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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur arbetsgivare ser på nätverk 

vid rekrytering. För att undersöka ämnet utvecklades även tre forskningsfrågor. Hur 

definierar rekryterare nätverk, på vilket sätt anser arbetsgivare att en arbetssökande 

sociala nätverk har för betydelse vid rekrytering och hur bedömer/graderar arbetsgivare 

de arbetssökandes sociala nätverk vid rekrytering? Dessa frågor utgjorde även de 

genomgående temana i uppsatsen som formade både intervjuguiden och resultatet. För 

den teoretiska bakgrunden presenteras teorier om socialt kapital på en individuell nivå 

samt rekryteringsprocesser ur ett bedömningsperspektiv. Den tidigare forskningen visar 

på att rekrytering via informella kontakter är vanlig och validiteten för de urvalsverktyg 

som används inom rekryteringen.  

Det gjordes tre semi-strukturerade intervjuer med rekryterare på tre olika företag inom 

tre olika branscher som utgör materialet för resultaten. Resultaten redovisas tematiskt 

utifrån forskningsfrågorna och visar på varierad användning av nätverk i rekryteringen. 

Rekryterarnas egna nätverk utgör basen för hur de själva förstår nätverk och kan se 

användning för dessa. Betydelsen av nätverk, jämfört med andra kriterier, vid 

rekrytering kan ses som minimal oavsett om de använder den eller beskriver det på en 

hypotetisk nivå. Respondenterna finner både negativa och positiva aspekter av nätverk 

samt även variationer på dessa vilket leder till slutsatsen att nätverk går att bedöma. 

Uppsatsens utgångspunkt är något som är relativt outforskat vilket leder till att 

resultaten kan ses som ett försök att börja kartlägga området.  
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1. Inledning 

Att säga att de vi känner och har anknytning till är viktiga för olika framgångar i livet är det 

förmodligen inte någon som skulle säga emot. Men kan det sociala nätverket även användas 

av en arbetsgivare? I denna studie är syftet att studera hur arbetsgivare ser på arbetssökandes 

sociala nätverk i en rekryteringssituation. Nätverk kan betraktas som sociala strukturer som 

består av interaktioner där interaktionerna uppstår i sociala relationer som kan finnas mellan 

olika aktörer. Aktörerna kan vara allt från individer till organisationer och hela samhällen.  

Att nätverka är ett uttryck som numera kan ses som väl vedertaget och som skulle kunna 

förklaras med att en individ aktivt söker nya kontakter för att utöka sitt nätverk, med personer 

som skulle kunna ses som värdefulla. Varför skulle så mycket energi och tid läggas på att 

nätverka om det inte skulle finnas några positiva utfall av det? Sociala nätverk bör vara 

värdefulla för flera typer av tjänster på ett företag. En person som har många kontakter inom 

arbetslivet, ett väl utvecklat professionellt nätverk, kan antas kunna få hjälp med att lösa 

problem eller bolla idéer med någon som har andra kunskaper än vad som kanske finns inom 

företaget. 

Idag sker en större del av nätverkandet genom sociala medier. Dessa kan definieras som 

plattformar utformade av en kombination av teknik, social interaktion och användarframställt 

innehåll (KaweWeb, 2012). Den ökade användningen av och uppmärksamheten kring sociala 

medier har gjort att man skulle kunna tänka sig en större medvetenhet hos allmänheten för 

nätverk och dess betydelse. Det sociala mediet LinkedIn för professionella nätverk ökade med 

över 70 miljoner aktiva användare mellan september 2012 och september 2013 (LinkedIn, 

2012; LinkedIn, 2013). Även företag och organisationer använder sig av sociala medier och 

kan genom dessa få en bredare plattform för informationsspridning bland annat genom att 

marknadsföra sig och kommunicera med sina kunder och andra intressenter. Internet är 

numera ett verktyg i rekryteringprocesserna hos företag och kan bland annat användas för att 

utannonsera lediga befattningar, ge information om själva organisationen och dess tjänster 

samt aktivt själva leta upp potentiella medarbetare. Fördelar med onlinerekrytering är att de 

når en bredare publik med potentiella kandidater. Det är också en mer prisvärd metod att 

använda sig av samt att det är mer effektivt att använda än traditionella annonseringsmetoder 

(Armstrong, 2009:523-524). 
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Organisationen själva kan inte rekrytera personal utan måste istället representeras av någon 

annan. Beslutet om vem som ska anställas sker av en eller flera personer som oftast är 

anställda inom organisationen. I denna uppsats kommer de personer vars arbetsuppgifter 

inkluderar att förse organisationen med personal benämnas som rekryterare och bedömare. 

Eftersom det är dessa personer som utför rekryteringen åt arbetsgivaren är det dessa som bör 

has i åtanke även när det är arbetsgivaren som nämns. När det är en eller flera enskilda 

personer som har en så pass stor påverkan på vem som anställs kan man anta att de ämnen 

som är viktiga för dessa individer kan spela in för vem som anställs.  

Sociala nätverk är idag ett område med omfattande forskning. Ett av områdena som det har 

forskats på är hur det är genom sitt personliga nätverk som arbetssökande kan få information 

om jobbtillfällen, vilket visar på fördelarna för en individ att ha rätt kontakter i sitt nätverk. 

Detta skulle också kunna tyda på att det även för arbetsgivare kan finnas fördelar med att ha 

individer på sitt företag med olika nätverk. Syftet med denna studie är att studera hur arbets-

givare ser på arbetssökandes sociala nätverk vid rekrytering, vilket är mindre uppmärksammat 

ur forskningssynpunkt. Det är av intresse att studera de som utför rekryteringen för att få en 

inblick i hur de ser på nätverk och om de anser att kandidatens nätverk på något sätt kan 

nyttjas av företaget. I denna studie är det även av intresse att studera företagens rekrytering 

för att se om de i något steg använder sig av nätverk eller på vilket sätt de skulle kunna 

användas i rekryteringen av ny personal. 

Utifrån syftet har vi valt att arbeta med följande frågeställningar: 

1. Hur förstår/definierar arbetsgivare begreppet sociala nätverk? 

2. På vilket sätt anser arbetsgivare att en arbetssökandes sociala nätverk har för betydelse 

vid rekrytering? 

3. Hur bedömer/graderar arbetsgivare de arbetssökandes sociala nätverk vid rekrytering?  

1.1 Avgränsning 

För att avgränsa denna uppsats har vissa områden valts att ej tas i beaktande. Istället för att 

fokusera på socialt kapital som helhet, har valet gjorts att enbart fokusera på socialt kapital ur 

ett mikroperspektiv. Anledningen till detta är för att den senare synvinkeln ansågs passa bättre 

eftersom studien är upplagd på så sätt att intresse enbart har legat på att studera socialt kapital 

på individnivå. En annan avgränsning är att det endast är arbetsgivarens syn och avkastning 

på en kandidats nätverk som tagits i beaktande. Hänsyn har ej tagits till den arbetssökandes 
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syn på nätverk.  En tredje avgränsning är att studien fokuserar på bedömningsfasen av en 

rekryteringsprocess, och inga andra delar av processen, då bedömningsfasen ansågs vara den 

del som är mest relevant för studiens syfte. De personer som valdes för intervju verkade inom 

olika branscher, bland annat detaljhandel, IT-utveckling och varuhushandeln. Ett kriterium 

här var att endast rekryteringsprocesser för personer som anställs till högre tjänster studerades 

och inte tjänster som exempelvis butiksmedarbetare. Detta gör att de tre företagens processer 

blir mer likartade samt att dessa typer av befattningar kan antas behöva använda sig av 

kontakter på ett mer utvecklat sätt i sina arbetsuppgifter än exempelvis butikssäljare. 

2. Teori 

Nätverk är något som skulle kunna studeras på flera olika sätt. I denna uppsats är avsikten att 

studera den påverkan och de eventuella avkastningar som ett nätverk har på en individ. Därför 

kommer inte nätverk i sig eller dess uppbyggnad att studeras. Ett begrepp som närmar sig det 

som avses studeras är sociala nätverk. Begreppet kan ses som problematiskt eftersom det i 

sociologiska sammanhang generellt syftar på kontaktnät mellan människor men även utgör ett 

informationstekniskt begrepp som kan anses vara synonymt med sociala medier (KaweWeb, 

2012). Begreppet kommer att användas genom uppsatsen, dock ej synonymt. Sociala nätverk 

kommer användas med dess sociologiska betydelse. Ytterligare ett problem med detta 

begrepp är att det innefattar vissa svårigheter att operationalisera i empirin. Därför kommer 

socialt kapital att användas för att beskriva den teoretiska bakgrunden. Begreppet har valts för 

att det beskriver de mellanmänskliga relationerna som en resurs, vilket representerar det värde 

som en arbetsgivare skulle kunna se i en kandidats nätverk. Detta begrepp är även lättare att 

undersöka empiriskt.  

Detta teoriavsnitt inleds med en beskrivning av den teoretiska bakgrunden till rekryterings-

processer samt att flera begrepp inom rekrytering kommer att beskrivas. Då syftet ligger i att 

studera arbetssökandes nätverk kommer ett fokus ligga i att beskriva hur urval och bedömning 

bör göras av arbetssökande. Därefter kommer det redogöras för socialt kapital. Fokus kommer 

att ligga på att beskriva socialt kapital ur ett mikroperspektiv eftersom det är de individuella 

fördelarna av nätverket som är av vikt. Därefter kommer de fördelar och nackdelar som kan 

ses med socialt kapital att beskrivas och slutligen kommer ett avsnitt om sociala transaktioner. 
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2.1 Rekrytering 

Överlag finns det inte mycket forskning som fokuserat på rekryterares syn på kandidaters 

sociala nätverk. Av denna anledning är det därför intressant att undersöka detta område. Det 

kan på så sätt ses som att denna studie bidrar till kommande forskning genom att studera vad 

kandidaters sociala nätverk har för betydelse i en rekryteringsprocess. Med rekrytering menas 

de processer eller åtgärder, som leder till anställning av individer (Granberg, 2011:413). Ett 

behov av ny personal uppstår när en befattning blir ledig, vilket kan ske på grund av till 

exempel en omplacering, att en ny befattning etableras eller att en persons anställning 

avslutas. Rekryteringen kan ske både internt och externt. I en intern rekrytering anställs en 

redan befintligt anställd inom företaget till en annan befattning. Vid en extern rekrytering 

anställs en person utifrån (ibid.). 

Outsourcing innebär att vissa uppgifter utförs av en entreprenör på uppdrag av organisationen 

(Granberg, 2011:407). När man outsourcar rekryteringen kan man ta hjälp av bemannings-

företag. Hjälpen de erbjuder varierar från företag till företag men kan bland annat innefatta 

personaluthyrning, då bemanningsföretaget anställer personal som sedan hyrs ut till 

organisationer, och rekrytering, där bemanningsföretaget sköter hela rekryteringsprocessen åt 

organisationen (ibid.). Varför outsourcing tas upp i detta teoriavsnitt är för att det kan skapa 

en problematik när det kommer till urvalsprocessen av företag till denna undersökning.  

