bristande generaliserbarheten som val av metod kan innebära (Bryman, 2011). Syftet med 

denna studie är emellertid inte att dra några generaliserbara slutsatser för hela 

arbetsmarknaden, utan snarare har mina förhoppningar varit att få en djupare förståelse för 

hur studiens fem HR-anställda inom telekombranschen upplever att de har användning för och 

värderar sitt sociala kapital. Förhoppningarna är också att denna uppsats kan användas som en 

grund för fortsatt forskning kring rekryterares användning av socialt kapital. 

Datainsamlingen har bestått i att göra fem intervjuer. Jag har valt att närma mig fältet utifrån 

en deduktiv ansats, dvs. jag har i hög grad utgått från tidigare teorier och forskning om socialt 

kapital i skapandet av intervjumall. Jag skapade tre olika teman vilka jag formade frågorna 

kring. Dessa var: anställningsprocesser, rekommendationer och homogenitet/mångfald. Det 

finns dock inslag av induktivt tillvägagångssätt i datainsamlingen då jag allteftersom 

intervjuerna ägde rum justerade intervjumallen när nya infallsvinklar dök upp och andra 

kändes irrelevanta. En forskare kan välja olika grader av struktur i intervjuer (Aspers, 2011). 

Strukturen styrs enligt Aspers (2011) av hur mycket utrymme som ges till deltagaren samt 

vilket utrymme forskaren tar i intervjun. Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer, 

dvs. jag har använt mig av en intervjumall men ändå förhållit mig öppen för att kunna ställa 

följdfrågor och fånga in det som informanten såg som viktigt (Aspers, 2011).  
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Jag började datainsamlingen med att göra en förstudie i form av en intervju med en HR-

anställd inom telekombranschen. Förstudien gav mig framför allt en ökad förståelse för själva 

rekryteringsprocessen, men också en utökad förståelse för själva arbetsuppgifterna. Jag fick 

också möjligheten att testa mina frågor för att sen formulera bättre frågor. Intervjun gav 

många intressanta aspekter eftersom personen som jag intervjuade själv inte ansvarade för 

rekryteringarna, varpå hon kunde distansera sig lite mer från själva rekryteringsprocessen än 

de övriga deltagarna. Av den anledningen har jag valt att använda mig av förstudien i mitt 

resultat. Förstudien följdes av ytterligare fyra intervjuer med andra HR-anställda inom 

telekombranschen. Samtliga informanter beskrivs mer utförligt i resultatdelen. Vid 

analyserandet av datamaterialet har jag även skickat uppföljningsfrågor till några av 

deltagarna i de fall då jag behövt klargöra någon aspekt eller ställa någon ytterligare fråga. 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant (med undantag för personers namn och 

företagsnamn) i nära anslutning till intervjutillfället för att minska riskerna för att materialet 

feltolkades eller att information förbisågs.  

Att jag har valt att avgränsa mig till att enbart göra fem intervjuer med HR-personal på tre 

olika telekomföretag har inneburit vissa brister i data. Bristen består i att jag inte uppnått 

mättnad i materialet vilket gör att aspekter kan ha förringats eller helt uteblivit. Det ringa 

materialet gör också att generaliserbarheten blir ytterst begränsad då den inte ens kan sägas 

vara representativ för telekombranschen. Med tanke på telekombranschens komplexitet i form 

av många olika yrkesområden har det inte heller varit min avsikt att ge en heltäckande bild av 

HR-personals syn på det sociala kapitalets betydelse för varje enskild yrkeskategori. 

4.2 Urval 

Jag har valt att använda mig av ett strategiskt urval i denna undersökning. Det har varit 

strategiskt i den meningen att jag har prioriterat att intervjua HR-personal med specialkunskap 

inom mitt undersökningsområde (rekrytering) för att få ut det mesta möjliga. Företagen har 

valts ut eftersom de är så pass stora att de har en HR-avdelning. Inledningsvis kontaktade jag 

7 personer, två av dessa fick jag inget svar från trots otaliga försök att nå dem. För att skapa 

kontakt med informanterna ringde jag upp respektive företags växel och beskrev mitt ärende, 

varpå jag fick mailadresserna eller kopplades direkt till en person på företaget som arbetade 

på HR-avdelningen. Därefter skickade jag information och förfrågan till dessa personer via 

mail (mailets innehåll beskrivs i avsnittet om etiska överväganden). Att jag vände mig till HR-
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personal istället för rekryterande chefer kan ha påverkat vad som framhölls i intervjuerna. Av 

den anledningen vill jag poängtera att studier som väljer att studera annan 

rekryteringspersonal mycket väl kan få andra resultat. Fyra av de fem deltagarna är män. På 

grund av den ojämna könsfördelningen och att urvalet är så pass litet kommer jag inte att 

lägga någon vikt vid eventuella könsaspekter. Det bör dock framhållas att en tidigare studie 

sett skillnader i kvinnor och mäns förhållningssätt till rekommendationer (Nguyen m.fl. 

2006).  

4.3 Kodning och analys av intervjumaterial 

Min förförståelse som grundar sig i tidigare teorier och forskning har påverkat kodningens 

och analysens riktning då de ursprungliga teman som jag utvecklade till viss del har styrt 

kodning och analys. Jag började med en noggrann genomläsning av det insamlade materialet i 

syfte att skapa en helhetsbild. Därefter läste jag varje intervju var för sig och gjorde 

anteckningar i marginalen där viktiga kommentarer och utsagor uppkom (Bryman, 2008). 

Dessa anteckningar var starkt kopplade till studiens teman och frågeställningar. Därefter 

började en jämförelse mellan de olika deltagarnas utsagor och användning av olika begrepp. 

Utgångspunkten i denna studie var att jag ville finna det gemensamma i informanternas 

beskrivningar och upplevelser varpå jag såg det som särskilt intressant då liknande uttalanden 

från deltagarna återkom i flera olika intervjuer. Jag drog då slutsatsen att detta var av 

betydelse för min analys. Efter att jag bearbetat alla intervjuer mer djupgående skapade jag 

med hjälp av mina marginalmarkeringar initiala koder. Dessa initiala koder utmynnade sedan 

i större meningsenheter genom att jag sökte efter det som var gemensamt mellan dessa koder. 

Utifrån dessa meningsenheter/koder började jag analysera mitt material på nytt och 

kategoriserade mitt material under respektive passande meningsenhet.  

Förutom att jag skapade deduktiva koder tillkom även induktiva koder. De induktiva koderna 

fann jag i de vardagsbegrepp som deltagarna använde och formade sina upplevelser kring. 

Genom dessa kunde jag knyta samman första och andra ordningens konstruktioner. Första 

ordningens konstruktioner är begrepp vilka genereras ur de studerades livsvärld, medan den 

andra ordningens konstruktioner knyter samman till teoretiska begrepp (Aspers, 2011). 

Genom att kombinera deduktivt och induktivt kodningsarbete menar jag att jag möjliggjort en 

stabil grund för att kunna plocka ut citat med hjälp av mina koder och forma ett resultat. De 

deduktiva koderna som jag identifierat i relation till uppsatsens teori är starkt kopplade till 
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rubrikerna i resultatdelen. De induktivt genererade koderna är underkategorier till de 

deduktiva koderna och ger utökad förståelse till de deduktiva koderna.  

4.4 Etiska överväganden 

I denna del kommer jag beskriva de etiska aspekter som jag tagit hänsyn till i denna studie i 

enlighet med Vetenskapsrådets rapport (Hermerén, Gustafsson och Petterson, 2011) samt 

Aspers (2011) tankar om detta. Eftersom detta är en kvalitativ studie med intervjuer som 

datainsamlingsmetod blev anonymitets-, samtyckes- och informationskraven särskilt viktiga 

(Hermerén m.fl. 2011). 

