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Sammanfattning  

Föreliggande kandidatuppsats är en kvalitativ studie som syftar till att studera vilken 

betydelse sociala nätverk har på arbetsmarknaden utifrån sex rekryterares perspektiv. Vi 

har genomfört sex intervjuer med personer som arbetar med att anställa personal på sex 

olika företag. Tre frågor som undersöks närmare i denna uppsats är i vilken mån 

rekryterarna använder sitt sociala nätverk i sitt arbete, använder de främst nära 

relationer eller bekanta i anställningsprocesser, samt vilken betydelse och vilka 

konsekvenser anser de att användningen av sociala nätverk vid rekrytering har på 

arbetsmarknaden. Vi utgår från Lins teori om socialt kapital och hur det kan leda till 

social skiktning samt Granovetters teori om starka och svaga länkar. Det framkommer i 

våra intervjuer att rekryterarna på de olika företagen använder sina sociala nätverk vid 

tillsättning av tjänster i olika stor utsträckning. När sociala relationer används är det 

vanligare med rekrytering via kontakter från yrkeslivet, tidigare arbetskollegor och 

bekanta, snarare än via familj och vänner. Oavsett hur mycket de själva använder 

sociala relationer i sitt arbete menar alla informanterna att sociala nätverk är viktiga när 

de själva ska söka arbete. Informanterna menar att en ökad användning av sociala 

nätverk vid rekrytering mestadels har positiva effekter på arbetsmarknaden, bland annat 

för att det är lättare för de som har mindre erfarenheter att komma in på 

arbetsmarknaden med hjälp av sociala nätverk och att användningen av nätverk skapar 

större rekryteringsmöjligheter. Två av informanterna menar dock att de sociala 

nätverken kan ge negativa konsekvenser för de grupper som saknar tillgång till 

inflytelserika kontakter. De teorier som tillämpats i vår uppsats är i linje med våra 

informanters upplevelser. Vår forskning kan bidra med en djupare förståelse av 

nätverkets betydelse i anställningsprocesser.   

Nyckelord 

Sociala nätverk, socialt kapital, anställningsprocess, rekrytering, starka och svaga 

länkar, social skiktning. 
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1. Inledning 

Att sociala nätverk blir allt viktigare på arbetsmarknaden är något som varit på tapeten en 

längre tid. Distriktschefen Kamilla Ferry, som vann utmärkelsen “Årets nätverkare” år 2011, 

menar att åtta av tio rekryteringar sker genom rekommendationer via nätverk. Genom 

rekrytering via nätverk kan företagen komma undan dyra annonseringar och utdragna 

anställningsprocesser. Felrekryteringar är ofta kostsamma och vanskliga enligt Kamilla Ferry 

som menar att alla människor kan nätverka överallt. Exempelvis via bloggar, Facebook, 

LinkedIn och till och med som förälder på barnens idrottsträningar (Wendelin, 2013).  

Forskning visar bland annat att orsaker som tids- och kostnadsaspekter är anledningar till att 

arbetsgivare använder sig av informella rekryteringskanaler. Fördelen med de informella 

kanalerna är låga kostnader samt att osäkerheten om den arbetssökandes produktivitet minskar 

(Ekström, 2001). Det kan vara svårt för en arbetsgivare att veta om den som ska anställas är 

produktiv och duktig. Därför kan det vara en stor fördel om en redan anställd eller bekant 

tipsar om en person de känner, då en produktiv person ofta känner andra produktiva 

(Montgomery, 1991). 

 

Den här uppsatsen handlar om betydelsen av sociala nätverk ur ett rekryteringsperspektiv. Vi 

anser att det är ett viktigt och intressant ämne då användning av nätverk vid tillsättningar av 

tjänster kan ge både positiva och negativa konsekvenser ur ett sociologiskt perspektiv. 

Nätverksrekrytering kan vara positivt för företag och vissa individer men är det gynnande för 

alla människor? Om nätverksrekrytering blir allt vanligare kan en konsekvens vara social 

skiktning (Lin, 2000).  

 

Den tidigare forskning som finns om nätverk utgår till största del från den arbetssökandes 

perspektiv. I den här uppsatsen undersöker vi istället rekryterares användning av och syn på 

användning av sociala nätverk i anställningsprocesser. Detta gör vi för att kunna få en större 

generaliserbarhet. En rekryterare träffar troligtvis fler arbetssökande än vad en enskild 

arbetssökande har erfarenhet av att söka jobb och kan därför antas ha mer information om hur 

deras del av arbetsmarknaden ser ut när det gäller rekryteringsprocesser.  
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Våra analyser utgår ifrån Lins teori om socialt kapital och hur det kan leda till social siktning 

samt Granovetters teori om betydelsen av starka och svaga länkar i nätverk för spridning av 

värdefull information, exempelvis om lediga tjänster. Granovetters fokus ligger på hur 

information kan ske via starka och svaga länkar och Lins teori handlar om hur nätverk kan ge 

konsekvenser som social skiktning mellan olika grupper i samhället. Vi tycker att dessa 

teorier kompletterar varandra för just vår uppsats.  

 

Såvitt vi vet har få svenska studier undersökt betydelsen av sociala nätverk i 

anställningsprocesser från rekryterarnas perspektiv. Stora delar av den forskning som finns är 

kvantitativ. Genom att utföra kvalitativa intervjuer med rekryterare får vi en djupare förståelse 

för rekryterarnas användning av nätverk samt deras uppfattningar om konsekvenser av en 

ökad betydelse av sociala nätverk i rekryteringsprocesser.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka om och hur sex rekryterare använder sina 

sociala nätverk för att sprida information om tillgängliga arbeten vid anställningsprocesser. Vi 

vill även ta reda på hur rekryterarna ser på betydelsen av användning av nätverk på 

arbetsmarknaden i allmänhet. Med hjälp av ett intervjumaterial undersöks tre mer specifika 

frågor: 

1. I vilken mån använder rekryterarna själva nätverk vid anställningsprocesser? Om de 

använder nätverk - använder de främst nära relationer eller bekanta? 

2. Vilken betydelse anser rekryterarna att användning av nätverk vid anställningsprocesser har 

på arbetsmarknaden i allmänhet? 

3. Vad tror rekryterarna att användning av nätverk vid anställningsprocesser kan få för 

konsekvenser på arbetsmarknaden?   

1.2 Avgränsning 

Vi har intervjuat sex personer som arbetar med att anställa personal. Vi valde personer som 

arbetar på olika företag och i olika branscher. Detta för att vi ville undersöka om det finns 

skillnader i användning av och synen på användningen av sociala nätverk i 

rekryteringsprocesser på olika delar av arbetsmarknaden. Att vi enbart intervjuar sex personer 
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innebär att vi bara undersöker en liten del av arbetsmarknaden. Vi undersöker alltså deras 

personliga bild av nätverk och rekrytering på den del av arbetsmarknaden där de är 

verksamma. De här avgränsningarna var nödvändiga på grund av arbetets omfattning och den 

begränsade tid vi har haft till förfogande.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: först redogör vi kort för centrala begrepp. Därefter 

förklaras Lins teori om socialt kapital och dess konsekvenser samt Granovetters teori om 

betydelsen av starka och svaga länkar för informationsöverföring. Sedan diskuterar vi tidigare 

forskning om sociala nätverk och dess betydelse för arbetsmarknaden och rekryterare. Efter 

det följer en beskrivning av våra intervjuer och den metod vi använde för att analysera dem. 

Därefter kopplar vi ihop resultatet och analyserar det mot teorierna. Slutligen kommer en 

avslutande diskussion och förslag till vidare forskning. 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenterar vi de centrala begreppen, de valda teoretiska utgångspunkterna 

och den tidigare forskningen. 

2.1 Centrala begrepp 

 

Sociala nätverk, rekryterare, rekrytering och rekrytering via sociala nätverk är centrala 

begrepp i den här uppsatsen. Vi inleder därför detta avsnitt med att definiera dessa för att 

undvika otydligheter.  

Sociala nätverk: En individs sociala nätverk är alla de relationer som omger henne eller 

honom. Både nära relationer och bekanta, både privat och i arbetssammanhang.  

Rekryterare: Med rekryterare menas i denna uppsats de personer som är anställda av en 

organisation för att tillsätta personal, det vill säga de som är ansvariga i anställningsprocesser.   

Rekrytering: Rekrytering handlar om att tillsätta en ledig tjänst. Det kan ske internt, det vill 

säga anställning inom företaget eller externt; utanför företaget.  
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Rekrytering via sociala nätverk: Med rekrytering via sociala nätverk menar vi rekrytering av 

en person med hjälp av information som en rekryterare får via sitt sociala nätverk.  

2.2 Teori  

 

Vi använder två teorier för att analysera vårt intervjumaterial. Den första är Lins teori om hur 

socialt kapital kan skapas och hur dess fördelning upprätthåller social skiktning i samhället. 

Den andra är Granovetters teori om betydelsen av svaga länkar för informationsöverföring.  

Under slutet av 1900-talet blev socialt kapital ett framträdande begrepp inom sociologisk 

forskning (Lin, 1999). Med socialt kapital menas investeringar och användning av resurser 

som är inbäddade i sociala relationer med en förväntad avkastning. Det vill säga att individer 

engagerar sig i interaktioner och nätverkande för att producera ”vinning” (ibid.). Socialt 

kapital är uppdelat i två delar: dels betonas resurser, resurser som är inbäddade i sociala 

relationer. Dels betonas lokaliseringen i ett nätverk eller nätverksegenskaper. Lin menar att 

socialt kapital ökar sannolikheten för bättre avkastning, såsom bättre jobb, högre inkomster 

och bonusar samt bättre hälsa (Lin, 2000). 