Rekryteringsprocessen tar vid när en organisation fastslår att en befattning är ledig. Det som 

först sker är att fastställa befattningskraven där den vanligaste metoden för att få en 

beskrivning av befattningen är att intervjua personer som kan uttala sig om den (Granberg, 

2011:414). Dessa personer kan till exempel vara chefer eller den tidigare befattnings-

innehavaren. Nästa steg innefattar att få lämpliga personer att söka den lediga tjänsten vilket 

innebär att information om den lediga tjänsten behöver spridas. Detta kan bland annat ske 

genom att utforma en annons som publiceras/visas på strategiska platser. Av de ansökningar 

som sedan kommer in sker en grovgallring för att ta fram de kandidater som anses vara av 

störst intresse (Granberg, 2011:424). Vilken av de sökande som ska anställas fastställs genom 

olika urvalsinstrument (ibid.). 

2.1.1 Urval och bedömning i rekryteringen 

Urvalsarbetet är det som påbörjas efter att de arbetssökande har tagit kontakt med företaget 

angående tjänsten (Prien, 1992:21). Bedömningen sker genom de urvalsinstrument som väljs 
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för den aktuella rekryteringen. Beslutet om hur urval ska ske grundar sig i om det är 

institutionella, enstaka eller individuella beslut (Prien, 1992:194ff). Institutionella urval är det 

som sker när man behöver rekrytera för befattningar som innehas av många i stora 

organisationer, exempelvis butikspersonal för en stor butikskedja. Individuella beslut är när 

endast en person fattar ett beslut utifrån vad som är bäst för den individen. När man istället 

utgår från den aktuella situationen och befattningen för att besluta vilket urval som passar 

detta specifika fall handlar det om enstaka beslut. Vid dessa situationsbaserade beslut ligger 

det en stor del av avgörandet hos den som har det slutgiltiga bestämmandet för vem som får 

tjänsten. För den aktuella studien kommer fokus att ligga på det som anses vara enstaka 

beslut. I denna typ av urval är det bra att noggrant välja hur en bedömning av kandidaterna 

ska ske eftersom det görs en individuell bedömning av kandidaterna görs (Prien, 1992:201). 

En av de viktigaste punkterna för val av bedömningsmetod är att vara säker på att man väljer 

en kandidat som motsvarar de uppställda kraven för att beslutet skall kunna vara långsiktigt 

hållbart (Prien, 1992:190). Att rekrytera fel kan bli extremt kostsamt och hamna på en kostnad 

i miljonklassen (Ahrnborg, 1997:13). Det är även viktigt att bedömaren är väl medveten om 

vilka grunder beslut fattas på för att kunna göra sakliga beslut. Även de andra sökande bör få 

ett svar inom rimlig tid. Bedömningen bör även den ses som en färskvara och bör heller inte 

ta för lång tid för att kunna behålla de intressanta kandidaterna (Prien, 1992:190; Ahrnborg, 

1997:173). 

Den vanligaste lämplighetsbedömningen görs på en sammanvägning av tre sorters 

information; längdsnittsanalys, tvärsnittsanalys och en framtidsprognos (Prien, 1992:65). En 

längdsnittsanalys innebär att granska information om vad kandidaten har gjort fram tills idag 

vilket då innefattar även utbildning och tidigare arbete. I en tvärsnittsanalys studeras 

kandidatens nuvarande situation vilket kan speglas i faktorer som fritidsintressen och 

personlighet. En framtidsprognos baseras på hur väl kandidaten anser att denne kommer klara 

av arbetet i kombination med hur väl bedömaren anser att kandidaten passar för den tilltänkta 

rollen. 

En persons personlighet kan tyckas spela stor roll för huruvida en person kan vara lämplig 

eller inte för en tjänst och kan till och med ses som en av de viktigaste tillgångarna för en 

person i arbetslivet (Prien, 1992:135). Detta är däremot något som man som bedömare 

och/eller rekryterare ska vara extremt försiktigt med att försöka använda som ett kriterium för 

sitt val av kandidat. Att under en anställningsintervju påstå att man kan bedöma en individs 

personlighet är att ha en orimlig ambitionsnivå (ibid.). Skälen till detta är att intervjun har en 



 6

extremt begränsad tid vilket gör att det inte går att lära känna kandidaten ordentligt. Under en 

anställningsintervju är det även skäligt att tro att kandidaten försöker visa sig från sin bästa 

sida och kan även lärt sig olika sätt för att framhäva sina bra sidor. Det är heller inte värt att 

försöka kompensera detta med att göra ett personlighetstest eftersom att detta inte alltid ger 

korrekta resultat samt kan ge en dålig bild av företaget (ibid.). Om en bedömning fortfarande 

vill göras med grund i personlighet bör rekryteraren istället lägga tid på att ordentligt lära 

känna kandidaten, vilket sker under en längre tidsperiod. 

För många organisationer är mottot “rätt man på rätt plats” målet med rekryteringsprocessen 

och är en slogan som lever kvar från 80-talet (Ahrnborg, 1997:113). Problemet med detta är 

att fokus endast hamnar på den som ska anställas när det är flera andra saker som kan gå fel i 

en rekrytering. Samtliga bedömningsmetoder har problemet att de är mycket känsliga för att 

användningen sker på rätt sätt (Prien, 1992:44) och även det mest genomtänkta bedömnings-

systemet kan fallera med en okvalificerad bedömare. Detta betyder att det även behöver 

ställas höga krav på den som utför rekryteringen och bedömningen. För att kunna ha ett 

fungerande bedömningssystem, och med det en fungerande rekryteringsprocess, bör det 

därför finnas en insikt om att även kvalificerade rekryterare behöver inövas i bedömnings-

systemet för att det ska användas på rätt sätt (Prien, 1992:35) och den som leder testet bör 

kvalitetstestas lika mycket som själva testet (Ahrnborg, 1997:165). Sloganen “rätt man på rätt 

plats” har även andra svårigheter. Att använda ordet man som standard för den som ska få 

tjänsten är föråldrat (Ahrnborg, 1997:111) och istället kan det användas ett mer könsneutralt 

ord som exempelvis medarbetare. Ytterligare problem med detta tänkesätt är att det kan bli en 

kortsiktig rekrytering när man endast ser till hur kandidaten passar för den lediga tjänsten. Att 

istället anställa kandidater som passar till företaget och som är kompetenta och kan utvecklas 

skapar en miljö med medarbetare som kan rätta sig efter företagets aktuella behov (Prien, 

1992:206). 

2.2 Socialt kapital 

Inom den sociologiska forskningen har det sociala kapitalet blivit en av de mest framträdande 

forskningsgrenarna (Lin, 1999) och socialt kapital är ett begrepp som har många olika 

definitioner och tolkningar. Två huvudspår finns där den ena riktar in sig på makronivå medan 

den andra riktar in sig mer på mikronivå. På makronivåer läggs fokus på grupper, 

organisationer och samhällen medan mikronivåer har ett fokus på individen (ibid.). Putnam 

(2006:18) är en av flera som fokuserar på makronivåer av socialt kapital och påstår att kärnan 
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i teorin kring begreppet socialt kapital är att det finns ett konkret värde i sociala nätverk. 

Effekterna av det sociala kapitalet kan ge utslag för både individer och samhället i helhet 

(ibid.). För en individ är det viktigare att befinna sig i ett samhälle med starka band än att ha 

egna starka sociala band eftersom detta kommer göra personen effektivare. Detta eftersom att 

effekten av det starka nätverket kommer att öka produktiviteten för alla individer som 

befinner sig i det samhället.  

Coleman (1988:98) beskriver istället socialt kapital ur ett mikroperspektiv och definierar 

begreppet som att det inte är en ensam enhet utan en variation av olika enheter där socialt 

kapital finns inom relationsstrukturen mellan aktörer samt bland aktörer. Aktörer kan vara 

både individer och organisationer inom strukturen. Det sociala kapitalet är inte förvarad i 

aktörerna själva eller i den fysiska produktionen. Den funktion som kan identifieras är värdet 

som uppstår i de sociala strukturerna, som de kan använda sig av för att uppnå sina intressen. 

Colemans (1988) och Lins (1999) definitioner av socialt kapital kan liknas vid varandra och 

är båda mikroinriktade, det vill säga fokus ligger mer på individen. Det som dock Coleman 

(1988) benämner som strukturer beskriver Lin (1999) som sociala nätverk. Lin (1999:39) 

lägger större fokus på en individs avkastning av att investera i relationer med andra än vad 

Coleman (1988:98) gör. Dessa avkastningar kan ses vinster eller fördelar med socialt kapital.  

2.2.1 Individuella fördelar och nackdelar med socialt kapital 

Individer engagerar sig i interaktioner och nätverk för att kunna producera vinster i dessa 

(Lin, 1999). De individuella fördelarna som skulle kunna finnas med socialt kapital kan 

redovisas i följande fyra delar. Första delen symboliserar den information som blir tillgänglig 

genom att ha kontakter i specifika strategiska platser och/eller hierarkiska positioner. På detta 

sätt skulle då även individer kunna ge företag tillgång till viktig information som annars inte 

skulle vara tillgänglig. Exempel på detta skulle kunna vara information om nya arbetsverktyg, 

kunder eller projekt. De sociala kontakterna har även möjlighet att ha en påverkan på de 

aktörer som kan influera de situationer som involverar personen (ibid.) Här skulle exempelvis 

en rekryterare kunna influenseras/påverkas på så sätt att en individ som är en potentiell 

kandidat för en tjänst har en referensperson som kan prata gott om denne vid referenstagning. 

Individen skulle då troligtvis ha en bättre chans att få en tjänst jämfört med en person som 

kanske inte har en referensperson, som har en referensperson som kanske inte lämnar lika gott 

omdöme eller anses vara en lika bra referensperson. För det tredje kan en persons sociala 

kontakter fungera som en typ av referens för personen. En persons kända nätverk kan ses som 
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en indikation för företag om vad denne skulle kunna tillföra organisationen. Vilket även 

inkluderar det som kan finnas utanför individens personliga kapital. Exempelvis skulle en 

person med en specifik kompetens kunna ge företaget vidare kontakt med ytterligare personer 

med samma specifika kompetens, som individen har i sitt nätverk. (ibid.) Den fjärde och sista 

aspekten är att sociala relationer förväntas förstärka en individs identitet och erkännande. Att 

bli försäkrad om och igenkänd för sitt värde som individ och medlem i en social grupp, som 

delar liknade intressen och resurser, ger inte bara ett emotionellt stöd utan också ett offentligt 

erkännande om ens anspråk på vissa resurser. Dessa förstärkningar är väsentliga för att 

bibehålla mental hälsa och rätten till resurser (ibid.). Även om detta kan ses som en fördel 

som endast befinner sig på en individuell nivå finns det även fördelar för en arbetsgivare. Att 

en person har ett väl utvecklat personligt nätverk och inte bara ett väl utvecklat professionellt 

nätverk kan tänkas göra en individ mer motståndskraftig. Detta eftersom att en person som har 

ett nätverk som erbjuder emotionellt stöd tordes kunna utsättas för mer stressade situationer 

med mindre komplikationer jämfört med en individ som inte har samma stöd. För en 

arbetsgivare skulle det kunna resultera i att medarbetarna har egenskaper som exempelvis 

bättre självkänsla som i sin tur skulle kunna tänkas påverka medarbetarnas arbetsprestationer.  