Jag såg det som viktigt att redan från början gå ut med rätt information till deltagarna. När jag 

skickade ut en första mailförfrågan till deltagarna informerade jag dem därför om studiens 

syfte, intervjuns längd, att jag hade för avsikt att spela in intervjun samt att de och företaget de 

arbetade på skulle komma att vara anonyma. Jag var också tydlig med att det skulle framgå i 

studien vilken bransch deltagarna arbetade i. Jag var öppen på så sätt att jag förklarade varför 

jag ville spela in intervjuerna (för att möjliggöra transkribering) och hur materialet skulle 

komma att användas. Allt detta var en förutsättning för deltagande i studien. Vid respektive 

intervju upprepade jag informationen om anonymitet, inspelning och intervjuns längd.  

Anonymiteten har behandlats på så sätt att jag har skapat fiktiva namn för studiens deltagare. I 

de fall då företagsnamn nämns i intervjuerna så benämns dessa med ”företaget”. Detta gjordes 

för att personer och företag inte skulle kunna härledas till studien.  I transkriberingen framgår 

inte heller deltagarnas namn eller annan identifikation som kan koppla deltagarna eller det 

specifika företaget till studien (Hermerén m.fl. 2011).  

En annan aspekt som jag har tagit hänsyn till är maktobalansen som kan uppkomma i 

intervjusituationer (Apers, 2011). Med hänsyn till detta har intervjupersonerna fått välja var 

intervjuerna ska äga rum. Alla deltagare har valt att intervjuas på sina arbetsplatser och jag 

har anpassat mig till deras scheman för att underlätta och göra det så smidigt som möjligt för 

dem. I själva intervjusituationen har jag tänkt på min egen framtoning och försökt att få 

deltagarna att känna sig så bekväma som möjligt.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Bryman hänvisar till Masons (1996, i Bryman, 2011) beskrivning av validitet när han 

uttrycker att validitet handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man 

säger sig mäta. I studiens inledande skede (förstudien) var osäkerheten stor vad gällde vilken 

riktning studien skulle komma att ta. Men efter en noggrann utvärdering av förstudien 

formades en intervjuguide där studiens fokus tog riktning mot rekommendationers betydelse i 

rekryteringsprocesser, samt upplevelsen av homogenitet (se bilaga 1). I och med frågornas 

tydliga fokus vill jag mena att studiens validitet säkerställts på så sätt att jag mätt det jag 

utgett mig för att mäta. Validitet rör också i vilken utsträckning studien kan generaliseras till 

andra miljöer (Bryman, 2011). I denna studie är det viktigt att tydliggöra att generalisering 

inte är studiens avsikt. Avsikten är snarare att frambringa en djup förståelse snarare än bredd 

(Bryman, 2011), dvs. ge en utökad förståelse för dessa fem unika HR-anställdas upplevelser, 

snarare än att ge en generaliserbar bild av verkligheten. En begränsning vad gäller resultatens 

generaliserbarhet är också att enbart en deltagare jobbar med rekryteringar mot mer 

lågkvalificerade yrkeskategorier. Reliabiliteten å andra sidan rör huruvida forskningsresultatet 

är tillförlitligt, dvs. om det går att reproducera studiens resultat vid andra tidpunkter av andra 

forskare (Bryman, 2011). Jag menar att det här kan finnas problem eftersom resultatet är 

högst tidsbundet och att det hela tiden sker förändringar i rekryteringsförfaranden. Eftersom 

datainsamlingsmetoden dessutom är semistrukturerade intervjuer så blir reliabiliteten lägre, då 

det blir svårt att reproducera intervjuerna. Det som talar för att studiens reliabilitet är att 

resultatet i hög grad stödjer tidigare teorier och forskning (Lin, 2000; Nguyen, 2006), vilket 

talar för att andra studiers resultat mycket väl kan komma att likna denna studies resultat. Det 

finns emellertid en viss möjlighet att informanterna förskönat eller förminskat betydelsen av 

någon aspekt och att det därmed kan finnas validitets- och reliabilitetsbegränsningar inom 

denna studie.  

5. Resultat 

I denna del börjar jag med att ge en kort beskrivning av respektive deltagare. Sen följer en 

beskrivning av tjänsterna som skall tillsättas vilka jag har delat upp i breda och snäva tjänster. 
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Därefter presenterar jag studiens resultat som bygger på de olika teman som genererats från 

datamaterialet. Intervjupersonernas utsagor kommer att presenteras inom citationstecken 

tillsammans med informanternas fiktiva namn. Vidare kommer bortklippta delar ur citaten 

markeras med följande tecken: […] 

5.1 Beskrivning av deltagarna 

Alla fem informanterna arbetar inom telekombranschen på tre olika företag inom företagens 

HR-avdelningar.  

Deltagare 1: har jag valt att kalla Elin. Elin deltog i förstudien. Hon håller själv inte i 

rekryteringar utan är snarare ansvarig för själva processerna runt rekryteringarna på så sätt att 

hon ser till att de fungerar bra och effektivt. Hon ansvarar också för ett rekryteringsteam inom 

en del av företaget.  

Deltagare 2: har jag valt att kalla Anders. Anders har bl.a. hand rekrytering mot teknik, 

företagets staber och finans. Anders rekryterar oftast personer med akademisk utbildning eller 

liknande, t.ex. specialister inom teknik och finans. 

Deltagare 3: har jag valt att kalla Daniel. Daniel rekryterar mot juniora roller så som, 

butikssäljare, kundserviceagenter och telefonförsäljare. David jobbar med mängdrekryteringar 

till dessa tjänster, dvs. han utvärderar ett 20-tal personer samtidigt i samverkan med andra 

personer på företaget. Utöver det så rekryterar han ibland även till mer kvalificerade tjänster. 

Deltagare 4: har jag valt att kalla Peter. Peter projektleder rekryteringsprocesserna ut mot 

rekryterande chefer. Hans uppgift är att säkerställa att företaget får rätt kompetens på rätt 

plats. Han har även ansvar för alla externa leverantörer när det gäller rekryteringstjänster samt 

att han ansvarar för alla avtal med rekryteringsbolagen.  

Deltagare 5: har jag valt att kalla Thomas. Thomas är rekryterare och projektleder 

rekryteringsprocesser ut mot rekryterande chefer. Hans arbete består i att tillsammans med 

rekryterande chefer säkerställa att företaget får kompetent personal.  
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5.2 Tjänster inom dessa företag 

Beroende på vilken typ av tjänst det är som söks annonserar företagen antingen internt och 

externt alternativt bara internt. Anledningen till att tjänster ibland enbart utlyses internt beror 

på att man tror att den rätta kandidaten finns inom företaget och att man förespråkar en intern 

rörlighet med möjligheter för personal att kunna utvecklas och göra karriär inom företaget. I 

två av företagen händer det i undantagsfall att de inte annonserar alls. 

Rekryteringsprocesserna skiljer sig lite beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas. Av 

den anledningen har jag valt att beskriva skillnaderna nedan genom att dela upp tjänster i två 

kategorier: bredare tjänster och snävare tjänster. Denna uppdelning är generell och det finns 

naturligtvis flera nivåer än så samt att de kan överlappa varandra. Denna grova indelning gör 

jag för att deltagarna i studien ofta gjorde denna uppdelning när de talade om olika typer av 

tjänster. 