 

Socialt kapital finns alltså i sociala relationer, enligt Lin. Detta kapital innebär strukturella 

begränsningar och möjligheter för individers handlingar och val. Socialt kapital förstås genom 

undersökningar av mekanismerna och processerna där de inbäddade resurserna i sociala 

nätverk används. Lin (1999) presenterar fyra förklaringar till hur resurser inbäddade i sociala 

nätverk kan påverka avkastningen för en individ. Den första är att de underlättar 

informationsflödet. Sociala relationer till personer som har strategiska positioner kan ge 

användbar information om möjligheter och val som annars inte skulle ha existerat. En individ 

som har en relation med en person i en strategisk position kan till exempel bli 

uppmärksammad av en organisation och dess anställda. Detta kan medföra att en organisation 

kan rekrytera ”bättre” individer och individen kan komma i kontakt med ”bättre” 

organisationer. Den andra förklaringen är att de sociala relationerna kan ha en positiv 

påverkan på personer på inflytelserika positioner, exempelvis en rekryterare, som många 

gånger har en kritisk roll i beslut om anställning när det gäller en individ. Att lägga in ett gott 

ord för någon har ofta en viss tyngd när det gäller beslutsfattande angående en individ. Den 

tredje förklaringen till hur inbäddade resurser kan påverka en individs möjligheter är att de 

sociala relationerna kan tjäna som referenser för en organisation eller företag. De kan spegla 
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individens tillgång till resurser genom sociala nätverk och relationer, det vill säga individens 

sociala kapital. Den sista förklaringen är att sociala relationer förväntas stödja en individs 

identitet och på så sätt ge ett slags erkännande. Att vara medlem i en social grupp med andra 

individer som har liknande intressen och resurser ger inte bara en tillhörighet och ett 

självförtroende utan också en bekräftelse av sitt egna anspråk på specifika resurser. Alla dessa 

fyra element; informationsflödet, inflytelserika personer, sociala referenser och stödjandet av 

identitet kan enligt Lin förklara varför socialt kapital är bidragande för avkastningen för en 

individ. 

 

Lin (2000) menar att olika sociala grupper har olika mycket och olika bra socialt kapital. 

Detta beror bland annat på historiska och institutionella skäl. Vi människor föds in i ett 

ojämlikt samhälle som fördelar resurser ojämnt till olika grupper, med hänsyn till exempel 

kön, klass eller religion. Den ojämna fördelningen av socialt kapital upprätthålls även av 

homofili. Homofili innebär att vi människor tenderar att umgås med andra som liknar oss 

själva. Om det existerar en ojämlik fördelning av socialt kapital med inbäddade resurser i 

samhället, och individer tenderar att bli vänner med andra som har liknande mängd resurser 

som de själva, betyder detta att det kommer att skapas grupper med mycket resurser och andra 

grupper med förhållandevis mindre resurser. På så sätt menar Lin att socialt kapital hjälper till 

att bidra med att upprätthålla ojämlikheten i och med att människor med mycket resurser får 

ännu mer resurser genom sina vänner och bekanta och tvärtom med de som inte har vänner 

med lika mycket resurser (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis menar Lin att socialt kapital är inbäddade resurser i en individs sociala 

relationer och var i nätverket hon eller han befinner sig. Det går att investera i de inbäddade 

resurser men det är ofta en strukturell process som är bakomliggande och även fenomenet 

homofili är anledningen till hur mycket socialt kapital en individ besitter (Lin, 2000). Detta 

påverkar hur arbetsmarknaden ser ut för den enskilde individen då positionen i nätverket 

bidrar till hur mycket inbäddade resurser hon eller han besitter, även om det går att investera i 

sitt sociala kapital genom exempelvis utbildning. Vilka hon eller han umgås med påverkar hur 

och var individen får information om nya arbetstillfällen och dylikt. Detta kan i sin tur leda till 

en segregation på arbetsmarknaden. De fyra förklaringarna till hur inbäddade resursers 

påverkar en individs möjligheter kan kopplas till vår frågeställning i och med att via sociala 

nätverk kan rekryterare få information om anställningsbara personer, att rekryteraren kan vara 

en inflytelserik person i anställningsprocesser, att en individs sociala relationer kan tjäna som 
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referenser för rekryteraren och slutligen kan den som ska anställas sociala tillhörighet stödja 

identiteten för henne eller honom och därmed ge ett exempelvis ett självförtroende som hon 

eller han inte skulle ha haft annars.    

 

Den andra teorin som tillämpas i denna studie är Granovetters (1973) om starka och svaga 

länkar i sociala nätverk. Granovetter menar att styrkan i en social relation är en kombination 

av tid, intensitet, intimitet och ömsesidighet. Starka länkar är de relationer som en individ har 

med exempelvis familj och nära vänner. De starkare länkarna återfinns vanligen i mindre 

grupper och i redan väl etablerade kunskapskanaler. Dessa länkar kopplar ofta ihop personer 

till en tät grupp. Svaga länkar är de som en individ har till bekanta. De är ofta indirekta 

kontakter som ligger utanför den egna vänskapskretsen, det vill säga personer som han eller 

hon känner vagt. Det är genom dessa svaga länkar som en individ kan nå människor från 

andra grupper än sin egen eftersom de länkarna rör sig i andra cirklar. På så sätt kan de svaga 

länkarna ge värdefull information. De svaga länkarna medför möjligheter för social rörlighet, 

organisering och social sammanhållning eftersom de kopplar samman medlemmar från olika 

grupper. På arbetsmarknaden är de svaga länkarna också de som vanligen är mest gynnsamma 

när det gäller att hitta ett nytt arbete. Det är oftast bekanta, snarare än vänner, som tipsar 

varandra om tjänster (ibid.).  

 

Granovetter menar likt Lin att individens sociala bakgrund och sociala kontakter inte är 

obetydliga i en rekrytering. Han menar bland annat att var och hur en individ tillbringar sin 

arbetstid beror mycket på var hon eller han är placerade i ett nätverk av sociala kontakter 

(Granovetter, 1995). Medlemmar i ett nätverk rekryterar ofta nya arbetstagare de själva gillar 

och detta förstärker i sin tur befintliga mönster av selektivitet samt diskriminering och straffar 

de utan "rätt" kontakter, oavsett vad de har för kompetens och meriter (Granovetter, 1974). 

Detta liknar Lins resonemang om hur socialt kapital hänger ihop med social skiktning. En 

annan likhet mellan Lin och Granovetter är att de båda menar att sociala länkar mellan 

individer kan användas strategiskt för att exempelvis få information om ett nytt arbete.  

2.3 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning om betydelsen av sociala nätverk i 

anställningsprocesser och vad konsekvenser av användningen av sociala relationer i sådana 
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processer kan bli. Den första delen handlar om företag och nätverksrekrytering och den andra 

om nätverksrekrytering och social skiktning. 

2.3.1 Företag och nätverksrekrytering 

De finns flera möjliga rekryteringskanaler för en arbetsgivare. De formella kanalerna är 

annonser i dags- och fackpress, kontakt med privat eller offentlig arbetsförmedling, 

användning av rekryteringsföretag samt användning av internet. I en studie från Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, (Ekström, 2001) diskuteras 

arbetsgivarnas beteende i rekryteringsprocesser. Den vanligaste kanalen arbetsgivare 

rekryterar via är de informella, som exempelvis tips via vänner eller anställda. Den näst mest 

populära rekryteringskanalen är den offentliga Arbetsförmedlingen och annonsering i 

dagspress (ibid.). Det här gäller inte bara i Sverige. Forskning visar att minst hälften av de 

som har fått ett arbete i USA har fått sitt arbete via personliga kontakter (Marsden & Gorman, 

2001). Det kan dock vara så att rekrytering via sociala nätverk är vanligare på USA:s 

arbetsmarknad eftersom den inte är lika reglerad som den svenska. 

 

De rekryteringskanaler arbetsgivare använder beror på flera olika faktorer. Bland annat de 

förväntningar som arbetsgivaren har på den sökandes utbildningsnivå och yrkesinriktning, 

vilken bransch arbetsgivaren tillhör samt kostnads- och tidsaspekter. Orsakerna som de 

sistnämnda är anledningar till att arbetsgivare använder en viss rekryteringskanal. 

Arbetsgivare motiverar sin rekryteringskanal utifrån att få tag i sökande med rätt 

kvalifikationer och korta rekryteringstider. Fördelen med de informella kanalerna, det vill 

säga tips från vänner och anställda, är låga kostnader och att osäkerheten om de 

arbetssökandes produktivitet minskar. Vid högkonjunkturer ökar rekryteringsbehoven då 

många företag expanderar fort. I den tidigare nämnda rapporten från IFAU framkommer även 

att en anledning till att rekryteringsprocesser kan ta lång tid är att företag genom formella 

kanaler får få sökande med rätt kompetens (Ekström, 2001). 