Portes (1998) beskriver att det även finns negativt socialt kapital och kan beskrivas i fyra 

olika delar. Den första innebär exkludering av individer som inte tillhör gruppen. De starka 

band som ger fördelar till medlemmar i en grupp gör på samma sätt så att individer som inte 

är medlemmar i gruppen har svårare att få tillgång till den. Exempel på detta är den ökade 

kontrollen av producentföretagsverksamheten av Koreanska immigranter i flertalet östkusts-

städer i USA eller det traditionella monopolet över diamanthandeln i New York av Judiska 

handelsmän (ibid.). Den andra aspekten som beskrivs kan man säga är en motsatts till den 

första, här kan en stängd grupp i stället motverka företagsverksamhet och framgångsrikhet i 

gruppen. Framgångsrika entreprenörer på Bali är ett exempel där de själva var konstant 

angripna av sina jämlikar (ibid.). Den tredje aspekten är att gruppdeltagande kan skapa 

konformitet. Här är graden av social kontroll stark och den individuella friheten restriktiv 

vilket leder till att personer som är mer självständiga och fritänkande väljer att åka därifrån. 

Den fjärde aspekten är när gruppsolidaritet rotas i gemensamma uppfattningar om att vara 

annorlunda och motstånd mot det normaliserade samhället. Individuella framgångssagor 

underminerar gruppsammanhållning för att den är grundad på den påstådda omöjligheten av 

sådana händelser. Resultatet är en nedåtgående utjämning av normer som verkar för att hålla 

medlemmarna i gruppen på plats och tvinga de mer ambitiösa att istället fly från den.  
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2.2.2 Sociala transaktioner 

Lin (1999) beskriver att det finns två olika slags utfall av avkastning när investeringar görs i 

sociala relationer, dels avkastning på instrumentella handlingar och dels avkastning på 

expressiva handlingar. Instrumentella handlingar görs för att få resurser som individen inte 

erhållit medan expressiva handlingar görs för att bibehålla resurser som individen redan har 

erhållit.  

 “Investment in social relations by individuals through which they gain access to embedded 

resources to enhance expected returns of instrumental or expressive actions” (Lin, 1999:39). 

Social avkastning kan fås via instrumentella handlingar och kan ha en asymmetrisk 

transaktion. Det vill säga där ett socialt utbyte sker, skulle själva transaktionen kunna ske 

enbart från den ena individen till den andra. Då skapas en social skuld där den individ som 

gynnats av transaktionen står i skuld, kallad social kredit, till den individ som gett upphov till 

transaktionen (ibid.). Coleman (1988:102) diskuterar också sociala skulder, han nämner 

begrepp som expectations, obligations och trustworthiness. Om A gör något för B och litar på 

att B ska återgälda henne i framtiden, uppstår en förväntan från A:s sida och en skyldighet 

från B:s sida. Denna skyldighet kan ses som en innevarande kredit som A har tillgodo hos B. 

Denna form av socialt kapital beror på två delar, tillförlitlighet i den sociala omgivningen, 

vilket betyder att skulden kommer att återbetalas, samt den egentliga omfattningen av den 

hållna skulden. Det sociala kapitalet kan då ses som värdet av den samling tjänster som går att 

kräva tillbaka inom sitt nätverk. 

Inom ett nätverk sprids ett anseende om den som ger upphov till sociala transaktioner (Lin, 

1999:40). Anseende definieras som positiva eller negativa åsikter av en individ i ett socialt 

nätverk och är ett tecken på social vinning. Desto fler personer som står i skuld till en individ, 

ju högre anseende får denna person och desto större blir dess nätverk. Detta leder till ett större 

behov för individen som har en social skuld (ego) att bibehålla sin relation med den individ 

den är skuldsatt till (alter). Tillsammans med ett större anseende får alter materiella resurser 

som rikedom samt en högre hierarkisk position som makt. 

I expressiva handlingar är principen att en individ ska kunna ha tillgång till och mobilisera 

andra som delar samma intresse och kontroll av liknande resurser så att inbäddade resurser 

kan slås samman och delas. Detta sker för att de befintliga resurserna ska skyddas och 

bevaras. Här finns det tre stycken olika avkastningar; fysisk- och mental hälsa samt 

livstillfredsställelse. Ofta förstärker expressiva och instrumentella handlingar varandra (Lin, 

1999).  
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Det som är av intresse i den här uppsatsen är att studera huruvida arbetsgivare tar socialt 

kapital i beaktande och i så fall på vilka sätt i en rekryteringsprocess. En individ med ett stort 

anseende, det vill säga någon som har många personer som står i skuld till honom eller henne, 

skulle kunna vara något som arbetsgivare tar hänsyn till i en rekryteringsprocess. En kandidat 

som har ett stort socialt kontaktnät borde därmed också ha många sociala krediter från andra 

individer (Lin, 1999; Coleman, 1988). Som arbetsgivare skulle detta kunna ses som något 

positivt om den anställde exempelvis behöver ha kontakt med andra företag. Detta kan förstås 

vara relaterat till vilken tjänst den anställde ska ha. Det företag skulle kunna tjäna på här är att 

anställa en individ med ett redan uppbyggt nätverk istället för en individ med ett kontaktnät 

som behöver byggas upp.  

Som redan nämnt så är socialt kapital ett begrepp som innefattas med många 

tillämpningsområden och används inte sällan i analyser med olika enheter (Portes, 2000). 

Detta innebär att begreppet kommer med en skenbar enkelhet för tillämpning på fenomen som 

egentligen endast borde ses som angränsande till begreppet. Speciellt oklart kan begreppet ses 

som när det används på både en individuell och kollektiv nivå, så kallat makro och mikro 

(ibid.). För den aktuella uppsatsen så har ett teoripaket presenteras som används på en 

mikronivå. Detta avlägsnar inte begreppets problematik eller dubbla användningsområde, men 

då inget annat begrepp har kunnat användas för att presentera ämnets teoretiska bakgrund har 

socialt kapital fortsatt använts. Även begreppet nätverk kan ses som problematiskt ur samma 

aspekter. Enligt Stenlås (2002) har dess populära användning inom sociologi lätt till att 

begreppet används mycket löst för att i allmänhet beskriva mellanmänskliga relationer. Den 

aktuella presentationen och användningen av nätverk anses vara tillräckligt tydlig för att anse 

att användningen är motiverad. 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs den tidigare forskning som finns kopplat till socialt kapital och 

rekrytering. Den tidigare forskning som finns om socialt kapital presenteras främst ur ett 

makroperspektiv vilket denna uppsats ej har i fokus. Forskning ur ett mikroperspektiv har inte 

riktigt heller varit inriktad på samma studieområde som denna uppsats undersöker och det har 
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därför varit problematiskt att finna tidigare forskning om hur arbetsgivare skulle kunna se på 

kandidaters sociala kapital och deras kontaktnät.  

Inom rekryteringsämnet har det gjorts mer forskning, som dock fokuserat mest på utbudssidan 

av arbetsmarknaden, alltså den arbetssökande individen och dess sociala kontakter 

(Fernandez, Castilla & Moore, 2000). Varför det är viktigt att se till både behovs- och 

utbudssidan när det kommer till sociala nätverk på arbetsmarknaden är för att om man bara 

ser till utbudssidan blir inte helhetsbilden komplett utan obalanserad (Fernandez et al.,2000). 

Därför fokuserar Fernandez et al. (2000) studie på behovssidan, det vill säga arbetsgivarsidan. 

Resultaten visar på att det är lättare att få en anställning på företaget om kontakten förmedlas 

genom en anställd på företaget jämfört med en individ som ansöker om arbete genom andra 

kanaler. De som anställs på detta sätt kan även sätta sig in i arbetet snabbare men kan också 

prestera bättre genom att de redan har existerade länkar till andra anställda på företaget 

(Marsden & Gorman, 2001). Användningen av olika rekryteringskanaler har förändrats under 

de senaste åren (Ekström, 2001) och informella kontakter är nu den vanligaste rekryterings-

vägen där företag hittar nya medarbetare genom att gå via exempelvis sina egna anställda, 

kunder eller leverantörer (Svensk Näringsliv, 2010; Ekström, 2001). Ekström (2001) visar på 

att arbetsgivare främst använder sig av informella kanaler för att det ansågs ge medarbetare 

som var bättre kvalificerade samt höll kostnaderna nere. De användes även för att de 

informella kanalerna förväntades ge kort rekryteringstid. Mouw (2003) skriver att även om 

bland annat Fernandez et al. (2000) studie är gjort på ett enskilt företag så tyder resultaten 

ändå på att det kan vara en viktig fördel att ha en kontaktperson på ett företag. Mouw (2003) 

menar även på att om personliga referenser är lika viktiga på övriga arbetsmarknaden borde 

individer med goda kontakter få fler jobberbjudanden per ansökan än en identisk individ som 

inte har samma kontaktnät.  

Varför informella kontakter tas upp i den tidigare forskningen är för att den baseras på 

kontaktnät. Rekrytering via informella kontakter är också något som ökat genom åren vilket 

skulle kunna visa på att kontaktnät spelar en större och större roll. Om en individ kan anställas 

på en grund av att den har någon slags relation till en anställd på ett företag torde det vara 

bland annat relationen mellan dessa två som arbetsgivaren ser som en tillgång för företaget. 

Kan arbetsgivaren då också se på en kandidats nätverk som en tillgång för företaget när det 

ska tillsätta en tjänst även om de nödvändigtvis inte har en referensperson på företaget?  

Vidare forskning visar på att vilka typer av test som en rekryterare använder för att fastställa 

vem som ska anställas har stort inflytande på hur väl personen egentligen passar och hur bra 
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denne kommer att utföra arbetet i framtiden. Schmidt & Hunter (1998) har undersökt hur 

olika metoder som används inom rekrytering mäter det som avses mätas (validitet) och hur 

användarvänliga dessa metoder är. Denna forskning tyder på att de urvalsprocesserna som 

rekryterare gärna använder inte alltid kan tala om hur väl kandidaten kommer utföra arbetet. 

Resultaten visar även att det är stor skillnad mellan de olika metoderna (ibid.). Till exempel 

har grafologi ingen validitet, vilket betyder att man lika gärna kan slumpa ut anställningen 

bland de ansökande. Grafologi innebär att det görs en bedömning av kandidaten baserat på 

dess handstil. Även faktorer som intressen och mängden på utbildning har låg validitet. Högre 

validitet har det test kallat GMA, vilket mäter intelligens och generell kognitiv förmåga. Ännu 

bättre validitet nås om GMA kombineras med arbetstest, som innebär att kandidaten får testa 

på hela eller delar av det tänkta arbetet. Problemet med arbetstest är dock att kandidaten måste 

ha förkunskaper om arbetet för att kunna utföra arbetstestet med rättvisa. När även 

användarvänligheten mäts anses två metoder vara bäst, kombinationen av GMA och 

integritetstest samt kombinationen GMA och strukturerad intervju. Ett integritets-test används 

för att kunna anställa kandidater som inte kommer att utveckla oönskade beteenden på arbetet, 

som att dricka på arbetstid eller att stjäla från arbetsgivaren. Testet fungerar dock också som 

ett sätt att utvärdera den generella arbetsprestationen. En strukturerad intervju innebär en 

anställningsintervju där frågorna är fastställda och den relativt höga prediktionen beror på att 

frågorna oftast är framtagna genom en noggrann analys av tjänsten. Båda dessa kombinationer 

har en bra prediktionsförmåga på hur väl kandidaten kommer prestera på arbetet och är 

billigare att utföra jämfört med flera andra kombinationer (ibid.).  