5.2.1 Breda och snäva tjänster 

Det som är gemensamt för de breda tjänsterna är att rekryterarna får in väldigt många 

ansökningar när de sätter ut annonser. Exempel på breda tjänster är: kundserviceagenter, 

butikssäljare och telefonförsäljare. Daniel beskriver de bredare tjänsterna som arbeten där 

kvalifikationsgraden är låg, det kommer in många ansökningar och omsättningen av personal 

är väldigt hög. Eftersom omsättningen på personal är hög och man avser anställa flera 

personer på samma gång så arbetar man mycket med gruppintervjuer för tillsättningen av 

dessa tjänster. En annan anledning till gruppintervjuer är också att det är attityd och 

inställning som utvärderas i högre grad än utbildning och erfarenhet, varpå det blir av vikt att 

se hur personerna agerar i olika situationer. Av den anledningen får de sökande bland annat 

göra grupparbeten och utifrån det görs en bedömning av exempelvis samarbetsförmåga. 

Gemensamt för de snävare tjänsterna är att det är svårt att finna kompetent och duktig 

personal till dessa poster. Tjänster som är svårtillsatta är t.ex. utvecklare, ingenjörer och 

ledarpositioner. Hur man finner dessa personer skiljer sig från hur man finner personer till 

bredare tjänster. När man söker personer till dessa poster försöker man att finna de kanaler där 

dessa personer kan tänkas vara, exempelvis branschtidningar. Ett annat väldigt kostsamt sätt 

som företagen använder sig av för att hitta den här typen av kandidater är rekryteringsbolag 

eller konsultföretag. Några av deltagarna beskriver även hur de använder sig av sina egna 

nätverk när de inte får in bra kandidater via andra utlysningskanaler. 
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5.3 Hur värderar HR-personal rekommendationer 

I analysen av data uppkom en aspekt som jag inte tidigare mött. Studiens deltagare kan sägas 

ha två former av sociala nätverk. För det första har rekryterarna ett privat nätverk som de 

byggt upp via tidigare arbeten och relationer så som exempelvis gamla arbetskolleger, kunder, 

vänner eller andra personer som de har en personlig relation till. Användningen av det privata 

nätverket sker genom att rekryterarna själva vänder sig till personer inom det privata nätverket 

med en förfrågan om lämpliga kandider till en tjänst. Exempelvis mailar, ringer sina kontakter 

eller visar på LinkedIn att de söker personal till företaget. För det andra har rekryterarna ett 

professionellt nätverk, som är kopplat till deras position som HR-anställda inom det specifika 

företaget. Detta nätverk består av personer som arbetar på samma företag som rekryteraren. 

Personer inom det professionella nätverket vänder sig till rekryterarna med rekommendationer 

på grund av deras position i företaget. När företagen annonserar om en tjänst ser personer 

inom det professionella nätverket detta, och i de fall då de känner någon som söker arbete 

eller känner till någon som skulle passa till tjänsten så kan de komma att kontakta studiens 

deltagare pga. deras HR-roll. Personer inom det professionella nätverket behöver inte känna 

rekryteraren personligen för att ta kontakt med denne vilket är en viktig skillnad mellan det 

professionella nätverket och det privata nätverket. En annan stor skillnad mellan nätverken är 

också att i det privata nätverket är det rekryteraren som aktivt söker kandidater och i det 

professionella nätverket är det personer inom nätverket som söker upp rekryteraren. Dessutom 

kan rekryteraren ta med sig det privata nätverket om denne byter företag medans det 

professionella nätverket helt eller delvis går förlorat då rekryteraren byter företag. 

5.3.1 Styrkan i banden och tipsarens insyn 

Flera av deltagarna nämner att styrkan i banden mellan studiens deltagare och den som 

rekommenderar har betydelse för värderingen av rekommendationen. Studiens empiri visar att 

rekommendationer som kommer från en person som rekryterarna känner personligen har 

högre tillförlitlighet än rekommendationer som kommer från någon de inte personligen 

känner. Dessutom har styrkan i bandet mellan tipsaren och företaget betydelse för 

tillförlitligheten till rekommendationen. Det menar deltagarna då de upplever att tipsarens 

insyn i företagsvärderingar och arbetsuppgifter har stor betydelse för hur de värderar 

rekommendationer, särskilt i de snävare tjänsterna.  
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Elin: ”Om personen som tipsar har insyn i verksamheten så har, så skulle jag säga att man har ett ganska 

högt förtroende för den typen utav tips. Att man borde träffa den personen, alltså att den är liksom nästan 

direkt till en intervju”  

En person med denna insyn kan vara såväl en person som ingår i rekryterarens professionella 

nätverk som privata nätverk. När jag frågade Thomas om den som rekommenderar helst ska 

ha en anknytning till arbetsplatsen för att tipset ska vara av intresse så får jag följande svar:  

Thomas: ”Nä absolut inte, det kan vara ännu mer intressant om det är någon som jag känner väl utanför 

arbetsplatsen. Om det är någon person som jag har stort förtroende för i mitt kontaktnät som tipsar om en 

person, absolut” 

Thomas beskriver ovan att personer i hans privata nätverk så som tidigare kollegor eller 

kunder är värdefulla tipsare för honom. Som Thomas säger så är också förtroendet för tipsaren 

av hög betydelse för tillförlitligheten i ett tips. Det här uttalandet tillsammans med andra 

uttalanden tyder på att både privata nätverk och professionella nätverk värderas högt. 

Resultaten visar vidare att en tipsare som bara har insyn i en del (antingen företagsvärderingar 

eller arbetsuppgifterna) innebär mindre tillförlitlighet men fortfarande är av stort intresse för 

rekryterarna. Anders beskriver t.ex. att en anställd som tipsar om en kandidat som skulle passa 

på en annan avdelning än den där tipsaren själv arbetar är mindre tillförlitlig än en tipsare som 

rekommenderar en kandidat till avdelningen där denne själv arbetar eller har arbetat på. Det 

beror på att den förstnämnda tipsaren inte är lika insatt i arbetsuppgifterna men har kunskap 

om företagsvärderingarna. Inom de bredare tjänsterna värderas rekommendationer betydligt 

mer frikostigt enligt Daniel, då tipsaren inte bedöms lika hårt.  

5.3.2 Hur man rekommenderar har betydelse 

Daniel beskriver att tillförlitligheten i rekommendationer delvis beror på hur tipsaren 

rekommenderar en person. Daniel menar att detta särskilt har betydelse när tipsen kommer 

från en person han inte tidigare känner inom hans professionella nätverk. Om tipsaren 

verkligen vill sälja in en kandidat kommer denne till honom personligen och gör detta, då 

detta visar på ett större engagemang. Anders framhåller också detta men påpekar att andra sätt 

att kontakta honom också är av betydelse och kan påverka värderingen av kandidaten. Det här 

är en intressant aspekt för framtida forskning att studera ytterligare.  
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5.4 Hur påverkar rekommendationer 

selekteringen?  

Att deltagarnas sociala kapital påverkar selekteringen av ansökningar är något som jag har 

tagit för givet inom denna studie. Det antagandet gör jag då det får anses vara befäst i tidigare 

forskning (Nguyen m.fl, 2006). Av den anledningen kommer jag att gå direkt in på hur HR-

personalen i denna studie upplever att rekommendationer påverkar selekteringen.  

5.4.1 Tjänstens art  

Rekommendationens påverkan grundas i vilken tjänst som skall tillsättas. Till en bredare 

tjänst så tyder mina resultat på att rekommendationer har större påverkan än på snävare 

tjänster. Det beror på att det främst är personlighetsdrag som är av vikt för bredare tjänster. 

Då inte tidigare erfarenheter och utbildning bedöms lika hårt inom de breda tjänsterna finns 

det således större utrymme att ta vidare en person till intervju om denne rekommenderats. 