 

Vid rekryteringsprocesser är det svårt att veta hur produktiva de sökande är. Det en 

rekryterare enkelt kan observera är utbildning och arbetslivserfarenhet. Det är svårare att 

observera exempelvis social förmåga och motivation (Eriksson & Lagerström, 2007; 

Montgomery, 1991). Detta kan vara en anledning till att rekryterare använder sina sociala 

relationer vid tillsättning av tjänster. Ett sätt att göra det är att undersöka om anställda som är 

produktiva känner andra produktiva som skulle passa på arbetsplatsen (Montgomery, 1991).  
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Det inte är ovanligt att arbetsgivarna uppfattar att deras anställda inte har de optimala 

kvalifikationerna för deras tjänst. Att inte ha rätt person på rätt plats kan leda till dålig 

arbetsmoral och låg produktivitet. En lösning på sådana problem är att öka kvalitén hos 

medarbetarna genom att börja söka kandidater innan luckorna uppstår (Froscheiser, 2009). 

 

Stenlås (2007) menar att betydelsen av nätverk har ökat på dagens arbetsmarknad dels på 

grund av att arbetslösheten är högre och som en följd av idéer om hur de anställda kan 

utvecklas. En modern arbetsplats ska idag likna ett “cocktail-party” snarare än en familj där 

chefen är fadern. 

2.3.2 Nätverksrekrytering och social skiktning 

Eriksson och Lagerström (2007) undersöker hur egenskaper som ålder, etnicitet och 

sysselsättningsstatus hos arbetssökande påverkar antalet kontakter de får med företag. 

Resultatet indikerar att det är svårare för invandrare att hitta arbete genom informella kanaler 

än vad det är för inrikes födda. Detta beror på att många invandrare har ett underskott på 

socialt kapital och på så sätt missgynnas minoritetsgrupper i arbetsrelaterade sammanhang 

(Behtoui, 2008). I linje med detta menar Neergard (2006) att beroende på var en individ är 

placerad i samhällets hierarki så kan hon eller han dra olika stor nytta av sociala nätverk. 

Kostnader och förmåner för delaktighet är ej jämt fördelad. Personer som ingår i samma 

nätverk liknar ofta varandra i klass och etnicitet. 

 

McDonald och Elder (2006) fann i en enkätstudie att personer som har mycket socialt kapital 

med inbäddade resurser oftare får nya jobb utan att söka på ett formellt sätt. Stenlås (2002) 

menar att det är genom socialt kapital som individer får tillgång till resurser. Människor med 

mycket socialt kapital har på så sätt lättare att nå elitnivåer på arbetsmarknaden genom 

nätverk. Konsekvenser av detta är att det kommer drabba de mindre privilegierade grupperna 

hårt och därför drabbas grupper med låg status och få resurser. Långtidsutredningen (LU) från 

år 2011, som är utförd av den svenska regeringen, visar att faktorer som kan förklara utrikes 

föddas svaga ställning på arbetsmarknaden beror på mindre kapital som utbildning, 

språkkunskap och arbetslivserfarenhet. Men den faktorn som är intressant för denna uppsats 

är nätverk som avviker från andra gruppers. Det gäller skillnader i sammansättning och 

tillgång till de informella nätverk där flertal jobb tillsätts. Ett annat resultat i samma utredning 

är att nätverken hos inrikes födda omges av personer med mer kvalifikationer än vad personer 
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födda i icke-västliga länder omges av. Utrikes födda har inte sällan brist på kontakter med god 

ställning på arbetsmarknaden på grund av dålig tillgång till ”bra” nätverk i och med att de 

exempelvis kan bo i områden med individer som är arbetslösa (Eriksson, 2011).  

3. Metod och data 

3.1 Metod 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad sociala nätverk har för betydelse vid 

anställningsprocesser på olika delar av arbetsmarknaden. Datamaterialet består av sex 

intervjuer. Vår ambition är således att förstå rekryterarnas användning av sociala nätverk vid 

rekrytering samt deras upplevelse av sociala nätverks betydelse i anställningsprocesser. Vi 

tolkar vårt empiriska material utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Vi utgår ifrån ”Adaptive 

theory”, en metodansats där det råder en växelverkan mellan teori och empiri (Layder, 1998).  

 

I våra intervjuer använde vi en semistrukturerad intervjuguide, eftersom vi ville att 

intervjuerna skulle vara orienterade på bestämda ämnen som vi valt ut i förväg (Dalen, 2008). 

Denna form valdes eftersom vi är intresserade av ett antal specifika företeelser som har en 

koppling till sociala nätverk. Det var dock viktigt för oss att ge informanterna utrymme att 

svara så fritt som möjligt gällande deras upplevelser kring nätverk och rekryteringsprocessen 

och därför hade vi så öppna frågor som möjligt.  

3.2 Deltagare och urval  

Vi har intervjuat sex informanter från sex olika företag. Att genomföra och bearbeta intervjuer 

kräver tid. Med tanke på det begränsade utrymmet i en kandidatuppsats var det därför viktigt 

att antalet informanter inte var för stort. Samtidigt är det relevant att det insamlade materialet 

är av så bra kvalitet att det utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys (Dalen, 2008). 

Mot denna bakgrund gjorde vi vårt urval.  

 

Vår ambition var att intervjua personer som arbetar heltid med att anställa personal. Vi ville få 

information från olika delar av arbetsmarknaden, för att se om det finns skillnader mellan 



 

 10 

olika branscher. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval och mejlade förfrågningar till möjliga 

informanter på olika företag som vi fått tips om från kontakter. Vilket företag de arbetade på 

ansåg vi var av mindre betydelse, det viktiga var att företagen skiljde sig åt någorlunda och att 

de intervjuade arbetade med anställning av personal. Deras ålder samt kön var således 

slumpmässig. Vi känner ingen av intervjupersonerna personligen. Deltagarna har varierad 

ålder, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter och fem av dem är kvinnor och en är man. 

Av de tillfrågade personerna tackade sex av sju ja till att delta i studien.  

 

Vi har alltså intervjuat sex personer från olika företag. Den första intervjupersonen arbetar på 

huvudkontoret på ett vårdföretag inom landstinget, den andra personen som vi intervjuat 

arbetar på ett bemanningsföretag som hyr ut personal till olika vårdföretag, den tredje 

personen arbetar på ett IT-företag, den fjärde arbetar på ett rekryteringsföretag som är 

specialiserat mot studenter, den femte inom detaljhandeln som butikschef och den sjätte 

personen arbetar med tillsättning av högre tjänster på ett rekryteringsföretag. I tabell 1 

framgår de fiktiva namn för informanterna vi använder i texten samt vilket företag de arbetar 

på. 

 

Tabell 1 

Anna Huvudkontoret på ett vårdföretag inom landstinget. 

Calle Bemanning inom sjukvård. 

Sara IT-företag. 

Lisa Rekryteringsföretag specialiserat mot studenter. 

Elin Klädesbutik i detaljhandeln. 

Vera Rekryteringsföretag. 

 

3.3 Intervjuguide 

 

Frågorna vi använde i intervjuerna tänktes ut noga i förväg, då det är viktigt med en utarbetad 

intervjuguide när intervju används som metod (Dalen, 2008). Vi valde ut de viktigaste 

områdena och utformade konkreta teman med underliggande frågor lämpliga för just vår 

studie, eftersom det är viktigt att teman och frågor har en relevans för de problemställningar 

som önskas belysas. De inledande frågorna utformades med önskan om att informanten skulle 

känna sig avslappnad. Därför började vi med att fråga om informantens bakgrund, vad 

informanten gjort tidigare och hans eller hennes uppgifter på företaget. Frågorna fokuserades 
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sedan allt mer mot de mest centrala teman. Intervjun lades upp på detta sätt för att få 

informanten att öppna upp sig och med egna ord berätta om sina upplevelser (ibid.). Frågorna 

formulerades efter syfte, valda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Innan vi 

genomförde den första intervjun hade vi en provintervju med en bekant som arbetar som 

rekryterare. Detta för att testa hur frågorna fungerade och oss själva i egenskap av intervjuare. 

Provintervjun gav oss värdefull information om hur vi kunde formulera frågorna bättre, men 

också vilka frågor vi kunde utesluta eller lägga till. Det var även ett utmärkt tillfälle att testa 

vår elektroniska utrustning samt se den ungefärliga tid som krävdes för intervjun. Vi 

upptäckte att vår provintervju blev längre än vad vi önskade och således var vi tvungna att ta 

bort en del frågor som var mindre viktiga. 

3.4 Intervjun 

Vi använde oss av våra mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Vi informerade 

inledningsvis om att vi skulle spela in för att få informanternas godkännande. Ingen av våra 

informanter hade några invändningar om detta. För att hålla intervjun så professionell och 

strukturerad som möjligt höll en av oss huvudsakligen i intervjun och följde vår intervjuguide. 

Den andra flikade in följdfrågor. Intervjuerna utfördes i informanternas egna lokaler vilket 

medförde att de kunde känna sig trygga. Vi satt i utrymmen där informanterna inte blev störda 

och vi kunde genomföra alla intervjuer i lugn och ro. Intervjuerna tog mellan 40 och 65 

minuter. 

3.5 Transkribering och tolkningsprocess 

När inspelningarna av intervjuerna var klara organiserade och bearbetade vi materialet. Vi 

transkriberade tre intervjuer var. Därefter bytte vi intervjuer med varandra och kodade 

materialet efter våra teman. De teman vi använde oss av när vi kodade var 

rekryteringsprocess, nätverk, socialt kapital och social skiktning. Med hjälp av kodningen 

kopplade vi informanternas svar till vårt syfte.   