4. Metod 

Här kommer det redogöras för de metodologiska ställningstaganden som forskningsmetod och 

insamlingsmetod. Senare kommer det redogöras för hur respondenterna har valts och hur 

empirin har samlats in. Detta följs av en beskrivning av hur empirin har behandlats och 

analyserats. Sist kommer ett resonemang kring de etiska aspekterna i uppsatsen. 

Denna studie utfördes med en kvalitativ metod för att kunna närma sig det som studeras vid 

insamlingsprocessen och analysen av data (Bryman, 2002:35; Aspers, 2011:14). Metoden 

valdes för att kunna fokusera på respondenternas livsvärld och upplevelser i denna. Vilket då 
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skulle kunna visa vilket inflytande nätverk har i respondenternas sociala verklighet (Dalen, 

2007:11). Det ansågs svårt att fånga ett tillräckligt utförligt resonemang kring synen på 

nätverk och rekrytering om en kvantitativ metod hade använts. I denna studie används både 

induktiv och deduktiv ansats. Teorin deducerades genom de frågeställningar som skapats 

vilket låg till grund för datainsamlingen medan resultat och analysdel induceras tillbaka till 

teorin igen (Bryman, 2002:21-22). 

Som insamlingsmetod för empirin valdes det att endast använda intervjuer. Intervjuer valdes 

för att få en insikt om respondenternas egna erfarenheter och deras tankar, något som 

kvalitativa intervjuer är speciellt lämpade för (Dalen, 2007:9). Det sågs även som ett 

tillvägagångssätt för att få reda på vad respondenterna associerar med nätverk och hur de 

teoretiskt sett skulle kunna använda nätverk vid en rekrytering. Med tanken på uppsatsens 

ämne och vilka som ämnades vara respondenter ansågs inte intervjuer vara för personligt, 

vilket kan vara ett problem vid känsliga ämnen (ibid.).  Att använda observationer som 

insamlingsmetod uteslöts eftersom att studera själva rekryteringsprocessen inte hade visat på 

hur rekryterare resonerar kring rekrytering. Fördelen med att använda observationer skulle 

kunna varit att eventuella bedömningar som görs omedvetet hade kunnat uppdagas. Däremot 

hade dessa fördelar förmodligen inte vägts upp emot det tidskrävande moment som 

observationer innebär. Det skulle även kunna antas att tillgängligheten för observationer hade 

varit ett problem då detta kan ses som en företagshemlighet eller som något privat, för den 

som rekryteras, och därmed inte kan utföras på grund av etiska aspekter. 

Med detta sagt kan metoden inte anses vara felfri. Dalen (2007) nämner specifika problem 

som finns med kvalitativa intervjuer varav två ansågs gällande för den aktuella studien. Det 

första problemet är stigmatisering vilket innebär risk för identifiering och uthängning genom 

att deltagandet i forskningen. Detta kan ett ännu större problem i och med att Sverige är ett 

litet land och risken blir ännu större för identifiering (ibid.). I den aktuella studien så är det 

individer som intervjuas, dock så är det delvis organisationens värderingar som förmedlas. 

Därför bör det istället ifrågasättas om det är företagen som kan bli identifierade. Själva 

stigmatiseringen ansågs inte vara ett problem eftersom att en rekrytering är så pass vanlig och 

användningen av nätverk i en rekryteringsprocess diskuteras mestadels på en teoretisk nivå. 

Det sista är ett problem med solidaritet. Denna aspekt innebär att forskaren måste avgöra om 

vad i forskningen som ska redovisas och vad som ska skyddas. Detta påverkas ofta av 

forskarens förförståelse av forskningsområdet (ibid.). Detta problem kan inte kringgås i någon 

typ av forskning eftersom en viss del av förförståelse alltid kommer att finnas hos forskaren. 
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Allt material och redovisning av detta har därför även hanterats med en eftertanke om vad 

som bör förmedlas och med en förståelse om det tolkningsföreträde som kommer med 

forskarrollen. Författarna anser sig ha relativt lite förförståelse om det valda området. Ingen 

av dem har varit involverade i en rekryteringsprocess, från ett arbetsgivarperspektiv. Det har 

inte heller funnits någon kunskap kring begreppet socialt kapital innan studien påbörjades. 

Förförståelse om sociala nätverk som koncept är däremot något som är väl utvecklat. En 

individs sociala omgivning kan förstås genom detta.  

4.1 Urval 

Urvalet bestod av de som hade hand om eller var delaktiga i rekryteringsprocessen på sina 

respektive företag. Det viktigaste var inte att få intervjuer inom en viss bransch, utan istället 

att få en intervju med en person som uppfyllde de givna kraven. Dessa krav innefattar att 

företaget själva är involverade i rekryteringen av sin personal, det vill säga inte har hela 

rekryteringsprocessen outsourcad. De kan heller inte vara ett rekryteringsföretag och endast 

rekrytera åt sina kunder eftersom det då inte är företaget i sig som tar fram rekryterings-

profilen eller har det avgörande beslutet för vilken kandidat som anställs. En annan viktig 

aspekt var att få intervjua någon som var generellt involverad i rekryteringsprocesserna för att 

inte bara få insikt om en viss avdelnings rekrytering utan företaget som helhet. För att få 

kontakt med personer att intervjua skickades mail ut direkt till den HR/Rekryteringsansvarige 

personen på företaget då kontaktuppgifter fanns att finna på internet. Om kontaktuppgifter 

inte fanns på hemsidan fylldes kontaktformulär istället i, alternativt skickades ett mail till den 

mest lämpliga mailadressen på hemsidan med en förfrågan om att få kontakt med den 

rekryteringsansvarige inom företaget. Vid svar om intresse att delta i intervjun bokades en tid 

in som passade båda parterna. De personer som valdes för intervju verkade inom olika 

branscher. En aspekt som tagits hänsyn till i urvalet är företagets geografiska placering. 

Samtliga företag har sitt huvudkontor i Stockholmsområdet för att lättare kunna göra en 

personlig intervju. Det finns både svagheter och fördelar med att ha en direkt intervju 

(Bryman, 2002:128-129). Vid en direkt intervju kan respondentens svar påverkas av faktorer 

som intervjuarens kön, ålder och/eller etniska bakgrund, vilket kan leda till att respondenten 

svarar på ett sådant sätt som personen tror att intervjuaren vill. Dessa aspekter kan vid en 

telefonintervju gå obemärkt förbi och inte påverka intervjusituationen på samma sätt. Vid en 

telefonintervju kan dock inte respondent och intervjuare interagera på samma sätt när det 
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kommer till att ge gehör för varandras kroppsspråk. En annan aspekt var också att författarna 

känner sig mer bekväma med att genomföra en direkt intervju. 

Ursprungligen var tanken att göra fem stycken intervjuer då detta ansågs vara ett antal som 

kunde ses som ett tillräckligt antal för att uppnå en tillfredsställande empirin. Antalet 

intervjuer bör inte vara för många då processen som blir av att utföra intervjuerna och 

bearbeta materialet är en väldigt tidskrävande process (Dalen, 2007:54). Trots dessa 

ambitioner hölls endast tre intervjuer, vilket kan anses vara bristfälligt. Problemet låg i att 

komma i kontakt med personer som var villiga att vara med i en intervju. Trots otaliga försök 

att få kontakt med fler rekryterare uppstod en del problem. Några hade problem att få tid inom 

den relativt snara tidsram som denna uppsats innebär, ett par sade sig vilja vara med på en 

intervju men som efter det slutade svara på mail och telefonsamtal. Att det tillslut beslöts att 

tre intervjuer fick vara tillräckligt berodde på att tiden inte längre skulle räcka till att behandla 

materialet enligt den process det kräver för att kunna använda det. Det redan insamlade 

materialet ansågs även redan vara av tillräcklig kvalitet samt innehålla en så pass stor mängd 

information att det kunde användas för uppsatsens ändamål. Uppsatsen utgår även från att 

börja utforska ett relativt outforskat område, något som ändå inte hade fullkomligt kunnat 

kartläggas med studiens storlek. Detta resulterar i att uppsatsen kan ses som bristfällig i vissa 

avseenden, men anses av författarna vara tillräcklig för uppsatsen ändamål.  

4.1.1 Respondenterna 

Här följer en kort presentation av respektive respondent. 

Respondent 1: Arbetar på ett företag som verkar inom detaljhandeln. Företaget har flertalet 

butiker i hela Norden med sammanlagt omkring 700 anställda varav 50 arbetar på 

huvudkontoret. På huvudkontoret sker 1-3 rekryteringar per år. Respondenten är utbildad 

personalvetare och innehar befattningen HR-specialist vilket personen har haft i tre år. Vi 

kallar henne Johanna.  

Respondent 2: Respondenten är vikarierande HR-chef på ett företag inom varuhushandeln. 

Personen har ingen akademisk utbildning utan har istället arbetat sig upp i organisationen och 

har varit anställd på företaget de senaste femton åren. På HR-avdelningen har respondenten 

arbetat i nio år. Företaget har anställda över hela Europa och på huvudkontoret i Sverige 

anställs ungefär 6-10 personer per år. Vi kallar henne Berit. 

Respondent 3: Är utbildad marknadsekonom och har de senaste två åren arbetat som 

rekryteringschef på ett IT- bolag som har över 400 anställda. De har tre kontor i Sverige och 
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huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget började med att sälja hårdvara och har nu även 

utvecklats till ett tjänstebolag vilket innebär att de även erbjuder drift och support av sina 

hårdvaruprodukter. Respondenten ansvarar för samtliga rekryteringar till de fem bolagen som 

ingår i företaget förutom ekonomitjänsterna som är få till antalet. Per år sker omkring 50-70 

rekryteringar på företaget. Vi kallar henne Therese.  

4.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna utformades enligt en semi-strukturerad modell. Denna intervjumodell valdes för 

att kunna styra samtalet inom det valda ämnet men fortfarande ha utrymme för att kunna följa 

upp de lösa trådar och ställa följdfrågor som kommer upp under samtalet (Bryman, 2002:127). 

Följdfrågorna ställdes direkt när de kom upp för att ämnet fortfarande skulle vara aktuellt och 

den intervjuade skulle vara medveten om i vilket sammanhang följdfrågan kom upp. Frågorna 

var i denna intervjuguide specifikt formulerade för att kunna stödja den som utförde intervjun 

men med utrymme att formulera om den för att kunna passa den specifika intervjun. Vid 

otydliga svar eller vid fler frågor fanns här även möjlighet att vid ett senare tillfälle fråga 

respondenten på nytt via mail eller telefon. 