Detta gör att rekommenderade kandidater inom de breda tjänsterna ökar sina chanser att ta sig 

vidare i rekryteringsprocessen betydligt mer än rekommenderade personer inom de snäva 

tjänsterna där kunskapskraven är högre och mer specifika. Detta illustreras av nedanstående 

citat.  

Daniel: ”Jag får extremt mycket mail från våra medarbetare, där de skriver att jag har hört att den här 

personen har sökt, eller min kompis är skitduktig och hon har sökt […] så brukar jag ha den inställningen 

att man ser till att träffa de här personerna […] jag menar har vi ändå en gruppintervju så spelar en 

person mer eller mindre inte så stor roll […] men är det för en mer specialistroll så då vill jag ju verkligen 

veta om det här är en person som har det som krävs” 

Daniel ser det inte som varken tidskrävande eller problematiskt att ta in en person extra på 

gruppintervju om denne blivit rekommenderad. När han får in en rekommendation lägger han 

mindre vikt vid det skrivna ordet och mer vikt vid rekommendationen. Vid en snävare tjänst 

däremot ser informanterna att personen skall uppfylla kvalifikationskraven för tjänsten. Då en 

rekryterare får in en rekommendation om en kandidat kommer denne emellertid att slänga ett 

extra öga på den personens ansökan och om denne har de kvalifikationer som krävs så 

kommer dennes chanser för att gå vidare i processen och att slutligen anställas att öka 

markant. Den ökade chansen att ta sig vidare till intervju då man fått en rekommendation 

beskrivs tydligt av Daniel. Han berättar om när han själv sökte arbete på företaget och hur han 

av en tillfällighet träffade en person som arbetat på företaget. Denne personen kom att 
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rekommendera honom till den rekryteringsansvarige vilket i sin tur tog honom vidare till 

intervju. Denna utökade chans att få komma på intervju gav honom anställning på företaget, 

en anställning han förmodligen inte fått annars, vilket styrks av följande citat:  

Daniel: […]” ska jag vara helt ärlig så tror jag faktiskt inte att jag hade haft en suck här annars […] så 

det var ju lite som att vinna på lotto” 

5.4.2 Förblindas av rekommendationer  

Elin och Anders framhåller att rekryterande chefer kan förblindas av en rekommendation och 

att de därav kan frångå kravprofilen. På så sätt kan både kvalifikationer och personlighetsdrag 

som angetts i kravprofilen förbises i selekteringsprocessen. Informanterna nämner dock hur 

de återknyter till kravspecifikationen för att hindra att detta sker. Men empirin visar att 

rekryterande chefer ibland fäster sig vid rekommenderade kandidater så pass mycket att de 

ibland frångår kravprofilen på vissa punkter. Omfattningen av detta skulle vara intressant att 

mäta men jag kommer inte att fördjupa mig i det eftersom jag enbart grundar denna studie på 

fem informanters upplevelser, vilket omöjliggör en korrekt mätning av problemet.  

5.5 Fördelar rekommendationer 

5.5.1 Förbättrad matchning 

På frågan om vilka fördelar det finns med att anställa någon via rekommendationer så nämnde 

samtliga att rekommendationer är en fördel på så sätt att det ofta blir en bra matchning mellan 

den arbetssökande och företaget. För det första menar informanterna att en person som tipsar 

om en kandidat vanligtvis inte gör det om denne inte anser att kandidaten passar in i företaget 

vad gäller såväl företagskultur som kompetens och attityd. För det andra menar deltagare att 

personer som blivit rekommenderade har tillgång till information om företaget via en person 

som är insatt i företagskultur och företagets strukturer. Det här gör att kandidaten har fått mer 

korrekt information om företaget än en person som inte har en kontakt som länkar denne till 

företaget. Det senare illustreras av Anders nedan:  

         Anders: […]”personen som kommer in p.g.a. en rekommendation har oftast fått en mycket tydligare bild av 

vad vi som företag står för, vad vi har för värderingar, vad har vi för kultur, vad vi förespråkar för typ av 

beteende, och därmed ligger förväntansnivån oftast mer korrekt än om man söker till ett företag och har 

sett våra reklamfilmer på tv t.ex.[…] Det behöver inte alltid stämma med vår verklighet” 
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Detta menar Anders leder till flera positiva utfall. Dels leder den mer korrekta uppfattningen 

om företaget till att personen trivs bättre och därmed stannar längre inom företaget. Detta i sin 

tur leder till färre nyrekryteringar. Några deltagare nämner även hur denna mer korrekta bild 

leder till att rekommenderade personer är snabbare på fötter än någon som inte 

rekommenderats in i företaget.  

Anders: […]”Då blir ju liksom den startsträckan, den omställningen tar ju tid i början. Är det stor skillnad 

så kommer det ta jättelång tid, är det liten skillnad så kommer det ta kort tid och då kan man börja 

fokusera på arbetet. Och man förstår informella saker som vilket beteende som premieras på det här 

företaget, vilka kontaktvägar finns, hur formellt är det, måste jag alltid gå genom en chef, eller kan jag 

vända mig till en person direkt. Man spar väldigt mycket tid om man har en korrekt bild från dag ett, 

istället för att man ska lära sig alla dom stegen” 

Detta citat illustrerar hur en anställds startsträcka förkortas genom att den rekommenderade 

kan ta tag i sina arbetsuppgifter mer omgående när denne har en länk till företaget. Personen 

har då fått värdefull information om företagsstrukturer och önskvärda beteenden vilket 

förkortar introduktionstiden.  

5.5.2 Värdefull information delges rekryterarna 

Innehållet i CV och personligt brev är ofta den enda informationen om de sökande som 

rekryteraren har tillgång till i selekteringsprocessen. Dessutom är det ofta väldigt många 

ansökningar som skall gås igenom beroende på vilken tjänst som skall tillsättas. Alla studiens 

deltagare har uttryckt att det kan finnas svårigheter att avgöra vilka kandidater som är 

lämpliga för ett jobb enbart via CV och personligt brev. Anders poängterar även att 

informationen som man får i en intervjusituation på en timme är bristfällig.  

Anders: ”En rekommendation är någonting som jag i alla fall ser som en ganska bra indikator för 

om personen kommer att leverera eller inte leverera[…]rekommendationer ökar kunskapen om 

produktivitet”                   

Som citatet ovan indikerar så innebär rekommendation eller tips om en kandidat ytterligare en 

kvalitetssäkring av arbetssökande vad gäller huruvida kandidaten kommer att 

leverera/prestera. Elin framhöll exempelvis svårigheterna med att avgöra om någon är en bra 

säljare eller inte genom ett CV och personligt brev. Rekryterare får då tillgång till information 

som är högst intressant och kan komma till användning i rekryteringsprocessen.  
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5.5.3 Företagen sparar tid och pengar 

Informanterna beskriver hur vissa yrkesgrupper är svårare att få tag på än andra och att de då 

använder sig av externa rekryteringsbolag för att finna lämpliga kandidater eller konsultbolag 

för att få ett specifikt uppdrag utfört. Deltagarna beskriver hur personer som företagen vill 

anställa oftast redan har arbete, här handlar det snarare om att hitta och värva personer som 

passar för tjänsten som företaget vill tillsätta, dvs. headhunta personer.  I de fall då de med 

hjälp av rekommendationer kan komma i kontakt med lämpliga kandidater som de annars inte 

skulle kunna nå kan företagen spara väldigt mycket pengar och även en del tid.  