3.6 Studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet 
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Studiens reliabilitet eller tillförlitlighet, betyder att vår mätning vid den specifika tidpunkten 

ska kunna ge samma resultat vid en förnyad mätning (Trost, 2010). Beroende på hur 

tolkningen av denna definition görs kan vi dra två slutsatser; vi tror att vi skulle få samma 

svar om studien gjordes om med samma informanter. Däremot om vi skulle intervjua sex nya 

informanter med erfarenhet av anställningsprocesser är det inte säkert att vi skulle få samma 

resultat eftersom att vi har intervjuat sex personer och deras subjektiva upplevelser i rollen 

som rekryterare. 

 

En studies validitet eller giltighet handlar om huruvida den mäter det den säger sig mäta 

(Trost, 2010). För att säkra studiens validitet var vi noga med att under arbetes gång hela tiden 

ha vårt syfte i bakhuvudet för att inte gå vilse och hamna utanför frågeställningen.  

 

Inom kvalitativ forskning är det svårt att göra generaliseringar till en större population 

eftersom den byggs på ett djupgående och subjektivt material (Dalen, 2008). Vår studie är 

inget undantag. Vi kan inte heller helt utesluta att vi har haft ledande frågor. Vi anser dock att 

valet att intervjua rekryterare ger en högre potential till generalisering än om vi hade 

intervjuat arbetssökande eller före detta arbetssökande. Att genomföra kvalitativa intervjuer 

ger större möjlighet till djupare förståelse av ett fenomen.  

3.7 Etiska riktlinjer               

När det gäller forskningsetiska principer har vi i denna uppsats anpassat oss till 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. I vår första kontakt med informanterna berättade vi om forskningens syfte, 

vilket universitet vi kommer ifrån och att det var gällande en kandidatuppsats. Vi frågade 

även om de ville delta i vår studie. Det var alltså inte tvingande för informanterna att 

medverka. Därmed är informationskravet uppfyllt. Våra informanter fick en förfrågan via 

mejl eller telefon om de hade möjlighet att ställa delta i studien. Därefter tackade de ja. Innan 

vi träffade informanterna berättade vi att intervjun skulle ta ungefär en timme. Ingen av de 

tillfrågade ifrågasatte tiden. Därmed anser vi att samtyckeskravet är fullgjort. Det är inte 

möjligt att identifiera någon enskild individ i vår uppsats. Vi meddelade redan innan i mailen 

som skickades ut och telefonsamtalen som ringdes att allt material skulle användas 

konfidentiellt, det vill säga att deras riktiga namn eller namnen på företagen skulle användas i 
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studien. Således är konfidentialitetskravet uppfyllt. Slutligen har vi enbart använt vårt 

datamaterial som underlag till studien och inget annat, därmed är inte nyttjandekravet brutet. 

4. Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för vad som framkommit i våra sex intervjuer. Redovisningen är 

organiserad efter våra tre frågor. 

4.1 Användning av nätverk 

Den första frågan handlar om i vilken mån rekryterarna använder sina sociala nätverk i 

anställningsprocesser, och om de använder sina nätverk, vilka typer av relationer de ser som 

effektivast för detta ändamål; starka eller svaga länkar.   

 

Anna, som arbetar på ett vårdföretag inom landstinget, använder sig inte av nätverk när hon 

tillsätter tjänster enligt eget utsago. På företaget hon arbetar på förekommer det dock intern 

rekrytering inom de olika klinikerna. Anna menar att personalen på klinikerna inte sällan kan 

få möjlighet att bli arbetsledare eller klinikchefer om de är driftiga och duktiga. Hon skulle 

dock ha svårt att anställa någon via kontakter på grund av tidigare dåliga erfarenheter. 

                                            

Jag är lite anti med det där kontakt via så.. Ja, det funkar kanske på en viss typ av tjänst, alltså lite... Ah, 

något vikariat, något såhär tillfälligt, något första litet projektjobb... För risken är ju att det blir ganska 

bökigt om det blir fel. Jag tycker jag har jobbat när det är par och de är vänner och de hitan och ditan och 

risken är att det blir ganska.. geggigt. Så att nä, jag skulle nog hålla mig ifrån det. Men bättre och söka 

externt. (Anna) 

Anna berättar att rekryteringsprocessen ser annorlunda ut när en högre tjänst ska tillsättas än 

en lägre tjänst.                                                               

Ja... Det gör ju faktiskt det, det skulle vara att chefstjänsterna urskiljer sig mera, då, då kommer vi in 

mer från HR och benämningen och då använder vi ju också av OPQ. Det är testverktyg som vi använder 

oss utav. (Anna) 

Lisa, som arbetar på ett rekryteringsföretag specialiserat mot studenter, använder inte heller 

sitt sociala nätverk i sitt arbete i någon stor utsträckning, men kan ibland lägga ut lediga 
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tjänster på sin personliga Facebook-sida när det gäller exempelvis stora tillsättningar och det 

behövs många kandidater. 

 

Nä, det har jag inte gjort. Däremot så har jag haft personer i åtanke. Till exempel om det behövs en snabb 

tillsättning, vi behöver väldigt mycket kandidater och det kanske är få som söker eller något liknande då 

är det ett sätt att tänka utanför boxen, ‘har jag någon sån som skulle kunna passa i den här tjänsten’. Det 

är ingen som har nappat på det ännu så länge. Så, nej, det har jag inte. (Lisa) 

 

Lisa har dock använt företagets databas, som innehåller kandidater som har varit ute på andra 

uppdrag tidigare. Hon menar att databasen är företagets interna nätverk. Med hjälp av den kan 

hon få en bild av den tidigare konsulten. Om han eller hon varit en konsult till en annan 

kollega så kan Lisa rådfråga kollegan om den kandidaten. Detta blir som en extra referens och 

underlättar bedömningen av den som ska anställas.    

Lisa påpekar att det är vanligt att annonsering inte används vid tillsättning av tjänster på högre 

positioner. Information om dessa går endast ut via sociala relationer.  

Det skiljer sig jättemycket, beror på hur tjänsten ser ut helt enkelt. Vissa tjänster är ju så att, att man 

kanske kräver en mer seniorprofil där kanske kraven är lite mer specificerade, och framförallt högre då. 

Vilket är mer självklart om man kräver en mer seniorprofil, du behöver arbetslivserfarenhet, en högre 

utbildning etcetera. (Lisa) 

När Elin, som arbetar i en klädesbutik inom detaljhandeln, ska rekrytera ny personal till 

exempelvis en extratjänst frågar hon alltid sina kollegor om de känner folk som känner folk, 

eller om de känner någon som de har arbetat med tidigare som är intresserad av att börja 

arbeta. Hon är inte intresserad av att de personer hon har en närmre relation till, eller personer 

hennes personal har nära relationer till, exempelvis om familj eller vänner börjar arbeta i 

butiken. Hon vill att det ska bli en bra gruppsammanhållning och anser att det inte går om hon 

anställer någon hon har en nära relation till. Om hon rekryterar via sitt sociala nätverk 

föredrar hon någon som är bekant. 

 

Däremot är jag ganska reserverad när det kommer till vänner som har, vill ha sina vänner på plats. Det 

blir ibland jättekonstig gruppdynamik. För då är man, har man sin bästis, det kan bli high chaparall. (Elin) 

 

Elin har även tagit med sig tidigare kollegor till andra butiker där hon börjat arbeta. Dessa 

tidigare kollegor menar hon inte var med i hennes nätverk till en början men att de nu ingår i 

det. 
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Så att de har ju inte varit nätverks först, utan de har varit vanliga personer som har kommit in. Från, både 

från annonser vi har haft och sen från gatan (…) och sen har jag tagit vidare dem. Så det är klart att man 

går vidare och tar med sig de som vill. (Elin) 

 

Calle, som arbetar på ett bemanningsföretag inom sjukvården, frågar ofta sina konsulter om 

de känner någon som skulle passa för uppdraget och ”lägger ut krokar” på det sättet. Hans 

avdelning på företaget samarbetar även med andra avdelningar för att få fram kandidater. Han 

har en positiv inställning till användning av sociala nätverk vid rekrytering och tror att de 

bästa kandidaterna får man via tips. 

 

Alltså kommer någon via en bekant så väger det ju absolut tyngst. Och det är ju helt enkelt för att, eller 

det beror ju på vem som tipsar, men gillar man den personen som tipsar och den är duktig, så tar man ju 

lite för givet att då är den personen hon tipsar om också duktig annars skulle hon aldrig ha tipsat om den. 

Så då får man ju en gratis referens där egentligen innan man börjar, påbörjar processen. (Calle)  

Calle menar att han hittar de mest givande kandidaterna via bekanta snarare än bland nära 

vänner och familj. Det är där har han flest yrkeskontakter. Han tror alltså att de bekanta, som 

ligger i det yttre nätverket, har större chans att ge honom information om kandidater. Han 

anser att det finns minst möjliga kandidater inom familj och vänner eftersom han redan vet 

vad de arbetar med.  

Sara, som arbetar på ett IT-företag, använder sig ständigt av sitt nätverk i 

rekryteringsprocesser, bland annat webbsidan LinkedIn, ett internetforum där individer 

uppger tidigare samt nuvarande anställningar samt skaffar vänner. Hon har ett stort nätverk 

och kan därmed få kontakt med många som hon och hennes kollegor kan tänkas vilja arbeta 

med. 

 

Ja, det allra första brukar vara att man antingen har jobbat med personen på ett uppdrag eller att det är 

någon man har pluggat med. Eller det är någon som, ja, på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med. 