En intervjuguide upprättades efter de tre givna forskningsfrågorna för att formulera de teman 

som intervjun skulle följa. De tre teman som skapades utifrån forskningsfrågorna blev 

följande:  

 Respondentens definition av sociala nätverk 

 Betydelsen av nätverk vid rekrytering 

 Bedömning av nätverk 

De tre teman togs upp i den ovan nämnda ordningen och till varje tema utformades tre frågor. 

Den första av dessa frågor var av inledande karaktär för att den som blev intervjuad skulle 

ledas in på rätt ämne. Den första frågan på varje tema var också tänkt att lägga bred grund för 

de olika temana. De följande två frågorna hade en mer specifik och direkt karaktär för att 

kunna få en fördjupande kunskap inom just det ämnet (Dalen, 2007:30), se bilaga 1.  

För att mäta socialt kapital används begreppet sociala nätverk eftersom det kan ses som ett 

begrepp som är lättare att mäta. Detta eftersom det kan ses som otydligt att fråga 

respondenterna hur de ser på socialt kapital då detta är ett särdeles teoretiskt begrepp. Sociala 

nätverk är ett begrepp som torde vara lättare att anamma för respondenten 
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Sammanlagt utfördes det tre intervjuer på tre olika företag. Någon förstudie gjordes inte, men 

den första intervjun gav en insikt om att vissa förändringar behövde göras. För att få ett 

utförligare resultat vid de kommande intervjuerna omformulerades därför flera av frågorna i 

intervjuguiden och några frågor byttes även ut helt. Den första intervjun gav även en större 

förståelse för rekryteringsprocesser och hur en rekryterare resonerar. Denna intervju kommer 

ändå att användas i resultatet då företaget som denna person arbetade på hade rekryterings-

processer som var annorlunda från de andra. Samtliga intervjuer utfördes på respondenternas 

respektive arbetsplats. Respondenterna fick själva välja miljö för intervjuerna vilket ledde till 

att samtliga utfördes i konferensrum av olika storlek. Detta kan anses som bra då ingen av 

intervjuerna blev avbrutna eller tog plats i störande miljöer och fokus kunde var intervjun. Det 

kan även ses som positivt att respondenten kunde befinna sig i en miljö där denne kände sig 

bekväm. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetstid och tidpunkten diskuterades fram 

av båda parter med fokus på respondenternas tillgänglighet. För intervjun avsattes 60 minuter 

vilket aldrig överskreds. Intervjuerna spelades in med två stycken mobil-telefoner för att 

minska risken för förlorat intervjumaterial om en av inspelningarna skulle raderas. En annan 

aspekt var också om det hördes dåligt på den ena inspelningen, kunde en avlyssning göras av 

den andra inspelningen. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer där den ena 

ställde frågor och den andre fokuserade på att göra anteckningar, om behovet fanns för detta. 

Båda författarna ställde följdfrågor om detta behövdes. 

4.3 Kodning och analys 

I detta avsnitt kommer det beskrivas hur det insamlade materialet har behandlats från det att 

materialet spelades in till analysen av densamma. När det är intervjuer som behandlas så är 

det främst informantens uttalanden som är det som ska tolkas (Dalen, 2007:15). För att kunna 

använda dessa uttalanden behöver de skrivas ner, kallat transkribering. Samtliga intervjuer 

transkriberades med total överensstämmelse till de inspelade intervjuerna. Det transkriberade 

materialet kodades sedan för underlätta arbetet med analysen i denna studie, med syfte att 

hitta de meningsbärande temana (ibid.). En kod visar på hur materialet ska struktureras där 

varje kod utgör en nod i ett kodschema. Det empiriska materialet kodas sedan utefter kodens 

kodanvisning (Aspers, 2011:169). I denna studie har intervjuerna kodats efter temana i 

intervjuguiden samt att nya koder har skapats i själva läsningsprocessen av intervjumaterialet. 

Tanken med att kodningen gjordes utefter temana i intervjuguiden var för att senare underlätta 

analysarbetet. En annan aspekt var också att det på ett bra sätt skulle bli tydligt och spinna 



 18

vidare på den röda tråden. Där det har behövts har vissa underkoder till huvudkoderna skapats 

och för att underlätta processen har ett siffersystem använts för att lättare kategorisera in 

koderna till olika teman. 

Efter temana utstakats och koderna applicerats på de transkriberade intervjuerna skedde det 

som kallas analys, nämligen att göra en tolkning av materialet. Tolkningen skedde med en 

mening att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Eftersom att det genom hela 

insamlingsdelen använts teman valdes dessa att användas även under analysen. Samtliga 

resultat har redovisats under de teman som de kodats under och citat har används som belyser 

det aktuella temat. För att analysera uttalandena har de jämförts med varandra för att hitta 

skillnader och likheter, för att sedan tolka vad dessa kan betyda.  

4.4 Etik 

I den aktuella studien finns det en konflikt i att skydda företagen på ett sådant sätt att 

intervjupersonera känner sig bekväma och inte riskerar att affärshemligheter läcker ut. 

Speciell hänsyn bör även tas till barn som informanter och socialt svaga grupper (Dalen, 

2007:21), dock hanteras inte sådana grupper i den aktuella studien.. Speciell hänsyn har 

däremot tagits till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet uppfylls genom att samtliga intervjupersoner har från början valt att vara 

med i studien och ställt upp på en intervju. Intervjun har bokats någon vecka fram i tiden 

vilket gav deltagarna möjlighet att reflektera över beslutet att vara med i studien. När 

intervjuerna bokades in informerades respondenterna om studiens syfte samt att det var två 

stycken som skulle hålla intervjun. Deltagarna kan därmed antas vara fullt medvetna om att de 

ska vara med i en studie, ha gett sitt samtycke till att vara med i den och vara medvetna om 

studiens karaktär. Vid intervjun har respondenterna återigen informerats om uppsatsens syfte 

samt att intervjun kommer spelas in digitalt. Deltagarna fick samtycka till inspelningen innan 

intervjun började, vilket resulterar i att samtyckeskravet uppfylls. Deltagarna garanterades 

inte anonymitet eftersom att viss information kan göra att deras företag, och därmed även de 

som individer, kan bli igenkända av en person som har nära kontakt med företaget. Däremot 

garanterades att varken individens eller företagets namn kommer att användas, utan kommer 

att vara fiktiva genom hela uppsatsen. Även detta fick godkännas av respondenterna innan 

intervjun fortsatte. Samtligt insamlat empirisk data har hanterats konfidentiellt, vilket även 
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intervjupersonerna blev informerade om vid intervjutillfället. För den aktuella studien innebär 

det att de inspelade ljudfilerna och det transkriberade materialet inte har hörts eller setts av 

någon utom författarna till uppsatsen. Ljudfilerna raderades även så fort transkriberingen var 

slutförd för respektive intervju. De insamlade uppgifterna har endast använts i vetenskapliga 

syften, och uppfyller därmed nyttjandekravet då inga personkänsliga uppgifter hanteras i 

uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002).  

5. Resultat och analys 

I denna del redogörs och analyseras respektive tema som är framtagna ur syftet och 

frågeställningarna. I citaten förekommer […], vilket symboliserar borttagna delar ur citatet, 

samt [ord], som är tillagda ord av författarna för att ge större förståelse för citaten. 

5.1 Nätverk och rekrytering 

Här redogörs först rekryteringsprocesserna på de tre olika företagen, med ett fokus på det som 

uppfattas som det viktigaste för respektive respondent. Därefter kommer det redogöras för hur 

respondenterna använder sig av nätverk eller ser möjligheten att använda nätverk i dessa 

processer.  

5.1.1 Rekryteringsprocesser 

Rekryteringsprocessen beskrivs som väldigt olika på de tre företagen. Företaget som Johanna 

arbetar på lägger vikt vid att anpassa processen efter vilken typ av tjänst det är som ska bemannas. 

Hon beskriver att de har ett brett spektrum av avdelningar med många typer av tjänster vilket 

innebär att de gör en individuell bedömning för varje tjänst som ska tillsättas. Rekryteringen gör 

Johanna tillsammans med HR-chefen och den avdelningschef som ansvarar för den tilltänkta 

tjänsten. Denna process kan liknas vid det som kallas enstaka beslut, som innebär att process och 

urval väljs utifrån befattning och situation (Prien, 1992:194). På Åsas företag är det däremot ett 

större fokus på att rekryteringen ska ske internt.  

Åsa: “Sen så har vi ett rekryteringssystem där vi lägger in att vi vill ha den här personen, och så 

lägger vi ut det då internt, internt är alltid jätteviktigt, våran ägare vill helst ha interna 

[rekryteringar] så vi prövar alltid att först söka internt, då lägger vi inte ens ut den externt [...].“ 
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Det är först när den interna rekryteringen inte fungerar som de rekryterar externa personer 

genom att lägga ut en annons på sin deras hemsida och arbetsförmedlingen. Åsa särskiljer 

även hon på vissa typer av befattningar där det oftast sker en hårdare rekrytering för högre 

tjänster genom att de får fler steg i rekryteringen att ta sig igenom, som exempelvis 

personlighetstester. Att använda personlighetstester och för att kunna avgöra en persons 

personlighet på kort tid är något som ses som riskabelt (Prien, 1992:135). Åsa gav däremot 

inte ett intryck av att vara medveten om att dessa tester kan medföra ett problem utan visade 

snarare på att det var ett bra sätt att visa på att det var en tyngre befattning som skulle 

tillsättas. Detta skulle kunna resultera i att de inte får tillförlitliga rekryteringar. Therese har 

ytterligare en tillämpning för rekryteringen, nämligen sociala medier: 

Therese: “ LinkedIn jobbar jag personligen med varenda dag [...]På det sättet så söker jag 

egentligen på ordet share point till exempel [...]och då hittar man väl x antal personer, och sen så 

skickar man ett mail [...] Och så presenterar jag mig extremt kort och varför jag vill connecta med 

den här personen. Och sen ja eller nej, och sen så bokar man upp ett möte om det är av intresse. Och 

det är det allra bästa sättet, det är där vi hittar säkert 70 % av alla dom vi rekryterar.”  

Efter att Therese har kontaktat kandidaterna så håller hon en intervju med dessa för att 

verifiera deras tekniska kompetens samt för att se om personen passar ihop med företaget. 

Först därefter passar hon vidare till den rekryterande chefen och eventuellt framtida kollegor 

för att även se om dessa matchar. Det är stor skillnad i användningen av sociala medier i 

rekryteringen. Anledningen att Therese använder sig så mycket av sociala medier i 

rekryteringen är för att de inte har fått några resultat genom att annonsera. När de använder 

sig av dessa kommer de i kontakt med personer som inte aktivt letar efter nytt arbete men som 

ändå är öppna för det, vilket är ett val man kan göra på LinkedIn. Den här typen av 

rekrytering skulle kunna liknas med det som kallas individuella urval (Prien, 1992:194). Detta 

eftersom att en stor del av urvalet sker genom det som är bäst för individen, som i detta fall då 

är Therese. Therese typ av urval kommer att diskuteras vidare under användning av nätverk i 

rekrytering. Hon säger även att det finns de personer i arbetslivet som har attityden att de inte 

är ansvariga för att tillgodose dem med ett nytt arbete utan förväntar sig att bli kontaktade för 

nya arbetsmöjligheter. Detta är något som Johanna nämner att de har problem med i sin 

rekryteringsprocess. Eftersom att de bästa personerna ofta är de som redan har ett arbete och 

inte de som söker arbete kan det innebära att de får nöja sig med de som söker till tjänsten. 