Peter: ”Sen så kan det också vara så att vi använder externa rekryteringsbolag, där är det ju en helt annan 

prislapp, där kan en rekrytering kosta över 100-120 000 kronor. Så kan vi få in ett tips istället där när vi 

har svårt att hitta, ja då spar vi väldigt mycket pengar” 

Några av informanterna uttrycker också en önskan om att bli bättre på att få in 

rekommendationer från exempelvis medarbetare, då detta medför stora besparingar kring den 

här typen av lite snävare tjänster.  

Det finns även tids- och ekonomiska aspekter i rekommendationer på andra tjänster än de 

riktigt svårtillsatta. Anders, Thomas, Peter och Daniel framhåller alla att man kan spara tid 

genom att få in rekommendationer på så sätt att man snabbare finner rätt kandidat.  

        Daniel: […]”så kan det ju påskynda processen också. Är det som så att någon kommer och säger att det 

här är den perfekta kandidaten och det visar sig att det är den perfekta kandidaten och man kan göra en 

process på ett par veckor istället för tre månader, så självklart där finns ju både en ekonomisk och 

tidsaspekt i det ju, helt klart”         

I motsats till detta tillägger Daniel att alla rekommendationer inte är bra vilket resulterar i att 

viktig tid tas från honom. Daniel beskriver att det händer att han tar in personer på intervjuer 

för att de blivit rekommenderade men att de inte alls motsvarar de förväntningarna som han 

har fått från tipsaren. Av de sammanlagda svaren jag fått från deltagarna drar jag ändå den 

slutsatsen att den positiva tidsaspekten, dvs. att rekommendationer inom telekombranschen 

förkortar rekryteringsprocessen överväger den negativa effekten som Daniel beskriver.  

Alla mina informanter beskriver rekommendationer som något de upplever som positivt på 

många olika sätt. Jag skulle vilja framhålla att alla dessa positiva utfall som nämnt ovan är 

starkt kopplade till att företagen direkt eller på sikt kan göra ekonomiska förtjänster genom 

rekommendationer. Studiens deltagare har mycket på sina bord, och all effektivisering som 
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kan göras gagnar både studiens deltagare och deras företag. Kan anställningsprocessen kortas 

ned, anställningstider förlängas, informationen om sökande öka, kandidaterna komma på 

fötter snabbt och matchningen mellan företag och anställda optimeras så kommer företaget att 

vinna på det rent ekonomiskt. Det här kan vara en förutsättning på en hårt konkurrensutsatt 

marknad. Anders avslutar med att beskriva de positiva effekterna av rekommendationer så 

här:  

         Anders: ”[…]min tro är att engagemanget blir större om vi anställer via rekommendationer. Och då tjänar 

vi ju pengar på det, effektiviteten bli högre, medelanställningstiden blir oftast längre, trivseln blir större, 

ambassadörskapet i att representera oss som arbetsgivare blir kanske större. Det är ju mycket faktorer som 

är svåra att mäta som förhoppningsvis gynnas av att anställa via rekommendationer” 

I detta citat och många andra uttalanden från informanterna är det just de ekonomiska 

vinningarna som allt i slutändan utmynnar i. Intressant blir också att två av företagen 

använder sig av så kallad tipsbonus. Det innebär att en anställd som tipsar om en kandidat 

(som sedan anställs) får en tipsbonus. Det här visar ju att företagen klart och tydligt ser en 

ekonomisk aspekt i att få in tips.  

5.6 Nackdelar med rekommendationer 

5.6.1 Fånga den bästa personalen 

Elin och Thomas anser att det är en nackdel om man enbart går på rekommendationer, 

eftersom man då missar andra kandidater som kanske är bättre lämpade. Lyser man inte ut 

tjänster så kommer man att förlora på det i längden genom att företaget inte får den mest 

kompetenta personalen. Detta i sin tur resulterar i att företaget inte kan hävda sig på en 

konkurrensutsatt marknad. Man bör således gå enligt den anskrivna rekryteringsprocessen. 

Dock ser flertalet informanter inte detta som något problem inom deras företag eftersom de 

menar att de alltid lyser ut alla tjänster (internt och/eller externt).  

Thomas: ”Det skulle väl vara om någon bara gick på rekommendationer och skippade 

rekryteringsprocessen, hoppa över och ta in de här andra som kan vara intressanta[…]Då missar man ju 

ett ganska stort urval av andra personer som skulle ha sökt tjänsten som också säkert är jättebra. Men så 

jobbar vi ju inte, vi går ändå enligt processen” 

Anmärkningsvärt är att Thomas, Anders och Peter trots detta beskriver hur de ibland hittar 

kandidater i sina egna nätverk när de ska tillsätta snäva tjänster, dvs. headhunting som tidigare 
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beskrevs. Detta tyder på motsatsen, dvs. att det ibland händer att deltagarna frångår 

rekryteringsprocessen för de här mer svårtillsatta tjänsterna. När så sker minskar eller 

elimineras möjligheterna för utomstående att antas i rekryteringsprocessen. 

5.6.2 Homogena arbetsgrupper 

Min ambition är att se om deltagarna uttryckte att det fanns svårigheter med att få en bred och 

mångsidig personalstyrka, dvs. att anställa såväl kvinnor som män, invandrare som infödda, 

varierande ålder och att samtidigt få personal som passar in i företagskulturen. Ambitionen 

var också att undersöka vad i så fall deltagarna upplevde var anledningen till detta och om det 

var problematiskt. I mina intervjufrågor använde jag ordet homogenitet och mångfaldig 

personal. Att jag använde mig av dessa två begrepp resulterade i att jag fann att det går att se 

på homogenitet och mångfald utifrån två perspektiv. Dels att personerna på företaget är 

homogena då de har lika värderingar och attityder (vilket jag valt att kalla personlighetsdrag) 

men också homogenitet vad gäller kön, etnicitet och ålder (som jag valt att kalla 

gruppegenskaper). Från datamaterialet har jag kunnat urskönja fyra teman som med stor 

sannolikhet är orsaken till den upplevda homogeniteten vad gäller kön, etnicitet och ålder (låg 

medelålder och etnicitet tas bara upp på ett av företagen). Dessa teman behandlas nedan. 

Utöver detta finns det också två teman som talar emot en ojämn fördelning av kön, etnicitet 

och ålder, vilka även de behandlas nedan i de två sista styckena. Att fokuset nedan i hög grad 

ligger på könsfördelningen beror på att jag i intervjuerna ställde relativt öppna frågor om 

homogenitet/mångfald och därefter lät informanterna välja fokus. Detta resulterade i att 

deltagarna riktade in sig på den ojämna fördelningen av kön. Vilket kan bero på att etnicitet 

och ålder är mer tabu att tala om. Risken finns därmed att denna studie förringar problem vad 

gäller homogenitet av etnicitet och ålder inom dessa företag. 

Vissa personlighetsdrag förespråkas: När jag frågade om det är några egenskaper som 

premieras inom alla yrkeskategorier på företaget så beskrev de tydligt hur anställda bör ha de 

värderingar, attityder och beteenden som företagen förespråkar. Dessa värderingar återfinns 

ofta i företagets värdegrund. Här bör poängteras att detta inte upplevs som ett hinder för att 

anställa personal av båda könen, olika etniciteter och varierade åldrar.  

Anders: […]”det är vissa saker som inte får stå i kontrast med varandra, och det är till exempel att du 

måste ha en hög kapacitet du kan inte arbeta långsamt då kommer du aldrig nå i mål och du kommer aldrig 

att trivas här för pressen blir för hög. Och det har inte någonting med etnicitet, med kön eller med religion 
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att göra utan det har väl mer med personlighet att göra. Så jag tycker inte att det behöver finnas en konflikt 

där” 

Anmärkningsvärt här är Anders ordval, att det inte behöver finnas en konflikt där. Detta 

ordval ger ändå utrymme för att det kan finnas en konflikt mellan att anställa personer som 

innehar de personlighetsdrag som företagen förespråkar och samtidigt har olika 

gruppegenskaper. Utifrån tidigare forskning menar jag att det finns en relativt stor risk att 

deltagarna föringar problemen. En utvidgad förståelse för hur önskvärda personlighetsdrag 

kan ge homogena arbetsgrupper ges i analysen och diskussionen. 