Kanske på en konferens eller liknande så att säga. Vi scannar marknaden hela tiden men mycket utifrån 

våra egna nätverk och relationer och kontakter. (Sara) 

 

En av Saras arbetsuppgifter är att nätverka, det vill säga att kartlägga alla potentiella 

kandidater via tidigare kontakter. Företaget hon arbetar på är alltså lokaliserat inom IT-

branschen och enligt henne är det en väldigt speciell yrkesgren eftersom det är ett underskott 
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av IT-specialister i jämförelse med antalet lediga tjänster. Det betyder att de etablerade IT-

konsulterna blir eftertraktade och får många erbjudanden om tjänster. Nätverkande blir därför 

extra viktigt för rekryterare i denna bransch, menar hon. 

 

Precis och det är definitivt en jättestor... Visst, att kunna göra det för att jobba professionellt med att 

identifiera vilka som verkligen är bra personer i branschen så är det bästa testet är att någon har jobbat 

med den personen och du vet att den har levererat bra värde. Och därför så vill du helst kunna ha en sådan 

relation till en annan människa och gärna så pass många sådana relationer så att det kan täcka hela 

branschen. (Sara) 

 

Sara menar vidare att styrelsen på hennes företag, där hon själv är medlem, är en viktig källa 

till information om potentiella kandidater. Genom styrelsen får hon information om 

intressanta personer på andra företag. Såhär säger Sara: 

 

Något jag faktiskt borde lägga till, som är intressant för er att se, är styrelse. Har man en professionell 

styrelse så sitter de oftast i andra bolag också och kan ha väldigt bra koll på vilka personer i dem bolagen 

som verkligen bidrar till värde och... Och sen beror det på vilken titelrekrytering man gör. Rekryterar man 

stabspersoner så kan du vinna jättemycket på att ha en professionell styrelse och använda det som en 

kanal. (Sara) 

 

Vera arbetar med rekrytering av högre tjänster och använder sig ofta av sitt nätverk när hon 

ska tillsätta tjänster. Hon och hennes kollegor brukar ofta höra med varandra om de har 

kandidater som kan passa till en viss tjänst och på så sätt byta med varandra. Hon menar att 

även de kunder hon försöker finna kandidater till fungerar som ett nätverk från vilket hon 

potentiellt kan rekrytera jobbkandidater. Hon kan ibland även tipsa gamla kandidater hon haft 

kontakt med om en tjänst som hon tror kan passa dem. 

 

Det är flera nätverk man har egentligen, dels så har man ju sina kunder som är en form av nätverk också. 

Ibland är kunden kandidat också, för helt plötsligt vill kunden byta jobb också. Sen har man sina 

kandidater. Jag har rekryterat kandidater inom olika områden, det är en form av nätverk. Sen har jag 

LinkedIn som man har profil på och det är en form av nätverk. Sen är jag ute aktivt i vissa andra nätverk, 

Passion for business, ett kvinnligt affärsnätverk då har man ett nätverk där. Sen så kommer ett internt 

nätverk som är enormt på det här bolaget, alla mina kollegor. Och om vi säger att vi kanske rekryterar 

fyrtio tjänster var per år. Så tittar man totalt sätt kan man ju se hur många intervjuer vi gör då och hur 

många CV:n vi läser på ett år, så det är rätt enkelt att byta grejer mellan varandra. Man kan skicka mail 

‘det här letar jag, har du någon sån?’ jag brukar säga. (...) Det är som att byta bokmärken, vi byter 

kandidater med varandra varenda dag. (Vera) 
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Vera arbetar på ett stort rekryteringsföretag. Hon påpekar att det finns speciella nätverk 

uppbyggda för olika branscher som hon använder sig av. 

 

... sen så finns de också nätverk man kan vara med i som inom ingenjör exempelvis kan du vara med i ett 

visst nätverk. Är du en HR-människa kan du vara med i det nätverket. (Vera) 

 

4.2 Betydelsen av nätverk på arbetsmarknaden i 

allmänhet  

Vår andra fråga behandlar rekryterarnas syn på betydelsen av sociala nätverk i allmänhet på 

arbetsmarknaden. Förutom att berätta om och hur de själva använder sina sociala nätverk i 

rekryteringsprocesser antydde vissa av rekryterarna att sociala nätverk är betydelsefulla för 

rekryteringsprocesser i deras bransch i allmänhet och även att det är deras generella bild av 

sådana processer på den svenska arbetsmarknaden i sin helhet. Trots att alla inte själva 

använder sina sociala nätverk när de anställer personal är samtliga informanters uppfattning 

att nätverk är av betydelse när de själva ska söka jobb. 

 

Anna, som alltså arbetar inom vården, har en allmän uppfattning om att nätverk är aktuella 

och betydelsefulla på arbetsmarknaden men säger sig inte använda sig av det. 

                                            

Inte i hur, när jag rekryterar, men däremot så kan jag för mig personligen, när jag ska ut och söka jobb 

själv... (Anna) 

 

Anna säger att hon fick sitt arbete via en annons men menar att det inte är särskilt vanligt 

idag.  

 

Calle fick sin tjänst via det egna sociala nätverket. Han har en allmän uppfattning att sociala 

nätverk är viktiga vid rekrytering. En kontakt via tips väger tyngre än en utomstående 

sökande. Detta gäller när han själv anställer personal och om han själv skulle söka ett nytt 

arbete. 
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Sara menar att hon egentligen enbart anställer personal via nätverk. Hon fick sitt arbete med 

hjälp av sitt egna sociala nätverk och hon menar att i IT-branschen där hon arbetar är det 

extremt mycket socialt nätverkande. Hon arbetar i princip hela tiden med sitt. 

                                            

Det är ju så att mitt personliga nätverk går ju väldigt mycket in i bolagets nätverk också, men jag skulle 

nog säga att en av de största vinster som jag har är att jag har jobbat på andra IT-bolag. Och (…) från X 

så har jag säkert, ja, 90 kontakter kanske som jag varit nära kollega med. Det är alltså personer som jag 

kan ringa upp och säga att ‘hej liksom, jag såg att du har jobbat med den här personen och jag är 

jättenyfiken av och tänkte att jag skulle fråga efter och ta en fika, för jag tycker du passar så bra för vårt. 

(Sara) 

 

Lisa, som arbetar på ett rekryteringsföretag inriktat mot studenter, uttalar sig inte om huruvida 

hennes uppfattning är att sociala nätverk har en stor betydelse i rekryteringsprocesser på 

arbetsmarknaden i allmänhet. På hennes företag beror det på vilken tjänst som ska tillsättas 

hur stor inverkan nätverket har. Lisa tror dock att hon själv skulle använda sig av sociala 

relationer när hon söker nytt arbete. 

 

Elin, som arbetar inom detaljhandeln, menar att sociala nätverk har betydelse i 

anställningsprocesser på arbetsmarknaden i allmänhet. Hon tror att nätverkande i branschen 

hon befinner sig i skulle vara ännu mer betydelsefullt om det inte vore så att de flesta lämnar 

branschen efter några år. Hon har en butikschefstjänst och menar att det inte är så vanligt att 

komma längre upp än så i hierarkin, därmed är det många som lämnar branschen efter några 

år. Dessutom säger hon att det är en rörlig bransch och att många enbart söker extraarbete i 

butiken. Elin menar att nätverk inte har hjälpt henne själv i hennes sökande efter arbete och 

tror att det har och göra med att det i detaljhandeln är lättare att få tag på personal än det är i 

andra branscher. Hon säger dock att hon har försökt via sitt sociala nätverk men att det aldrig 

har gått vägen. 

                         

Men nätverk i all ära, inget nätverk har hjälpt mig. Jag har aldrig blivit rekommenderad, det är aldrig 

någon som har ringt mig och bara ‘Elin, jag hörde att du funderar på att gå vidare? Du, kom till oss’ och 

det tror jag har och göra med detaljhandeln och göra, för att det är lite slit och släng, komma och gå. 

(Elin) 

 

Vera, som arbetar på ett rekryteringsföretag, använder sig mycket av sitt sociala nätverk i sitt 

arbete. Hon menar att nätverksrekrytering sker i stor utsträckning på arbetsmarknaden. Det 
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finns olika etablerade nätverk inom olika branscher som informantens företag använder sig 

av. Vera har arbetat på samma företag under många år och har därför skapat ett stort och 

viktigt kontaktnät som hon använder sig av. 

 

Hela tiden använder vi nätverk, det skulle inte fungera annars. (Vera) 

4.3 Konsekvenser av nätverk på arbetsmarknaden 

Vår tredje fråga handlar om vilka konsekvenser rekryterarna tror att användning av sociala 

nätverk vid anställningsprocesser kan få på den del av arbetsmarknaden de har inblick i. 

 

Anna menar att användning av sociala nätverk vid rekrytering är ett nytt slags fenomen. Hon 

pratar om vilka konsekvenser det kan ha för individer som söker arbete, och menar att de 

äldre på arbetsmarknaden inte hänger med. På så sätt kan en konsekvens av en ökad 

användning av sociala relationer vid rekrytering vara att de äldre hamnar utanför.   

  

Ja... Ja, det är väl, när man börjar bli... Nätverk då är det ju lite sociala medier, tänker jag hänger ihop och 

är man då... (...) Och är man då, börjar räkna sig till det lite äldre gardet, då och de som är äldre än mig, är 

man inte med på det tåget, så kan det bli ganska off, så, i den svängen. Det tror jag nog. (Anna) 

 

Calle refererar också till individerna som söker arbete och menar att en viktig konsekvens av 

användning av sociala nätverk vid rekrytering kan vara att för dem som inte har ett kontaktnät 

är det betydligt svårare att få arbete, speciellt för exempelvis invandrare. 