Något som kan ses som direkt kopplat till valet av rekrytering. Om de hade kunnat få fler 

personer att söka tjänsten hade de kanske fått bättre personer till företaget. Att både Therese 

och Johanna anser att det finns brist på personal att rekrytera ger även mer stöd till Ekströms 
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(2001) resultat som visar på att arbetsgivarna mer använder sig av informella kanaler för 

rekrytering på grund av brist på kvalificerad personal via de formella kanalerna.   

Åsa använder ibland sociala medier som ett verktyg för att kontrollera bakgrundsfakta men 

brukar även leta runt på Internet efter information, speciellt om det finns något negativt. 

Bland annat är bloggar något som hon nämner att hon brukar studera för att se om de skriver 

om sin nuvarande arbetsplats. De ser nämligen det som illojala handlingar att sprida 

information om företaget på det sättet. Vilket gör att detta kan ses som en bedömningsgrund 

eftersom att kandidater kan bli bortvalda på dessa villkor. 

Åsa: “Man ska tänka sig för när man skriver [...] och vilka som kan läsa.”  

Johanna i sin tur säger att de i nuläget inte använder sig av sociala medier i något steg i 

rekryteringen även om företaget i sig använder flera av de populära sociala medierna, men 

främst i marknadsföringssyfte. Vidare berättar hon att de kommer försöka börja använda sig 

av dessa i framtiden eftersom att de ser en så stor trend i dessa verktyg. Dock ser hon 

egentligen inget syfte i detta, utan även den användningen skulle ske med ett 

marknadsföringssyfte. Hon förklarar även vidare att hon själv tror att det som hon nämner 

som det klassiska rekryteringförfarandet, det vill säga att man lägger ut en annons, kandidater 

söker och avslutar med intervjuer kommer att försvinna med den nya tekniken. 

5.1.2 Användning av nätverk i rekrytering 

Att se kandidaternas nätverk som en del av bedömningen vid rekrytering är något som 

används väldigt begränsat av respondenterna. Johanna säger att hon aldrig reflekterat över att 

det skulle kunna vara ett alternativ. Therese i sin tur svarar att hon egentligen inte använder 

det i avgörandet, men att hon blir förvånad om en annars bra kandidat har ett dåligt utvecklat 

nätverk, men att det i övrigt inte påverkar beslutet. Hon berättar även att ett mindre utvecklat 

nätverk kan tyda på andra egenskaper hos kandidaten: 

Therese: “[...]det förvånar mig om man som arbetssökande inte har engagerat sig mer. Det säger ju 

lite grann om engagemanget[...].”  

Det som däremot kan sägas om Thereses sätt att rekrytera är att eftersom att en så pass stor 

del av rekryteringen sker via sociala medier är att det skulle kunna ses som en del i urvalet. 

Detta eftersom att de arbetssökande som inte använder sig av sociala automatiskt blir 

bortvalda. Att individer exkluderas på grund av att de inte tillhör gruppen kan beskrivas som 

en form av negativt socialt kapital (Portes, 1998). På detta sätt blir individen utesluten ur 

gruppen eftersom den inte är delaktig i den och kan gå miste om att få information eller bli 



 22

kontaktad om en tjänst. Det är visserligen valbart att gå med i gruppen och kan därför 

nödvändigtvis inte ses som svårt att bli medlem. Men individen blir ändå utesluten från 

sökningsprocessen och skulle på så sätt bli betraktad som utesluten från gruppen. Effekterna 

av detta är att vissa individer som skulle kunna ses som bra kandidater utesluts i rekryterings-

processer som enbart kanske görs över sociala medier. Därmed kan också företagen gå miste 

om dessa kandidater. Att Therese inte själv anser att detta blir en del i urvalet eller att 

nätverken har betydelse vid rekryteringen betyder inte att det inte blir slutresultatet. Och även 

om det är en effekt som inte är planerad så kan den ha konsekvenser för urvalet, speciellt när 

det är en bedömningspunkt som ej är medveten.  Så även om hennes nuvarande skäl till 

användandet sociala medier är att dessa attraherar målgruppen för företagets rekryteringar, 

borde detta kunna ses lika mycket som att använda det som en bedömningsgrund.  

Åsa är den enda av de tre som anser att de använder sig av nätverk för att göra en bedömning i 

rekryteringsprocessen. Det kan däremot inte ses som ett vanligt förekommande fenomen utan 

som ett komplement till när de tyngre tjänsterna för att säkerställa att kandidaten är rätt. Något 

som eventuellt skulle kunna ge dem bättre kandidater jämfört med personlighetstesterna som 

de också använder.  Det som Åsa främst nämner är att för tjänster inom till exempel 

marknadsföring studerar de att kandidaten inte har för integrerade kontakter hos en 

konkurrent eftersom att personen då kan sprida företagshemligheter. Även andra effekter 

finns att se i nätverken: 

Åsa: “ [...] till exempel på HR då är det ju jättebra att ha ett brett kontaktnät. Då vet man att om den 

här HR-personen kör fast så har den massa folk runt omkring den.” 

Även fast Therese säger att hon inte använder nätverk vid rekrytering berättar hon att ett stort 

nätverk skulle kunna ses som en positiv egenskap, speciellt för vissa typer av tjänster, som 

även Åsa gör. Therese nämner främst säljroller där nätverk kan ha påverkan på anställningen. 

Detta eftersom att en nyanställd säljare skulle kunna göra fler försäljningar redan från början. 

Däremot säger alla tre att även om de redan använder nätverk som en bedömningspunkt eller 

skulle kunna tänka sig att göra det, så har nätverken en minimal betydelse jämfört med 

resterande bedömningskriterier. Johanna svarar så här på frågan hur betydelsefulla nätverk är 

jämfört med andra bedömningspunkter:  

Johanna: “Ja, det finns liksom inte med i rankningslistan […].”  

Av de personer är det som tidigare nämnt endast en av de tillfrågade som anser att de ser till 

nätverk vid rekryteringen. En av respondenterna kan anses se till nätverk till viss del, även om 

hon själv inte säger det. Den tredje personen använder det inte alls och säger sig inte se ett 
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värde i att se till det heller. Trots detta så borde inte en implementering av nätverk i urvalen 

vara helt omöjlig för någon av dessa företag. En anledning till att respondenterna inte anser att 

de använder sig av nätverk eller ser något värde i dessa kan bero på vad de själva lägger för 

betydelse i ordet i sig.  

5.2 Respondenternas definition av nätverk 

Här redogörs för respondenternas syn och definition av nätverk för att kunna ge en inblick i 

deras förståelse av begreppet. Samtliga av de tre respondenterna utgår ifrån sina egna nätverk 

för att definiera begreppet och beskriver olika nätverk som de använder sig av i sitt yrkesliv. 

Här ligger fokus på nätverk inom samma bransch, olika branscher samt nätverk för att hitta 

nya talanger. Anledningen till att nätverk är branschindelade kan enligt Åsa bero på att man 

inte alltid har samma frågor och förutsättningar inom olika branscher. Syftet är att till exempel 

inom handeln kunna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter genom nätverk. Johanna 

tar upp samma exempel som Åsa och beskriver HR-nätverk på ett liknande sätt, att syftet kan 

vara att man ska hjälpa varandra och få ett utbyte av erfarenheter. 

Åsa: “Till exempel så är jag med i ett nätverk som heter HR-retail, syftet är ju då är det bara är HR 

folk från detaljhandeln och handeln. [...]Där är det ju väldigt starkt med förtroende, att man ska 

känna att även om vi är konkurrenter ska vi ändå kunna dela med oss med varandra och för att vi ska 

se det ur ett större perspektiv.”  

Åsas relation till andra inom HR-retail nätverket skulle man kunna förklara som socialt 

kapital, då det uppstår just i relationer mellan individer eller en individ och en organisation. 

Avkastningen här skulle kunna ses som högre kompetens i sitt eget HR-arbete genom att 

utbyta resurser som erfarenheter och kunskaper med varandra. Detta kan kopplas till Lins 

(2000) teori om hur socialt kapital uppstår i relationer mellan individer.  

Åsa beskriver också nätverk som något som sker i sällskap med både kollegor och 

konkurrenter och förklarar även hur företaget skulle kunna ses vara inkluderat i ett nätverk. 

Åsa: “När jag hör ordet nätverk så tänker ju jag på sällskap med andra kollegor eller konkurrenter. 

[…] NN har ju en butikschefsutbildning och där sitter ju vi med i styrelsen på den utbildningen och vi 

tar emot praktikanter därifrån [...]. Och det är ju också en form av nätverk.” 

Therese däremot beskriver nätverk mer som en koppling till rekrytering och ett sätt att hitta ny 

personal på. Detta är något som man skulle kunna anta att Åsa även indirekt indikerar 

eftersom de personer på butikschefsutbildningen som får en praktikplats på företaget 

förmodligen är potentiella framtida butikschefer inom verksamheten. De personer som de då 
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kommer i kontakt med skulle kunna ses som en produkt av nätverket. Therese säger även att 

företag kan gå ihop i nätverk för att försöka hitta ny personal även om de egentligen 

konkurrerar om dessa: 

Therese: “ [...] Och där satt jag för några månader sen i en grupp där det var … ganska få personer, 

men också då HR-direktörer, rekryterare och så vidare, där satt vi också och diskuterade var kan vi 

hitta de här nya. För vi tävlar egentligen om samma kompetenser men vad kan vi göra, vad kan vi 

hitta på för skojsigt ihop? Var kan man utbyta idéer hur man hittar nya? Och det tycker jag är helt 

typiskt professionellt nätverkande.”  

Johanna associerar nätverk till de som är professionella- och branschorienterade. 

Johanna: “[...]inom HR, finns det ju många nätverk man kan vara med i, där man är många 

yrkesverksamma inom samma bransch. Där man utbyter idéer och tankar och så. […][och] till 

exempel före detta kollegor, lite mer i det privata fast man även kanske har nån tidigare professionell 

relation till varandra eller så, ja.[...].” 

Här beskriver Johanna nätverk som ett forum där ett utbyte av idéer och tankar kan ske med 

individer som är verksamma inom samma bransch. Kollegor nämns också, liksom Åsa, som 

en del i ett nätverk men Johanna säger också att nätverk är ett ganska brett begrepp. Johanna 

skulle kunna tänkas se nätverk för sin egen och företaget sida mer som stödorgan än som ett 

sätt få tillgång till potentiella kandidater. I de nätverk Johanna är med i så sker ett utbyte 

individer emellan där den avkastningen som Johanna får kan vara en större kunskap i sitt HR-

arbete. Varför Johanna inte ser nätverk ur ett rekryteringsperspektiv skulle kunna vara för att 

de bara gör en till två stycken rekryteringar till huvudkontoret per år. Hon beskriver i stället 

huruvida headhunting och rekrytering kan vara bättre på detta.   