Lockas av profiler som liknar dem själva: Det som alla deltagare i studien har gemensamt är 

att samtliga är väldigt medvetna om hur mångfald kan berika arbetsgrupper och att alltför 

homogena arbetsteam inte är att föredra vare sig det gäller personlighetsdrag eller 

gruppegenskaper. Alla studiens deltagare talar om att det är viktigt att inte anställa personal 

som är så lika en själv. Det är nästan som om det är en inövad replik som bara måste nämnas i 

detta sammanhang. Daniel är den ända som nämner komplexiteten i att anställa personer som 

inte är lika en själv. I en följdfråga frågade jag Daniel om han tror att det är lätt att man 

anställer personer som är lika en själv. 

         Daniel: ”Ja, ja helt klart. Och det där är ju någonting som vi jobbar med, jag menar jag håller bland annat 

i rekryteringsutbildning för nya chefer och så. Och då pratar vi jättemycket om det att man måste våga 

kliva bort från sig själv och anställa de som är olika en själv. Men det vet vi ju alla att det är jättesvårt, det 

är jättenkelt att säga men jättesvårt[…]om man bara har folk som är lika varandra så leder det inte till 

någon särskild utveckling, utan då rullar man på i ungefär samma spår tyvärr. Men trevligt blir det” 

Användning av personliga nätverk: Eftersom konkurrensen är hög om vissa professioner så 

ser informanterna rekommendationer som ett bra sätt att finna dessa personer samt att 

företaget tjänar pengar då de slipper använda konsultfirmor eller rekryteringsbolag. Att flera 

deltagare använder sig av sina personliga nätverk för att få kontakt med lämpliga kandidater 

kan bidra till upprätthållandet av homogenitet vad gäller såväl personlighetsdrag som 

gruppegenskaper. Flertalet av deltagarna beskriver dessutom hur de skulle vilja utveckla 

möjligheterna för anställda att rekommendera lämpliga kandidater till lediga vakanser, särskilt 

inom mer kompetenskrävande tjänster. Denna positiva inställning till rekommendationer 

grundar sig alla de tidigare nämnda fördelar som studiens deltagare framhåller med 

rekommendationer.  
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Sökande har rekommenderats att söka av personer inom företaget: Daniel framhåller att en 

orsak till att det blir en ojämn fördelning av kön, ålder och etniciteter inom de bredare 

yrkeskategorierna är att anställda inom företaget rekommenderar sina vänner att söka till 

lediga vakanser på företaget. Daniel menar att personer tenderar ingå i relationer med andra 

som liknar dem själva och att det är en orsak till homogenitet inom företaget. Det här är något 

som Daniel ser som ett problem vilket illustreras av citatet nedan. 

Daniel: […] ”så det blir ju lite en ond cirkel också, så där jobbar ju vi mycket med hur vi ska kunna nå ut 

utanför. Ja men ett tag så hade vi bara folk från Lidingö som sökte till vår kundservice liksom. Så det är 

jättesvårt, hur ska man kunna nå ut på ett bra sätt? För vi är jätteöppna med att vi vill ha en stark 

mångfald och personalen tror på det” 

Kravprofiler som ett kontrollverktyg: Kravprofilen fungerar här som en mall på vad för typ av 

person företaget vill rekrytera vad gäller såväl kvalifikationer, personlighetsdrag och 

gruppegenskaper. Studiens deltagare ser det som en del av deras arbete att vara en objektiv 

part i rekryteringsprocessen på så sätt att de kvalitetssäkrar och återkopplar till kravprofilen. I 

en anställningsprocess går man tillbaka till kravprofilen för att se om kandidaten/kandidaterna 

man valt ut verkligen lever upp till de mål man skapade från början. Elin uttrycker nedan hur 

hon fungerar som en objektiv part som säkerställer att rekryterande chef följt kravprofilen. 

Elin: […]”men då har man suttit med som HR-business partner och tagit fram en tydlig kravprofil att man 

vet vad de ska titta efter och så. Och sen slänger man ett öga på det när urvalet är gjort från managern. 

Och då kan man liksom, nä det här var ju inte alls som du tänkt, varför har du frångott din kravprofil så” 

Hon beskriver detta som problematiskt och att hennes roll ligger i att få rekryterande chefer 

att uppmärksamma detta och tänka om men, i slutändan så är det den rekryterande chefen som 

äger anställningsprocessen.  

Målsätta mot mer kvinnlig personal och ökad medelålder: Vad gäller gruppegenskaper 

beskriver deltagarna hur de sätter upp framtidsmål på vissa avdelningar eller på hela företaget. 

Deltagarna talar främst om att de arbetar för att få in fler kvinnor i företagets mansdominerade 

delar. De arbetar med detta genom att bland annat informera i skolor om företagets behov av 

kvinnliga medarbetare inom teknik, men också genom att försöka nå ut i kvinnliga nätverk när 

de söker personal. De ser därmed att deras företag har ett visst ansvar för att få fler kvinnor att 

välja tekniska utbildningar, men några av dem poängterar att detta också är ett övergripande 

samhällsproblem.  
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6. Analys 

I denna del kommer jag att analysera studiens resultat utifrån de teorier om socialt kapital som 

studien grundar sig på.  

Flera av studiens deltagare beskriver tydligt att ju bättre insyn tipsaren har i arbetsuppgifter 

och företagsverksamhet desto bättre matchning mellan arbetssökande och företag. Ju bättre 

insyn tipsaren har desto säkrare kan rekryteraren vara på att tipsaren rekommenderar en 

person som klarar av arbetet. Det här kan knytas till styrkan i tillförlitligheten samt 

förtroendet mellan individer som framhålls av Coleman (1988) som viktiga aspekter inom det 

sociala kapitalet. Med det menar jag att ju närmare en person står företaget desto större kan 

tillförlitligheten tänkas bli, eftersom rekryteraren förlitar sig på att tipsaren inte skulle ge en 

rekommendation som denne inte kan gå i god för, och särskilt inte om tipsaren själv har en 

stark förbindelse till företaget. Tillförlitligheten menar jag av den anledningen bestäms av 

själva styrkan i relationen mellan tipsare och företag men även av styrkan i relationen mellan 

tipsare och rekryterare. Detta stämmer överrens med deltagarnas upplevelser om att 

tillförlitligheten ökar då rekryteraren känner tipsaren personligen, dvs. bandet är starkt.  

Deltagarna i studien upplever flera positiva effekter av rekommendationer. Av den 

anledningen vill informanterna öka andelen rekommendationer inom företaget. Detta står i 

nära anknytning till hur Lin (2001) beskriver att de expressiva handlingarna görs för att 

behålla de resurser som aktörer (individer, grupper eller samhällen) redan innehar. Genom att 

rekryterarna får in rekommendationer via personer inom företaget så kan rekryteraren nå 

sökande som har liknande resurser som de som företaget redan besitter och värderar högt. 

Detta kan dessutom förklara varför deltagarna upplever att rekommendationer ökar 

sannolikheten att nå en sökande som optimerar matchningen till företaget.  