 

Ja, men har väl allt som, alltså med, segregering och sådär, klart det blir jättesvårt med invandrare som 

kommer till Sverige, att liksom ja, blir man placerad i Ronna i Södertälje då är det jättesvårt och ta sig in i 

det svenska samhället, helt klart. (Calle) 

 

Sara pratar om konsekvenserna av en ökad användning av sociala nätverk vid rekrytering för 

företag. Hon menar det har en positiv effekt för företag på arbetsmarknaden, i och med att 

många mindre företag kan arbeta med nätverk genom exempelvis webbsidan LinkedIn. 

                                            

LinkedIn har ju inneburit egentligen en möjlighet för mindre företag att jobba mer professionellt med 

headhunting, referenstagning, alltså att på något sätt identifiera vilka personer finns där ute. Vilka skulle 

vi kunna anställa överhuvudtaget. Och att jag måste säga att om du sätter ut en annons så är det en 

självselektering som sker direkt. Du vet ju inte vilka andra potentiella personer finns det, medan med 
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LinkedIn så kan du titta först på vilka som finns och sen kolla på vad är responsen hos de här. Så jag tror 

definitivt att det blir mycket mer svängning mot att jobba om man ska säga lite mer ‘headhuntingmässigt’. 

Att jobba mer professionellt i rekryteringsprocesserna och där bygger allting på något sätt på nätverk, att 

du på något sätt ska bli kopplad till andra personer som är kopplade till de här personerna. Så att det är en 

ganska fundamental förändring inom branschen. (Sara) 

 

På frågan om vad effekterna av användning av sociala nätverk vid tillsättning av tjänster kan 

vara svarar Lisa att hon tycker att företaget hon arbetar på ger stora chanser till även 

okvalificerade att få arbete, bara den arbetssökande har en personlighet som passar tjänsten.  

                               

Det är självklart att alla börjar ju någonstans och alla har ju vissa, man har ju ingen erfarenhet i början. 

Men jag tycker ändå att vårt företag är... Vi har ju ändå mycket tjänster som kanske inte kräver någon 

specifik erfarenhet men de är meriterande, självfallet. Men om du har den personligheten så att du skulle 

klara av tjänsten, självfallet, och visar intresse för tjänsten så skulle jag säga att det är stora chanser i alla 

fall inom oss att få ett jobb hos dem tjänsterna som inte är lika kvalificerade. Där tror jag att vi som 

företag och många andra inom vår bransch att ge personer utan större erfarenheter chansen, mer än 

kanske företag som inte skulle jag säga. Men det är ju viktigt alltså självfallet, men som sagt tjänster som 

inte har så mycket kvalifikationer. Jag tvekar inte att ringa en person som inte har erfarenhet om de 

praktiska funkar och sådär. (Lisa) 

 

Vera menar att användning av sociala nätverk vid rekrytering innebär mer positiva än 

negativa konsekvenser för de arbetssökande, eftersom nätverk skapar större 

rekryteringsmöjligheter.                         

 

Ja. Konsekvenserna kan vara att det är så många olika vägar idag så det är lätt att gå vilse också. Och det 

är svårt att välja som person ‘var ska jag vara med?’, det är ju frustrerande det också. Ibland var det 

enklare förr men samtidigt så måste man utvecklas med möjligheterna. Det är mer möjligheter än 

svårigheter skulle jag säga. (Vera) 

 

Elin uttalar sig inte om vad ökad användning av sociala nätverk kan få för konsekvenser. 

4.4 Sammanfattande analys av resultatet 

Det är varierande i vilken utsträckning våra informanter använder sig av sina sociala nätverk 

vid rekrytering. Vera och Sara är de två som till störst del använder sig av nätverk när de 

rekryterar personal. De gör det i princip dagligen. Anna som arbetar på ett vårdföretag säger 

sig dock aldrig använda det själv, men berättar att hennes företag tillämpar intern rekrytering 
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på de olika klinikerna. Calle som arbetar med bemanning av sjuksköterskor använder nätverk 

i den mån han kan, detta eftersom han tycker att en person som bemannas via sociala 

nätverket väger tyngre då han har en referens från en duktig person. Denna skillnad i 

användning av nätverk i rekryteringsprocesser kan bero på att det skiljer sig mellan de olika 

företagen de arbetar på. Enligt Sara är nätverksrekryteringar något som sker i hela IT-

branschen på grund av konkurrensen om personal. Inom Elins företag så behöver de inte söka 

personal i lika stor utsträckning, eftersom det är så pass många som söker arbete hos dem och 

därmed finns det många kandidater. För Vera är nätverk något självklart eftersom det är något 

hon arbetar med dagligen.  

 

Vi är speciellt intresserade av om rekryterarna använder svaga eller starka länkar när de 

rekryterar via sina sociala nätverk. Det som framkom av intervjuerna var att de nätverkslänkar 

som våra intervjupersoner anser är de mest givande är kontakter från yrkeslivet, tidigare 

arbetskollegor och bekanta. Dessa kan tolkas som svaga länkar givet Granovetters definition. 

De minst givande länkarna är vänner och familj och dessa kan definieras som de starka 

länkarna enligt Granovetter. Relationer till vänner och familj beskrevs som minst givande ur 

ett rekryteringsperspektiv eftersom informanterna redan vet vad de arbetar med och därmed 

har de inte lika givande information att ge.  

 

På frågan om nätverkets betydelse på arbetsmarknaden i allmänhet så har alla våra 

informanter en uppfattning om att nätverk har en relevans vid rekrytering till arbeten på den 

svenska arbetsmarknaden. Däremot använder sig intervjupersonerna och deras företag av det i 

olika omfattningar. På två av företagen använder de sig ständigt av sociala nätverk vid 

rekryteringar. På de fyra andra använder man sig av sociala kontakter i varierande omfattning. 

Det kan bero på att det fungerar olika i de branscherna som våra informanter arbetar inom. 

Inom vissa av branscherna kan företagen vara mer beroende av nätverkande, som exempelvis 

inom IT-branschen, för att få tag på rätt kompetens. Det är möjligt att det inom vården finns 

ett större utbud av utbildad personal och att det därmed är lättare att få tag på arbetskraft. 

Således kanske rekryterarna inte behöver de inte använda sig av sitt sociala nätverk som 

rekryterare i samma utsträckning som i andra branscher för att få tag på personal med rätta 

kvalifikationer. 

 

Alla våra informanter är ense om att deras sociala nätverk har betydelse när de själva ska söka 

jobb, även om Elin, som arbetar i klädbutik, aldrig har använt sig av sitt sociala nätverk när 
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hon själv sökt arbete. Det framkom av våra intervjuer att begreppet “socialt nätverk” kan 

tolkas olika. Vissa informanter beskriver databaserna, där vem som helst kan ladda upp sitt 

CV, som ett slags nätverk och en av informanterna menar att begreppet nätverk passar bäst 

när det sker en form av intern rekrytering. Men utifrån vår definition av nätverk så är inte en 

CV-databas ett socialt nätverk utan måste baseras på någon form av social relation. 

   

Vår sista fråga handlade om vilka konsekvenser rekryterarna tror att användning av sociala 

nätverk vid anställningsprocesser kan få. På denna punkt har våra intervjupersoner olika 

uppfattning. Calle anser att det kan bli svårare för minoritetsgrupper att ta sig in på 

arbetsmarknaden när nätverksrekrytering blir vanligare. Calle menar att det inte heller blir 

bättre om alla blir placerade på samma ställe som exempelvis Ronna i Södertälje. Anna menar 

att sociala nätverk mestadels handlar om sociala medier och att en konsekvens är att de äldre 

inte riktigt hänger med på den biten. På så sätt kan det leda till att de äldre på 

arbetsmarknaden ”blir lite off”, menar hon. Dessa två effekter är i linje med Lins teori om att 

effekterna av nätverk kan leda till social skiktning. Tre av våra informanter understryker att de 

ser positiva effekter av användning av sociala nätverk vid rekrytering, såsom att mindre 

företag kan nätverka på sociala medier och att sociala nätverk ger större 

rekryteringsmöjligheter för företagen. Lisa menar att det i princip finns ett arbete för alla på 

hennes företag, även de som inte är kvalificerade för högre tjänster, bara de har 

personligheten för att klara av tjänsten. Sara och Vera, de av våra informanter som använder 

sig av nätverk dagligen i arbetet är också de som beskriver rekrytering med hjälp av sociala 

nätverk i mest positiva termer. De menar att deras sociala nätverk medför att det blir fler 

kanaler att rekrytera via och att det blir lättare att finna kandidater med rätt kompetens på så 

sätt. 

5. Diskussion 

Den här uppsatsen har handlat om nätverkets betydelse i anställningsprocesser utifrån sex 

rekryterares perspektiv. De teorier som utgör bakgrunden till vår studie är Lins teori om 

betydelsen av socialt kapital för arbetsmarknadsprocesser och Granovetters teori om att de 

svaga länkarna i nätverket leder till arbete snarare än de starka.  
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I teoriavsnittet redogör vi för fyra mekanismer som Lin menar är förklaringar till att de 

inbäddade resurserna är viktiga för avkastningen för en individ. Den första av dessa 

mekanismer är att de underlättar informationsflödet. Det vill säga att sociala relationer kan 

finnas i strategiska positioner som i sin tur kan leda till att företag på så sätt kan hitta “bättre” 

individer. Det här kan vi koppla till Sara, som arbetar på ett IT-företag, som säger att hon 

arbetar med att kartlägga personer som är duktiga och väljer på så sätt ut vilka hennes företag 

vill arbeta med; hon arbetar således strategiskt med sociala relationer på arbetstid. Vera 

berättade att hon och hennes kollegor brukar byta kandidater med varandra. Ibland kan hon 

även rekrytera tidigare kandidater till en tjänst som hon tror kan passa dem. På Annas arbete 

där det förekommer intern rekrytering, där en anställd som är duktig och produktiv kan gå upp 

i tjänst och exempelvis bli chef, där kan vi tycka att det blir som en nätverksrekrytering då 

anställda får direkt information om tjänsterna.  