Johanna: “[…]Ett headhuntingföretag eller ett rekryteringsföretag dom har ju kanske upparbetade 

kontakter. Dom kanske har ett kontaktnät och dom kanske är med [i]nätverk.[…] Dom är ju ute… 

där bland kandidaterna. Som kanske inte riktigt vi är då.“  

Samtliga respondenter beskriver fördelar med nätverk på olika sätt och hur de kan hjälpa dem 

i sitt arbete, antingen via utbyte från nätverk, eller genom att hitta potentiella kandidater.  Men 

kan de också se fördelar och nackdelar med någon annars nätverk? 

5.3 Betydelsen av nätverk vid rekrytering 

Här redogörs de resultat som visar på vilken betydelse respondenterna ser i nätverk. Alla av 

de som blev intervjuade visade på en förståelse för att nätverk kan ha betydelse och påverkan 

i flera aspekter. En av intervjupersonerna gav även författarna tips om hur man ska bygga upp 
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en bra profil och vilka som borde inkluderas i ett nätverk. Alla tre respondenter pratar om de 

fördelar de ser med att ha bra kontakter i sitt nätverk och att använda sig av nätverk. Det har 

lättast att se positiva sidor med de nätverk de är med i och de fördelar som de ser i dessa. 

Flera gånger nämndes HR-nätverk som något positivt och som erbjuder stöd till deras tjänst. 

Johanna: “Och sen också vara med i såna här nätverk där man kan dela med sig av olika 

erfarenheter inom branschen det tycker jag är jättebra. Så man inte snöar in på sitt eget liksom. Man 

får andra synvinklar på saker och ting.“ 

Även de respondenter som till vardags inte använder sig av nätverk vid rekryteringen kan se 

ett hypotetiskt användande av nätverk i dessa processer. Detta skulle kunna ses som att det 

inte skulle vara otänkbart för även dessa att använda sig av nätverk vid bedömningen av 

kandidater eller att de kommer kunna integrera det mer i framtiden. Speciellt användbart anser 

de att det är för att få kontakt med nya personer att anställa. För Therese kan detta inte ses 

som speciellt överraskande eftersom att hon redan berättat att detta är hennes enda mål med 

nätverk. Däremot för Johanna kan det anses vara något förvånande eftersom hon berättar att 

även om hon inte egentligen bryr sig om nätverken kan hon se värdet i att en kandidat har en 

speciell kontakt. 

Johanna: “Till exempel det är vissa såna här specialisttjänster som är ganska svåra att få tag i. Om 

det är en person som kommer från ett större företag där det finns flera personer som har den här 

specialistkunskapen. Då är det klart att det alltid är positivt om det visar sig att vi söker flera utav 

den kunskapen sen.“  

Att samtliga respondenter ser positivt på att en kandidat har andra individer i sitt kontaktnät 

som skulle kunna gynna företaget kan kopplas till Lins (1999) fördel referens där en individ 

kan ge företaget vidare kontakt med andra i sitt kontaktnät som har samma kompetens. Här 

uppstår dock en konflikt eftersom att även om de positiva effekterna tas upp och en verklig 

användning av nätverk kan ses, så poängterar Johanna och Therese flera gånger genom 

intervjun att de inte använder sig av nätverk i rekryteringen, att de inte kan se någon 

användning av det eller att de tror att företaget kan ha nytta av det. Johanna beskriver att även 

om hon tycker att det är bra med nätverk ser hon ingen anledning att ha dessa med i 

rekryteringen. Istället ser hon det som ett plus om det visar sig att den nyanställde har bra 

kontakter i sitt nätverk vid ett senare tillfälle. Även Therese som har väldigt mycket gott att 

säga om nätverk i alla dess former kan heller inte se något av värde i dem som kan användas 

för företaget:  

Therese: “[...] nätverket [är] mest intressant för individen själv.“  
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Som motpunkt till detta visar hela teoripaketet att en individs nätverk påverkar både individen 

själv och dess omgivning. Även om man anser att företag inte kan dra nytta av individens 

närverk för sin egen del, borde ändå ett värde kunna ses i att rekrytera personer med många 

kontakter. Detta eftersom de fördelar som individen kan få genom sitt nätverk torde spela in 

på hur väl individen utför sitt arbete och därmed även gynna, eller drabba, företaget.  

5.4 Bedömning av nätverk 

I denna del beskrivs hur respondenterna bedömer kandidaters nätverk. Respondenterna 

nämner både positiva och negativa aspekter med en kandidats nätverk och två av de tre 

respondenterna använder sig bland annat av LinkedIn som ett redskap i bedömnings-

processen. Therese beskriver att ett nätverk kan ses som mer eller mindre seriöst.  

Therese: “Om man nu säger att man har såna personer, som kanske inte känns så himla seriösa som 

kontaktnät till skillnad om man har riktigt tunga, seriösa [personer][…] Det är klart att man tas på 

lite mer allvar.“  

Therese beskriver dock också att om en individ har två tusen kontakter så skulle det gå ganska 

långt om man börjar sortera dessa för att se om någon är olämplig, detta har hon aldrig gjort. 

Utan det är snarare så bara om det något extremt som står ut som det tas i beaktande. Men hon 

torde kunna ses som lite dubbeltydig då hon också beskriver att hon alltid kollar upp 

kontakterna på LinkedIn för att se huruvida individen har kontakter som kan ses som mindre 

bra. 

Åsa är inne på samma spår som Therese och beskriver också att ett mer seriöst nätverk kan 

göra så att en kandidat höjer sig ett snäpp. Dock beskriver Åsa också att det under intervjun 

borde framkomma hur kandidaten egentligen använder sig av nätverket.  

Åsa: [...]LinkedIn är jättebra men det är också sådär att, ibland kan det vara så att folk har kontakter 

fast dom aldrig har träffats eller pratats med varandra. Jag får ganska många kontaktförfrågningar 

bara för att jag har en titel på Linkedin. Och då betyder ju inte den så himla mycket. Man kan även 

intervjua, vad betyder dom här kontakterna. Hur interagerar du med dom?”  

Det räcker alltså inte med att en individ har ett brett kontaktnät i bedömningsprocessen utan 

ett antagande skulle kunna göras att det även här är kvalitéten på kandidaterna och hur de 

används som är det viktigaste när denna aspekt tas i beaktande. Relationen mellan individen 

och dess kontakter skulle därför kunna ses som mer betydande och för att få reda på denna 

räcker det inte med att till exempel titta på LinkedIn, utan relationen behöver redogöras för 

hur den används. Att det är relationen mellan individerna som bör utredas borde också kunna 
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tyda på att det är det sociala kapitalet mellan individerna som betyder något och att det också 

finns där. Frågan är då hur mycket kan ett kontaktnät på LinkedIn betyda då det egentligen 

inte säger något om transaktionsprocesserna mellan individerna? Om individerna i ett 

LinkedInkontaktnät egentligen inte har någon relation till varandra finns det inte heller någon 

social transaktion dem emellan (Lin, 1999). 

Resultaten visar på att nätverken är något som spelar olika roll beroende på vilken tjänst som 

ska tillsättas. Therese beskriver att om det till exempel gäller en säljtjänst som ska tillsättas så 

blir nätverket genast mer intressant. En person som har ett brett nätverk kan då lättare komma 

att göra affärer samt på ett snabbare sätt än en person som inte har ett sådant nätverk. Det som 

skulle kunna ses som bra kontakter i nätverket enligt Therese är IT-chefer, CFO eller CEO. 

Att nätverket kan ha en betydelse vid en rekryteringstjänst skulle kunna kopplas till Lins 

(1999) fyra fördelar och mer specifikt information. Det Therese beskriver skulle kunna visa 

på är att det för en säljartjänst är bra med ett brett nätverk på så sätt att information blir 

tillgänglig genom att personen har kontakter i vissa strategiska platser. Åsa tar också upp ett 

exempel på en tjänst där det kan vara bra med ett bredare kontaktnät. 

Åsa: “Ja om vi tar att vi söker en etableringschef till exempel, det är ju en sån som letar nya tomter 

[...]. Där är det ju superviktigt att ha brett kontaktnät, för den ska ju vara social och utåtriktad och 

ha lätt för att skapa kontakter och känna mycket kommunpolitiker och byggherrar [...] så där är det 

ju faktiskt åt det avgörande åt det positiva hållet ju bredare [kontaktnät]. “  

Här kan det som positivt med ett brett kontaktnät eftersom tjänsten är av en sådan typ att 

organisationen kan gynnas av respondentens kontaktnät på så sätt att kontaktnätet redan är 

upparbetat. Detta kan också kopplas till information i och med att det i etableringstjänsten är 

viktigt att ha kontakter med kommunpolitiker och byggherrar, det vill säga personer på 

specifika strategiska platser eller på en hierarkisk position. Dock kan även ett bredare 

kontaktnät vara mindre passande i andra tjänster samt ur en företagssynpunkt. Johanna 

beskriver att det på hennes företag inte finns sådana tjänster egentligen där det kan behövas ett 

upparbetat kundregister men diskuterar därför mer hypotetiskt hur det skulle kunna vara bra 

om en person som har en specialistroll kanske kan bolla med andra personer som jobbar inom 

samma område. Johanna nämner också att det gäller att vara försiktig med företags-

hemligheter vilket även Åsa gör och säger på att det är olika känsligt beroende på tjänst. Åsa 

beskriver att för en vanlig medarbetartjänst kanske det inte är så känsligt för medan om det är 

en tjänst där man får mer insyn i företaget kan det vara en aspekt som gör Åsa och hennes 

organisation mer osäkra på om det är så bra att anställa den personen. 
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Åsa: “Det kan det ju göra faktiskt för att vi säger nu att dom har väldigt stora kontakter med en 

konkurrent.[...] Kan den här personen verkligen hålla tyst om det den får veta? Eller sprider den det 

vidare? Så där kan det absolut i alla fall ha betydelse.”  

Ett antagande skulle kunna gör att vissa tjänster som det är bra med kontaktnät i som Åsas 

exempel med en etableringschef kan det även vara känsligt med kontaktnät på grund av 

spridning av företagshemligheter eller kontakt med konkurrenter. Denna aspekt tar inte Lin 

(1999) upp i sina teoretiska utgångspunkter när det kommer till information, utan information 

tas endast upp i positiv bemärkelse. Om kontaktnätet används på rätt sätt kan det skapa 

positiva utfall på så sätt att ett upparbetat kontaktnät kan vara till en fördel för en arbetsgivare. 

Om en individ har många konkurrentkontakter kan detta istället ses som en nackdel eftersom 

det kan vara svårt att veta om man kan lita på individen i fråga när det kommer till företags-

hemligheter. Detta kan då ses som en typ av negativa nätverk och att ha kontakter som kan 

kopplas till konkurrenter eller som kan ses som oprofessionella kan påverka uppfattningen om 

nätverket negativt.  

En person med ett brett kontaktnät inom HR benämns som bra av både Johanna och Åsa på så 

sätt att den kan bolla med andra HR personer om frågor. Här kan HR rollen ställas mot andra 

tjänster i företag då HR rollen oftast fungerar som ett stödorgan till den övriga organisationen 

och oftast inte har något till exempel med försäljningsstrategier etc. att göra. Aspekten med 

spridning av företagshemligheter borde därför inte kunna ses som lika allvarlig. 