Hur man rekommenderar har också visat sig ha viss betydelse för hur rekryterarna värderar en 

rekommendation inom de bredare tjänsterna. Störst påverkan har en rekommendation där 

tipsaren personligen vänder sig till rekryteraren. Särskilt viktigt blir detta då rekryteraren inte 

personligen känner tipsaren, så som exempelvis en tipsare som är anställd på en annan 

avdelning än rekryteraren. En personlig rekommendation menar jag kan ge en ökad 

tillförlitlighet då bandet kan tänkas stärkas av att tipsare och rekryterare möts personligen. 
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Coleman (1988) beskriver hur det sociala kapitalet är beroende av just tillförlitligheten i det 

sociala kapitalet. Jag menar att banden kan tänkas stärkas genom det personliga mötet och 

därmed ökar rekryterarens känsla för att tipsarens åtagande kommer att hållas dvs. att tipsaren 

står bakom och tar ansvarar för sin rekommendation.   

Att rekommendationer har betydelse för selekteringen av arbetssökande visar sig genom att de 

som rekommenderas har större möjligheter att få komma på intervju och därmed också att få 

anställning. När den arbetssökande kan nå personer med inflytande över positioner (så som 

deltagarna i denna studie) och på så sätt ta sig vidare i rekryteringsprocessen kan detta ses 

som en instrumentell handling. Det menar jag eftersom den arbetssökande kan mobilisera 

ytterligare resurser utifrån sitt sociala kapital som denne annars inte skulle haft tillgång till 

(Lin, 2001). Dessutom ökar den sökandes chanser att få avkastning från sitt humankapital, 

och då särskilt inom de snävare tjänsterna. Det menar jag då individers kontaktnät på så sätt 

blir ett medel för att få avkastning på humankapitalet. Detta är ett resonemang som Coleman 

(1988) framhåller som en viktig funktion av det sociala kapitalet. Den arbetssökande kan 

således vinna mycket på att ha en anknytning till rekryterarens professionella eller privata 

nätverk. Att ha kopplingar till rätt personer är det som Lin (2001) menar utgör kvalitén i en 

persons nätverk, dvs. kvalitén är kopplat till resursernas position inom nätverket. Lin (2001) 

menar vidare att ett resursstarkt socialt kapital påverkar flödet av information. En individ med 

ett resursstarkt socialt kapital har större chans att nås av information om lediga vakanser än en 

person som inte har det, särskild då rekryteraren headhuntar personer från sitt privata nätverk 

för en snäv tjänst. När rekryteraren headhuntar personer från sitt privata nätverk minskar 

möjligheterna för personer utanför dessa nätverk att nås av informationen om en vakant tjänst.  

I studiens företag är ambitionerna att få en differentierad personalstyrka höga. Studiens 

deltagare påtalar vissa problem men poängterar också hur de arbetar för att undvika att 

problemen blir för omfattande. Studiens empiri kom även fram till att:  

 Rekryterare använder sina personliga nätverk för att finna kandidater till snäva tjänster 

 Många av de som anställs på de bredare tjänsterna är vänner/bekanta till personer som 

redan arbetar på företaget  

 Rekryterande chefer lockas av profiler som liknar dem själva 

Lin (2000) beskriver hur ojämlikheter inom det sociala kapitalet uppstår när vissa grupper 

hamnar i relativt ofördelaktiga socioekonomiska positioner.  Den första och andra punkten 
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kopplar jag till detta resonemang, dvs. att när rekryterare använder sina personliga nätverk 

samt att sökande ofta rekommenderats att söka tjänsten av någon på företaget så hamnar andra 

personer som inte har kontakter på företaget i en ofördelaktig position. I ett av företagen 

skulle det kunna vara äldre som hamnar i en ofördelaktig situation p.g.a. att de inte har 

kontakter inom företaget i lika hög utsträckning som yngre. Lin (2000) menar vidare att den 

generella tendensen är att individer tenderar att umgås med de som är av liknande grupp eller 

socioekonomisk karaktär (homofili). Detta kopplar jag till den tredje punkten, dvs. när 

rekryterande chefer anställer personer som liknar dem själva så reproduceras homogeniteten i 

arbetsgrupper så som ojämn könsfördelning.  

Resultatet pekar på att studiens deltagare inte upplever motsättningar mellan att få en 

diversifierad personalstyrka och samtidigt få personer som passar in i företaget. Empirin visar 

också på en hög medvetenhet kring homogenitet då deltagarna framhåller hur de arbetar med 

kravspecifikationer inom rekryteringsprocesser för att motverka detta. Denna höga 

medvetenhet om rådande problem och att de på olika sätt arbetar för att få fler kvinnor till 

företagets mansdominerade delar talar därmed emot reproduceringen av homogena 

arbetsgrupper. Detta står dock i konflikt med att de alla framhåller problemet med ojämn 

könsfördelning, att företagen premierar vissa egenskaper och att de generellt har en positiv 

inställning till rekommendationer. Utöver deltagarnas upplevelser så använder sig två av 

företagen dessutom av tipsbonus vilket även det visar på en positiv inställningen till 

rekommendationer. Trots dessa oförenliga resultat tycker jag mig ändå kunna dra den 

slutsatsen att det finns svårigheter med att få en diversifierad personalstyrka och samtidigt få 

personal som passar in i företaget. Motsättningarna uppstår då företagen vill fånga upp den 

bästa personalen vilket de anser att de gör när de går via sina sociala nätverk. ”Great people 

know great people” som deltagaren Peter sa. Samtidigt som de vill ha en jämn fördelning 

mellan könen.  

7. Diskussion 

I denna del kommer jag att diskutera studiens i min mening viktigaste resultat och slutsatser 

och sätta dessa i relation till studiens syfte, frågeställning och tidigare forskning. I detta 

avsnitt ryms också förslag på framtida studier.  
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Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagarna i studien använder och upplever sitt 

sociala kapital samt hur det sociala kapitalet påverkar rekryteringsprocesser. Detta med 

bakgrund till att skapa en djupare förståelse för varför studiens deltagare använder sina sociala 

nätverk då de ska tillsätta tjänster inom telekombranschen. De frågeställningar som legat till 

grund för detta är:  

 Hur värderar den intervjuade HR-personalen rekommendationer de får genom sina 

kontaktnät?  

 Hur upplever den intervjuade HR-personalen att rekommendationer påverkar dem i 

selekteringsprocessen?  

Studiens empiri visar att värderingen av rekommendationer skiljer sig avsevärt beroende på 

tjänstens art. Inom de bredare tjänsterna där kvalifikationsgraden är lägre innebär en 

rekommendation att personen i stort sätt går vidare till intervju på en gång. Inom de snävare 

tjänsterna ligger värdering av rekommendationer i tillförlitlighet till tipsaren samt tipsarens 

insyn i företagsvärderingar och arbetsuppgifter. Studiens deltagare beskriver även hur 

kvalifikationer är av stor vikt för värderingen av rekommendationer på de snävare tjänsterna. 

Det här är i enlighet med Nguyens m.fl. (2006) studie där de kommer fram till att rekryterare 

med större sannolikhet ger intervju- och jobberbjudande till arbetssökande som har de 

efterfrågade kvalifikationerna oavsett om det finns vänskapsband eller inte. En 

rekommendation upplevs av deltagarna inom denna studie som en extra parameter (oftast 

positiv) att gå på utöver CV och personligt brev. En arbetssökande som fått en 

rekommendation kommer därmed öka sina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen och 

att få arbete när denne har de kvalifikationer som krävs. Personer/grupper med sämre kvalité 

och kvantitet på sitt sociala kapital kommer därmed att hamna i en ofördelaktig position då de 

söker arbete inom denna studies företag. Eftersom denna studie visar att det finns skillnader i 

hur man värderar rekommendationer beroende på tjänstens art så anser jag att fördjupad 

forskning behövs på enskilda yrkesområden och branscher vad gäller detta. På grund av den 

grova uppdelningen som jag gjort (breda och snäva tjänster) så kan denna studie enbart ge en 

fingervisning om hur rekommendationer värderas av rekryterare. Önskvärt vore därmed att få 

en mer detaljerad förståelse kring olika yrkesgrupper.  