 

Lins andra mekanism handlar om hur sociala relationer kan ha en positiv inverkan på 

inflytelserika positioner. Denna mekanism kan vi koppla till våra informanters utsagor 

eftersom att de flesta menar att när någon de känner lägger in ett gott ord för en annan så 

väger det tyngre än om en person sökt via en formell kanal, exempelvis Arbetsförmedlingen. 

Detta är även i linje med det som tidigare forskning har beskrivit; att en produktiv person 

rekommenderar ofta en annan produktiv (Montgomery, 1991). Detta ger konsekvenser på 

samma sätt som den nämnda mekanismen att om en individ inte är medlem i ett nätverk, där 

någon kan lägga in ett gott ord om honom eller henne, så blir chanserna sämre när de ska 

söker ett arbete. Det här blir extra tydligt i de fallen en rekrytering står mellan två personer 

där den ena är rekommenderad och den andra inte. Då rekommendationen kan tänkas ge en 

viss tyngd när det gäller beslutsfattandet, enligt Lin. Detta är i linje med Calles uttalande om 

att en bra kontakt som tipsar om en annan inte sällan också är bra. 

 

Lins tredje mekanism betonar vikten av att en individs sociala relationer kan fungera som en 

referens för ett företag och det är i linje med vad Sara säger om att hon använder sig av sina 

kontakter som en referens om en annan möjlig kandidat. Sara får via kontakter tips om andra 

personer och på så sätt fungerar den som tipsat som en extra referens. Även Calle påpekade, 

som nämndes ovan, att om en person som tipsar om en annan kandidat är duktig så tar man 

förgivet att den han eller hon tipsar om även är bra. Annars skulle de aldrig tipsat. Detta 

överensstämmer även med den tidigare forskningen som Ekström (2001) och Montogomery 
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(1991) har gjort som skriver att rekommendation av en person minskar osäkerheten om de 

arbetssökande eftersom att de anställda som är produktiva ofta känner andra som är 

produktiva.  

 

Den sista mekanismen till varför inbäddade resurser påverkar en individs ”vinning” är att det 

sociala nätverket ger individer ett slags stöd och ett självförtroende genom sociala relationer. 

På Saras företag inom IT-branschen skulle vi kunna tolka det som att nätverket blir på något 

sätt deras identitet. Detta eftersom de har ett gemensamt intresse och för att hon menar att i 

princip all rekrytering sker via nätverk inom IT-branschen. Detta kan också stämma för de 

andra informanterna, men det framstår som att Sara och Vera, som båda uttalat har stora 

nätverk via deras arbeten och på så sätt får en identitet via dem, är de enda informanterna som 

på något sätt har uttalat sig om denna mekanism. 

 

I resultatavsnittet framgick att våra informanter använder sina sociala nätverk vid rekrytering i 

olika omfattning och på olika sätt. Vi tror att en anledning kan vara att de olika företagen som 

informanterna arbetar på ser olika ut och att det helt enkelt kan skilja sig i storlek på företag, i 

vilken bransch företaget är i och hur konkurrensen ser ut. Dessa faktorer kan alltså vara 

avgörande för i vilken utsträckning de arbetar med nätverk. Sara som arbetar på ett IT-företag 

och Vera som arbetar på ett rekryteringsföretag är de två som tidigare nämnt arbetar med 

nätverk i störst utsträckning och till skillnad från de andra arbetar dem med det på ett 

strategiskt sätt, så som både Lin (1999) och Granovetter (1973) menar att individer kan tänkas 

göra. En förklaring till det kan vara att Sara och Vera arbetar i branscher där det har blivit allt 

viktigare med nätverk. Det kan även handla om vilket företag de arbetar på, och att det 

påverkar hur pass mycket nätverkandet är en del av deras arbete. Det är även möjligt att det 

har att göra med hur länge de har arbetat som rekryterare. Både Vera och Sara har arbetat i 

sina respektive branscher under en längre tid. Det skulle kunna vara en anledning till att de 

har en stor kännedom om sina kollegor alternativt kandidater som de kanske har mött i 

tidigare sammanhang och på så sätt har de byggt upp ett stort socialt nätverk som kan bli 

användbart i deras arbete. Detta kan även vara anledningen till att Vera, som arbetar i samma 

bransch som Lisa, använder sig betydligt mer av nätverk i sitt arbete. En annan anledning till 

att Vera nätverkar mer än Lisa, trots att de är inom samma bransch, skulle kunna vara att Vera 

anställer personal på högre tjänster. Vid sådan rekrytering är kanske information via sociala 

kontakter viktigare för att få tag i rätt person med rätt kompetens. Ekström (2001) betonar att 

arbetsgivarens olika rekryteringskanaler beror på olika förväntningar som arbetsgivaren har 
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på arbetstagaren som utbildningsnivå, yrkesinriktning samt tids- och kostnadsaspekten. För att 

få tag på personer till exempelvis cheftjänster kan det då bli viktigt att använda sig av nätverk 

för att få tag i rätt kandidat. Sara tog upp styrelsen hon sitter i som en viktig nätverkskanal. 

Detta indikerar att när en tjänst på högre nivå ska tillsättas så är det sociala nätverket 

viktigare, eftersom styrelsemedlemmar inte sällan är personer på högre positioner. Att inte ha 

rätt person på rätt plats kan enligt Froschheiser (2009) leda till låg produktivitet och låg 

arbetsmoral. Vilket är i likhet med det våra informanter berättar om att vid 

anställningsprocesser vid högre tjänster blir kraven högre. Företagen vill troligtvis ha rätt 

kompentens på rätt tjänst och därmed kan värdefull information via nätverk vara en väg att gå 

för att lättare kunna säkerställa detta. 

 

Anna är den enda av informanterna som har en negativ inställning till rekrytering via sitt 

sociala nätverk. Hon tycker, som tidigare nämnt, att det blir “geggigt” när kollegor känner 

varandra sen innan. Vad det här beror på är svårt att veta men det kan vara så att hennes 

negativa inställning är gentemot att använda sig av närmre kontakter. Vi fick uppfattningen att 

Anna inte tänkte på intern rekrytering som en slags nätverksrekrytering. Enligt vår definition 

faller sådan tillsättning av arbeten dock inom ramen för nätverksrekrytering. En intern 

rekrytering kan medföra att rekryteraren har mer information om den som vill gå upp i tjänst 

än de som söker formellt och tvärtom har den som söker tjänsten mer information om själva 

arbetsplatsen och tjänsten. 

 

När det gäller den andra frågan, om informanternas allmänna bild av nätverkets betydelse på 

arbetsmarknaden, så är alla intervjupersoner överens om att nätverk har en relevans vid 

rekrytering till arbeten på den svenska arbetsmarknaden. Detta är något som även resultat från 

tidigare forskning kan påvisa, att på den nya arbetsmarknaden så ökar betydelsen av nätverk 

eftersom det finns idéer om att arbetskraften kan utvecklas genom nätverk (Stenlås, 2002). 

Informanterna menar att sociala nätverk är speciellt viktigt när de själva ska söka arbeten och 

detta är intressant eftersom att då ser vi utifrån båda perspektiven, dels från rekryterarens 

vinkel men även från den arbetssökande. 

 

Enligt Ekström (2001) är den vanligaste rekryteringskanalen att använda sig av informella 

kanaler exempelvis via bekanta eller anställda. Det här är i likhet med Granovetters teori då 

han menar att de svaga länkarna, det vill säga de mer ytliga kontakterna, oftast leder till nya 

arbeten. Alla våra informanter håller med om detta, de anser att kontakter från yrkeslivet, 
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tidigare kollegor samt bekanta är de bästa och mest givande kontakterna i rekryteringssyfte. 

Enligt Granovetter (1973) så kan människor få värdefull information genom svaga länkar, 

med andra ord bekanta rör sig ofta i andra cirklar än den de själva befinner sig i. På så sätt 

medför de svaga länkarna en social rörlighet som kopplar i hop människor från olika grupper. 

Därför anses de svaga länkarna som de mest givande i arbetssyfte. Vi kan se att alla våra 

informanters uttalande är i linje med detta, i och med att de alla höll med om att det inte var 

genom familjen som de kunde hitta kandidater till tjänster utan snarare bekanta. 