6. Diskussion 

I denna del kommer inledande syfte och frågeställningar att presenteras tillsammans med hur 

empirin svarar till dessa. Därefter kommer en kritisk reflektion över de olika delarna i 

uppsatsen att föras tillsammans med en diskussion om uppsatsens trovärdighet. Slutligen 

diskuteras förslag på vidare forskning och hur denna studie skulle kunna ses som ett bidrag till 

detta.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur arbetsgivare ser på arbetssökandes 

sociala nätverk vid rekrytering. Det har varit av intresse att få en inblick i hur de som utför 

rekryteringarna ser på nätverk och huruvida en kandidats nätverk eventuellt kan nyttjas av 

företaget. Intresset har också varit att studera företagens rekrytering om de i något steg 
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använder sig av nätverk eller på vilket sätt de skulle kunna användas i rekryteringen. Utifrån 

syftet valde vi att undersöka följande frågeställningar:  

1. Hur förstår/definierar arbetsgivare begreppet sociala nätverk? 

2. På vilket sätt anser arbetsgivare att en arbetssökande sociala nätverk har för betydelse 

vid rekrytering? 

3. Hur bedömer/graderar arbetsgivare de arbetssökandes sociala nätverk vid rekrytering?  

Resultaten visade att nätverken tolkades och förstods till stor del utifrån de nätverk som 

respektive person ansåg sig själv vara medlem i och verkade inom. Dessa nätverk var främst 

professionella nätverk inom HR. Nätverken förstods som en sätt att kunna hitta nya 

medarbetare på genom att individer kan rekommendera fler personer till företaget.  

Endast en av respondenterna sa att en arbetssökandes nätverk kan ha betydelse vid 

rekrytering, dock endast vid tyngre befattningar. En annan respondent ansåg sig inte se på det, 

men resultaten visar på att det till viss del går att hänvisa motsatsen. Detta eftersom att hon 

utifrån sina kontakter eller sina kontakters kontakter i huvudsak letar efter kandidater till 

företaget. Den sista respondenten använder inte nätverk på något sätt vid rekryteringen. 

Samtliga informanter anser att nätverk har väldigt liten påverkan på anställningsbarheten 

jämfört med övriga urvalskriterier, detta kunde dock variera något vid olika typer av tjänster.  

Även om användningen av nätverk i rekryteringen var begränsad redogjorde respondenterna 

tydligt för hur de skulle avgöra om en kandidat hade ett bra, respektive dåligt nätverk. De 

avgörande faktorerna var kvaliteten på kontakterna samt den tilltänkta tjänsten. Kvalitativa 

kontakter ansågs vara de som innehar befattningar med mycket strategisk påverkan och desto 

fler kontakter en individ har av den sorten, desto bättre ansågs individens sociala nätverket 

vara. Kontakterna kunde även ses som dåliga om det var många som var etablerade hos 

konkurrenter eftersom detta uppbringade misstanke om att kandidaten då skulle kunna sprida 

affärshemligheter. Den tilltänkta tjänsten kunde även påverka synen på nätverket då olika 

tjänster krävde olika etablerade nätverk.  

Respondenternas definition eller beskrivning av nätverk skulle kunna kopplas till hur Lin 

(1999) definierar socialt kapital. Samtliga respondenter beskriver nätverk som en plats där ett 

utbyte sker mellan individerna och specifikt i HR- eller branschnätverk. Avkastningen skulle 

därför kunna ses som en högre kompetens i sitt arbete där resurser som erfarenheter och 

kunskaper byts mellan individerna. Därmed torde det också finnas socialt kapital i relationen 

mellan individerna i bransch/yrkesnätverken.  
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Enligt de presenterade teorierna finns det både fördelar och nackdelar med sociala nätverk 

(Lin, 1999; Portes, 1998). Detta är något som förekommer i det empiriska materialet och 

respondenterna ser att det kan vara bra med nätverk för vissa tjänster och att nätverk kan vara 

bättre och sämre. Vilket medför att nätverken är bedömningsbara. Nätverket kan även 

bedömas som dåliga och kan användas som ett urvalskriterium för att välja bort kandidater.  

Enligt den presenterade teoriramen är det lika viktigt att ha en väl kvalificerad rekryterare 

som ett bra rekryteringssystem. Detta område är dock något som inte har studerats vidare i 

uppsatsen. Att respondenterna själva inte har tagit upp ämnet i intervjuerna och reflekterat 

över sin egen roll är för att det torde kunna ses som svårt att själv förstå vilken påverkan man 

har på de beslut som tas i en rekryteringsprocess. Detta eftersom det kan ses som komplicerat 

att ha en självdistans till sin egen roll.  

Eftersom att uppsatsens ämne är relativt outforskat är det problematiskt att förstå dess 

huvudsakliga resultat i förhållande till tidigare forskning. Det som bekräftas under 

intervjuerna är det förekommer av informella kontakter för att rekrytera till företaget. Det 

framkommer även att det förekommer urvalskriterier i rekryteringen som kan ha effekter för 

företaget.  

6.1 Bedömning av nätverk 

En del har präglat studien och dess resultat mer än något annat och det är att det endast 

utfördes tre intervjuer. Även om respondenterna svarade väldigt olika inom intervjuguiden 

och det kan ses som ytterligheter av varandra, så betyder det inte att flera intervjuer endast 

skulle innebära upprepning av det insamlade materialet. Målet för den aktuella studien var att 

hålla runt fem intervjuer, något som inte uppfylldes. Under studiens gång har det uppfattats 

som problematiskt och svårt att få tag på personer att intervjua. En del i problematiken har 

bestått grundat sig i bristen på tidigare forskningen inom området eftersom att det sågs som 

svårt att veta om det var någon eller några branscher som var av mer intresse. Valet gjordes då 

att försöka få tag på respondenter inom olika typer av branscher för att försöka hålla studien 

relativt bred, sett till bransch. Denna brist på avgränsning, tillsammans med att ingen 

avgränsning på storlek av företag gjordes, ledde till att alldeles för många företag fanns att 

tillfråga, och urvalet därför svårt att strukturera. Något som hade kunna korrigeras med den 

kunskap som i efterhand tillförts och som hade kunnat struktureras upp med tydligare 

avgränsningar. Ett ytterligare problem med att få tag på respondenter var att flera av dessa 
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företag inte passade de urvalskriterer som valts. Det krav som flest föll på var att ej vara ett 

rekryteringsföretag eller att helt och hållet outsourca rekryteringen. Speciellt kom det upp 

många rekryteringsföretag i letandet efter respondenter. Problemet med rekryteringsföretag 

och företag som outsourcar mycket av rekryteringen är att det är svårt att veta vems ansvaret 

är. De som hjälper till att rekrytera anser till stor del att de endast rekryterar för kundens 

räkning och att det endast är kunden som har något att säga till om till vilka grunder en 

kandidat ska anställas på, vilket flertalet påpekade vid försöken att söka respondenter. 

Företagen som outsourcar i sin tur lägger över ansvaret på rekryteringsfirmorna och anser att 

det är deras ansvar att rätt person rekryteras. Av denna anledning blev det svårare att komma i 

kontakt med respondenter som passade för studien.  För vems blir ansvaret i slutändan, när 

ingen av dessa parter anser att de ansvarar för processen eller vill engagera sig i bedömningen 

av denna? 

Ytterligare en aspekt som hade kunnat åtgärdas i det empiriska materialet var de frågor som 

ställdes till respondenterna. Efter att studien var genomförd kom det till uppdagades det att de 

frågor till respondenterna som behandlade socialt kapital hade kunna formulerats bättre samt 

hade kunnat uttömma ämnet bättre. Empirin kan anses vara tillräcklig för studiens syfte men 

hade kunnat förbättras genom att utarbeta intervjuguiden annorlunda. Under processen att 

utarbeta frågorna upplevdes det som svårt att formulera frågorna på ett sätt som hade gett 

uttömmande svar.  

Studiens relativt outforskade område gör att studiens resultat med försiktighet kan ses som ett 

försök att träda in på området. Studien bör inte tolkas som en kartläggning av problemområdet 

och heller inte bör resultatet generaliseras. Detta för att en så pass liten del av arbets-

marknaden har varit med i studien och även så pass få intervjuer har utförts. Resultaten kan 

eventuellt på sin höjd generaliseras till de redan studerade företagen. Resultaten väcker 

däremot flera intressanta frågor som kan leda vidare till ytterligare forskning.  

Det aktuella ämnet ger många förslag till vidare forskning. Eftersom uppsatsen endast närmar 

sig ämnet vilket gör att en fördjupning av samtliga delar, både tillsammans och enskilt, skulle 

vara av intresse att föra vidare. Om det görs fler intervjuer på andra sorters företag skulle 

resultaten förändras då? Eftersom det är sagt att den som utför rekryteringen är lika viktig som 

processen i sig skulle det vara intressant att sätta individen som rekryterare i relation till 

vilken betydelse sociala nätverk kan ha i rekryteringen i eventuell framtida forskning. Det kan 

även ses som intressant att undersöka mer vilka typer av tjänster där nätverk kan ses som mer 

viktiga. Av intresse skulle också vara att undersöka vilka typ av kontakter som kan ses som 
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negativa i nätverk och om dessa kontakter går att kategorisera efter bra/dåliga kontakter. 

Ytterligare intresse kan även läggas på att göra observationer av de som anser sig använda 

nätverk i rekrytering. Använder de nätverken på det sättet som de anser sig använda de och 

vad ger det för konsekvenser för rekryteringen? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrund/Rekrytering 

1. Kan du lite kort beskriva företaget där du arbetar? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

• Vad har du för utbildning? 

• Vad har du för typ av tjänst/yrkestitel på företaget? 

3. Hur går en rekrytering till hos er? 

• Hur många rekryteringar gör ni per år?  

• Använder ni er av extern rekrytering i något steg i rekryteringen? 

Varför/Varför inte? 

• Använder ni er av sociala medier i något steg i rekryteringen? Varför/Varför 

inte?  

Respondentens definition av sociala nätverk 

A. Vad tänker du på när du hör ordet nätverk?  

B. Hur skulle du definiera begreppet nätverk? 

C. Hur skulle du beskriva ett professionellt nätverk? 

Betydelsen av nätverk vid rekrytering 

A. Är nätverk något som ni på företaget tar hänsyn till vid en rekrytering? Varför/Varför inte? 

B. Kan en kandidats kontakter påverka anställningsbarheten hos er? (I så fall är det på ett 

positivt sätt eller negativt sätt?) Varför/Varför inte? 

C. Hur stor betydelse har en kandidats nätverk vid rekrytering, jämfört med andra kriterier? 

Bedömning av nätverk 

A. På viket sätt kan kontakter ses som bra respektive dåliga? 

B. • Om Ja på 2.A + 2B: Hur studerar ni en kandidats kontakter för att kunna göra en 

bedömning? 

• Om Nej på 2.A + 2.B: Hur anser du att man skulle kunna bedöma en kandidats kontakter? 

C. Om du har två kandidater till en tjänst, skulle kontaktnäten kunna spela roll för vilken 

kandidat som anställs? 