Studiens syfte var också att fördjupa sig i vilka konsekvenser deltagarna upplevde att 

användandet av rekommendationer inom rekryteringsprocesser får, såväl positiva som 
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negativa. Syftet med det är att se om deltagarna upplever några motstridigheter mellan dessa 

och hur de i så fall förhåller sig till det. Frågeställningarna var:  

 Vilka fördelar och nackdelar upplever den intervjuade HR-personalen med att 

rekrytera personer som de fått rekommenderade av någon?   

 Upplever den intervjuade HR-personalen att det finns motsättningar mellan att få en 

differentierad personalstyrka och att få personal som passar in i företagskulturen? 

Det viktigaste resultatet vad gäller fördelarna med rekommendationer är enligt mig 

matchningsargumentet. Det menar jag då jag anser att denna studie tillför en aspekt till 

tidigare forskning. I tidigare forskning framhålls den förbättrade matchningen mellan 

arbetssökande och företag då den sökande har en social förbindelse till rekryteraren 

(Fernandez och Castilla, 2001; Nguyen m.fl. 2006). I Fernandez och Castillas (2001) studie 

beskrivs att den förbättrade matchningen beror på att den nyanställdes övergång till det nya 

jobbet underlättas av att denne har en länk till företaget vilket kan öka engagemanget och 

därmed förlänga anställningstiden. Även i denna studie framhålls detta. Denna studies 

deltagare menar att tipsaren underlättar övergången till det nya företaget på så sätt att denne 

förbereder och informerar den nyanställde som därmed får en mer korrekt bild av företaget då 

denne börjar jobba än en person som inte rekommenderats. Det här är en aspekt som jag ser 

som intressant eftersom den ger en djupare förståelse kring hur länken till företaget 

underlättar övergången till det nya jobbet.  

Tidigare framhölls också att en rekommenderad person är snabbare på fötter än en person som 

inte rekommenderats. Detta menar informanterna beror på den ökade insynen i företaget som 

den rekommenderade har fått via länken till företaget. En aspekt som jag själv funderat över 

är om det även skulle kunna förhålla sig så att en rekommenderad anställd kommer in 

snabbare i arbetet på grund av att denne kommer in i gruppgemenskapen snabbare och att det 

i sin tur resulterar i att denne kan ta tag i arbetsuppgifterna kvickare än någon som inte 

rekommenderats. Denna aspekt är dock inte något som framkommit inom ramen för denna 

studie. Det här är något som skulle kunna vara intressant för framtida studier att fördjupa sig i. 

De ekonomiska fördelarna som framhålls i denna studie är fundamentet för varför 

rekommendationer ses som väldigt positiva av deltagarna inom denna studie. Som nämnts 

använder sig två företag av tipsbonus. Fernandez och Castillas studie (2001) lägger stort fokus 

på tipsbonus men då främst på hur anställda investerar tid i att rekommendera kandidater för 
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att därefter inkalla tipsbonus. Jag har dock inte funnit någon studie som mäter huruvida 

företag tjänar pengar och i så fall hur mycket de tjänar på att använda sig av tipsbonus. 

Deltagarna i studien framhåller att det finns stora pengar att tjäna på att få in 

rekommendationer vad gäller de snäva tjänsterna då de slipper ta in externa 

rekryteringsföretag eller konsultbolag. Detta skulle således vara intressanta aspekter att mäta 

för framtida studier.  

Avseende studiens sista frågeställning så ämnar jag koppla studiens resultat till McPhersons 

m.fl. (2001) studie om homofili. Alla deltagare talar om att deras företag premierar vissa 

beteenden så som flexibilitet, driftighet, engagemang, att kunna hantera högt tempo, att kunna 

ta snabba beslut m.m. Tidigare studier lyfter fram att egenskaper kan vara normativt 

förknippade med gruppegenskaper, så som etnicitet, kön och ålder (McPherson m.fl, 2001; 

Tovatt, 2006). Jag menar att normativa gruppegenskaper exempelvis kan vara att män är 

bättre än kvinnor på att ta snabba beslut, eller att unga personer är mer engagerade och drivna 

än äldre personer. Även om de flesta deltagarna i denna studie menar att personlighetsdrag 

(likt de som nämns ovan) inte är förknippade med gruppegenskaper så talar tidigare studier 

emot detta (McPherson m.fl, 2001). Normativa uppfattningar om olika grupper menar jag av 

den anledningen omedvetet kan styra rekryterare och rekryterande chefer mot att föredra 

exempelvis unga på en viss position framför äldre eller män på en viss position framför 

kvinnor. Detta är dock inget som kan befästas utifrån denna studies empiri. 

Ett viktigt resultat som framkommit i denna studie är hur deltagarna beskriver deras sociala 

kapital som tudelat. Dels personer som hör av sig till dem på grund av deras position, dvs. 

deras professionella nätverk men också personer inom deras privata nätverk som de själva 

kontaktar i för att finna lämpliga kandidater. Det professionella kapitalet som de har tillgång 

till är unikt för tjänsten de har då det är kopplat till just denna arbetsplats. Skulle rekryteraren 

byta arbetsplats så skulle också stora delar av det professionella kapitalet försvinna/bytas ut. 

Deltagarnas professionella kapital får ytterligare näring genom att några av företagen belönar 

tipsare som rekommenderar personer i deras privata nätverk. Det här kan tänkas öka 

rekryterarnas tillgång till andra människors privata nätverk. Genom att dela upp det sociala 

kapitalet i ett professionellt och privat nätverk så har skillnader i användning av deltagarnas 

sociala kapital tydliggjorts. Denna uppdelning skulle med fördel kunna användas i framtida 

forskning för att studera hur rekryterare använder och utnyttjar sitt sociala kapital inom 

rekryteringsprocesser i olika branscher, företag och yrkeskategorier.  
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9. Bilaga  

9.1 Intervjuguide  

Inledande frågor 

 Du kan väl börja med att berätta lite om hur ditt arbete ser ut just nu här på företaget? 

 Hur fick du kännedom om den här tjänsten som du har nu? 

Rekryteringsförfarande 

 Hur lyser ni ut tjänster?  

 Kan du beskriva hur din senaste nyanställning gick till? 

Rekommendationer 

 Har du någon gång anställt någon efter att denne rekommenderats?  

 Om ja, kan du beskriva hur det gick till? 

 Hur skulle du säga att en rekommendation påverkar dig vid urvalsprocessen? 

 Är det skillnad på vem det är som rekommenderar en person till en tjänst? 

 Finns det några fördelar som du kan se med att få någon rekommenderad när du ska 

tillsätta en tjänst? 

 Finns det några nackdelar som du kan se med att få någon rekommenderad när du ska 

tillsätta en tjänst? 

 Finns det ekonomiska fördelar med att anställa via rekommendationer? 

 Är det några särskilda yrkesgrupper inom företaget som det är vanligare att få in 

rekommendationer? 

 Finns det någon yrkesgrupp som det är särskilt viktigt för att få rekommendationer? 

Homogenitet 

 Finns det några särskilda egenskaper som företaget anser önskvärt hos alla 

arbetssökande? 

 Upplever du att ni som arbetar här är lika varandra? 

 Är det svårt att få anställda som både passar in i företagskulturen och samtidigt få en 

mångfaldig (diversifierad) personalstyrka? 

 Är vissa yrkeskategorier mer homogena än andra? 