 

När det gäller den tredje frågan, vad informanterna tror att konsekvenserna av nätverk kan bli, 

så menar Sara och Vera att det blir mest positiva effekter eftersom nätverket ger en större 

möjlighet att hitta rätt kompetens. Detta är i likhet med Ekström (2001) forskning som anser 

att en fördel med nätverk är att de minskar osäkerheten om en arbetssökande och arbetsgivare 

motiverar sin rekryteringskanal utifrån att få tag i sökande med rätt kvalifikationer. Lisa 

tycker också att det är mest positivt med sociala nätverk och menar att företaget hon arbetar 

på kan ge stora fördelar för de med lite erfarenhet att få ett arbete, bara de har den rätta 

personligheten för tjänsten. Anna däremot menar att sociala nätverk kan vara svårt hänga med 

i när man är lite äldre. Calle tror att effekterna av nätverk kan vara att det blir svårare för de 

personer som inte har ett kontaktnät uppbyggt att få arbete och på så sätt hamnar de utanför 

arbetsmarknaden, han tror att detta drabbar exempelvis invandrare. Detta är i linje med den 

forskning som presenterades tidigare som förklarar hur nätverk kan leda till att utrikes födda 

hamnar utanför. Nätverk kan vara gynnande för de som har väldigt många givande kontakter i 

sitt yttre nätverk, men det är inte alla som har det. Granovetter (1974) menar att i det långa 

loppet kan detta leda till att befintliga mönster av selektivitet upprätthålls och straffar de som 

inte har de rätta kontakterna. Detta är liknande det som Lin (2000) menar med att socialt 

kapital kan leda till social skiktning. På längre sikt så kan detta leda till att det kan blir svårare 

för vissa att komma in på arbetsmarknaden för de som inte har de rätta bekantskaperna. Vi 

tror även att en konsekvens kan bli att en viss “klick” av människor kan vara de som får 

arbeten inom vissa branscher, för att det är just de personerna som cirkulerar inom de 

nätverken och det medför att en del hamnar utanför.   

 

Det är bara Calle och Anna av alla intervjupersoner som är inne på samma effekter som Lin 

(2000) och Granovetter (1974) att nätverk kan ge konsekvenser som kan leda till social 

skiktning. Det är intressant att ingen av de andra informanterna reflekterar över konsekvenser 

som social skiktning då det är en viktig aspekt som flertalet tidigare studier har avhandlat. Är 
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nätverk gynnande för alla? För minoritetsgrupper, exempelvis invandrare, som kanske bor i 

områden med många som har liknande bakgrund, för dem kan det som tidigare nämnt bli 

svårt att skaffa givande kontakter. Detta kan även påverka andra grupper som kön, ålder och 

klass. När rekrytering sker via nätverk kan det bli det svårt för dessa grupper. I ett större 

sammanhang betyder detta att personer som inte finns med i dessa nätverk hamnar utanför 

och har ingen möjlighet till att få information om tjänster som tillsätts på detta sätt. Sedan 

tänker vi också att för att nätverka behöver en individ bland annat vara utåtriktad samt ha ett 

självförtroende som inte alla faktiskt besitter, och detta är ju något som ingår i det sociala 

kapitalet.  

 

En intressant aspekt är att de rekryterare som pratar om de positiva konsekvenserna av sociala 

nätverk pratar utifrån företagen de arbetar på och de som menar att det kan bli negativa 

konsekvenser pratar utifrån den arbetssökande individen. Detta skulle kunna indikera på att 

det är mer positivt med nätverkande för företag än vad det är för den arbetssökande individen. 

I efterhand hade det varit intressant att få veta alla informanternas bild av både företagens och 

de arbetssökande individernas perspektiv gällande nätverkskonsekvenser.  

 

Med bakgrund av alla intervjuer kan nätverkande på arbetsmarknaden vara något som blivit 

mer accepterat. Veras och Sandras företags arbetssätt kan vara den “nya” företagskulturen och 

detta kan betyda att fler företag enbart kommer att arbeta med nätverksrekrytering i framtiden. 

Detta är i linje med Stenlås (2002) som menar att företagen idag snarare ska likna ”cocktail-

partyn” än en familj där någon är ett överhuvud. Att nätverk blir vanligare kan bero på att 

företagen vill ha en garanti på att de anställda är produktiva samt att det ekonomiskt kostar 

mycket med en felrekrytering. I dagens samhälle när konkurrensen om arbeten är hårdare kan 

individers sociala nätverk tänkas bli viktigare på arbetsmarknaden eftersom rekryterarna har 

fler arbetssökande att tillgå och då behövs mer än exempelvis utbildning och erfarenhet. 

Konsekvenserna av detta kan alltså leda till att det blir snedvridning av arbetsmarknaden på 

grund av att inte alla har värdefulla och sociala nätverk och besitter inte det sociala kapitalet 

som krävs. Detta kan bli en allvarlig effekt som de flesta av rekryterarna inte tagit upp. Delvis 

kan detta bero på att det kan vara svårt att svara på frågan om hur nätverk kan ge 

konsekvenser eftersom det är sådan “stor” fråga och som kanske egentligen kräver en längre 

eftertänksamhet.  
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En intressant aspekt är att de rekryterare som pratar om positiva konsekvenserna av sociala 

nätverk pratar utifrån företagens perspektiv och de som menar att det kan bli negativa 

konsekvenser pratar utifrån den arbetssökande individen. Detta skulle kunna indikera på att 

det är mer positivt med nätverkande för företag än vad det är för den arbetssökande individen. 

I efterhand hade det varit intressant att få veta alla informanternas bild av både företagens och 

de arbetssökande individernas perspektiv gällande nätverkskonsekvenser.  

 

Vårt material är enbart baserat på sex intervjuer, hade vi intervjuat fler hade vi kunnat få en 

bredare och generellare bild över hur det ser ut på hela arbetsmarknaden i Sverige. Däremot 

anser vi att vårt material kan bidra med en djupare förståelse för hur nätverk används på olika 

företag.  

5.1 Förslag till vidare forskning 

Vårt förslag till vidare forskning är att utöka denna undersökning, det vill säga intervjua flera 

rekryterare för att få en djupare förståelse om hur de använder nätverk. Även forska ännu 

djupare om konsekvenser av nätverk. Vilka är det som drabbas? Och kan man ur forskningen 

få ett svar på vad som kan motverka det sociala nätverkets konsekvenser? Ett förslag är att 

välja ut specifika branscher och undersöka hur mönstren av sociala nätverk ser ut.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

- Kan du berätta om dig själv och din bakgrund?  

- Berätta om dina arbetsuppgifter på företaget? 

- Kan du berätta lite kort om företaget? 

- Hur gick det till när du själv blev rekryterad till din nuvarande tjänst? 

 

Rekryteringsprocessen 

- Berätta hur en vanlig anställningsprocess kan se ut på ditt arbete? 

- Följdfråga: Vilka kanaler används? Styrkor/svagheter med dessa? 

- Använder ni er av rekryteringsföretag eller andra utomstående konsulter? 

- Rekryterar ni främst internt inom företaget eller är det mer externt? 

- Skiljer det sig i anställningsprocessen för olika sorters tjänster? Spelar det någon roll vilken 

typ av person man söker till ett specifikt jobb?  

- Hur meddelas ledig tjänst?  

- Utformar ni en kravprofil eller en arbetsbeskrivning för tjänsten? 

- Hur viktigt är tid i en rekryteringsprocess? 

- Hur ser din taktik ut när du exempelvis läser igenom CV:s, hur “sållar du” ut? 

- Använder ni er främst av intervju eller andra former såsom arbetspsykologiska tester? 

- Använder ni er av en specifik intervjuguide? 

 

Nätverk 

- Hur skulle du definiera ditt nätverk?  

Beskriv hur det ser ut, vad har du för relation till dessa människor? 

- Har du någon gång anställt någon via ditt “nätverk” , dvs kanske en gammal kollega, vän 

eller bekant?  

- Finns det ett etablerat nätverk uppbyggt i ditt arbete som du använder dig av? 

- Vad skulle du säga väger tyngst, en kontakt via en bekant eller någon utomstående som sökt 

arbetet? 
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- Om du någon gång har använt dig av ditt nätverk vid en anställning har det då varit en 

person med starkt band (familj, nära vän) eller har det varit någon med “svagare” band 

(bekant)?  

 

Rangordna dessa utifrån hur du ser på ditt nätverk med motivering: 

- Familj 

- Vänner 

- Bekant 

- Tidigare arbetskollegor 

- Kontakter från yrkeslivet 

- Annat 

 

Socialt kapital 

- Hur bedömer ni meriter såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, referenser, rekommenderad, 

intressant CV? 

-Följdfråga; Rangordnas dessa? 

- Vad är de viktigaste egenskaperna som du anser att man bör besitta om man söker arbete hos 

dig? Följdfråga; Varför?  

- Hur värdesätter ni de personliga egenskaperna? 

- Vad är av intresserade när ni gör referenstagning? Vad frågar ni om? 

- Hur ställer ni er till att anställa personal som har språksvårigheter? 

- Vad skulle du säga är egenskaper som gör att man inte anställer en person? Finns det 

sådana? 

- Hur ser du på diskriminering av exempelvis kön eller etnicitet vid anställningsprocesser?  

Följdfråga; anser du att detta är vanligt?  

- Det finns teorier om att vi människor gärna umgås med personer som har liknande bakgrund 

och ungefär samma förutsättningar, är det här något som du skulle kunna hålla med om när 

det gäller er arbetsplats?  

- Hur gör du/ni när ni har två sökande med likvärdiga kompetenser? 

 

Social skiktning  

- Det finns forskning som visar att när man testar att skicka in två identiska CV:n, där ett av 

namnen är svenskklingande och ett inte är det och att det oftast går “bättre” för den med 

svenskklingande namn. Hur tänker du när du hör om detta? 
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- Hur tror du att era anställningssprocesser påverkar samhället i ett större sammanhang? 

- Tidigare forskning visar att nätverk får allt större betydelse, kan du hålla med om detta? Vad 

tror du att detta kan få för konsekvenser?  

 


