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Sammanfattning 

Det finns mycket forskning som tyder på att nätverk är betydelsefullt på 

arbetsmarknaden. Forskningen har hittills fokuserat på de arbetssökande och vilken 

betydelse deras sociala nätverk har för att få ett jobb. I vår studie fokuserar vi däremot 

på de som sitter på ”andra sidan”. Uppsatsens fokus är de arbetsrelaterade nätverken hos 

fem kommunala jobbcoacher.  

Syftet med studien är att undersöka kommunala förmedlares sociala nätverk och på 

vilket sätt de använder nätverket i sitt uppdrag att coacha personer till någon form av 

sysselsättning. 

För att undersöka nätverken har vi utgått från tre frågeställningar: 1. Hur ser 

förmedlares arbetsrelaterade nätverk ut? 2. Vilka typer av länkar i nätverket anser 

förmedlare vara mest användbara i arbetsrelaterade frågor? 3. Hur sker 

kommunikationen mellan förmedlare och deras nätverkskontakter? För att försöka få 

svar på dessa frågor genomförde vi fem semi-strukturerade intervjuer. Vårt 

tillvägagångssätt för att studera dessa nätverk har utgått från en mixad metod där 

kvalitativ ansats blandas med kvantitativ ansats. För att kunna analysera datamaterialet 

och kunna säga något om strukturen och innehållet i nätverken har vi använt oss av 

teoretiska mått som ofta används i nätverksstudier. 

Resultatet visar bland annat att nätverken bland dessa fem förmedlare skiljer sig både på 

vilka kontakter som ingår i nätverken och på vilken sorts av kontakter de anser vara 

mest värdefulla i sin yrkesutövning. Många av de kontakter som förmedlarna anser vara 

viktiga för att få vetskap om lediga sysselsättningar är arbetskollegor som de träffar ofta 

och diskuterar arbetsrelaterade frågor med. Gemensamt var att de alla anser att de får 

vetskap om lediga sysselsättningar genom sina nätverk, vilket tyder på att de har 

effektiva nätverk. Däremot anser samtliga att de troligen kan använda sina nätverk i 

större utsträckning än de gör nu. 

Nyckelord 

Sociala nätverk, arbetsmarknad, sysselsättning, coachning, ”mixed-method”, 

tillslutenhet, strukturella hål.
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Inledning 

Att människor är utan sysselsättning är kostsamt för individen och samhället. Därmed är 

arbetsmarknad och sysselsättning ständigt debatterade ämnen inom svensk politik och i 

media. Arbetslösheten är en av de största utmaningarna för våra politiker.  

För att minska arbetslösheten i samhället har en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

vidtagits. En sådan åtgärd är jobbcoachning. Efter 2009 års beslut om att inskrivna på 

Arbetsförmedlingen har rätt till en jobbcoach, så har Arbetsförmedlingen, mellan år 2009-

2011 fattat beslut om coachning till en summa av ungefär 2,6 miljarder kronor (IFAU, 2012). 

Ett led i att minska kostnaderna för arbetslösheten på den kommunala nivån är inrättandet av 

kommunala arbetsmarknadsenheter som finns i ca 80 procent av Sveriges kommuner (SKL, 

2012). Dit kan personer vända sig för att få hjälp i processen att komma i sysselsättning. De 

som arbetar på enheterna benämns bland annat som jobbcoach, arbetsmarknadskonsulent och 

matchare och i denna studie benämns samtliga som förmedlare. Gemensamt för förmedlare på 

kommunala arbetsmarknadsenheter är att de ska coacha personer så att de kommer närmare 

arbetsmarknaden. 

Idag använder arbetsgivare i stor utsträckning informella kanaler vid rekrytering, såsom 

personliga kontakter eller anställdas kontakter (Svenskt Näringsliv, 2010). För att få 

information om lediga sysselsättningar behöver förmedlarna därmed ha kontakter inom olika 

branscher och yrkeskategorier för att få värdefull information om lediga tjänster. Nätverket 

kan således vara mycket betydelsefullt. Tidigare forskningsresultat visar att det personliga 

nätverket för den arbetssökande är betydelsefullt för att få jobb (Ekström, 2001; Klingvall, 

1998). Däremot finns det en lucka i forskningen om nätverkets betydelse för förmedlare som 

ska fungera som en bro mellan arbetssökande och arbetsgivare. Genom att synliggöra dessa 

förmedlares nätverk kan denna studie förhoppningsvis bidra till större förståelse och kunskap 

om förmedlares nätverk. Vår förhoppning med studien är att den i bästa fall bidrar till bättre 

verktyg för förmedlare att använda sitt nätverk i sin yrkesroll. 



 

 2 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka kommunala förmedlares sociala nätverk och på vilket sätt de 

använder nätverket i sitt uppdrag att coacha personer till någon form av sysselsättning.  

Frågeställningar 

Vi antar att förmedlare befinner sig i en form av bryggposition mellan deltagare som står 

utanför arbetsmarknaden och arbetsgivare som definitivt befinner sig innanför 

arbetsmarknaden. Vi finner det intressant att studera förmedlares arbetsrelaterade nätverk 

utifrån nedanstående frågeställningar, då vi vill få större förståelse för hur förmedlarna 

använder sitt nätverk i sin yrkesroll. 

1. Hur ser förmedlares arbetsrelaterade nätverk ut?  

2. Vilka typer av länkar i nätverket anser förmedlare vara mest användbara i 

arbetsrelaterade frågor?  

3. Hur sker kommunikationen mellan förmedlare och deras nätverkskontakter? 

Avgränsningar 

Det finns en uppsjö av aktörer som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder med syfte att få 

personer i sysselsättning, såväl statliga som kommunala och privata aktörer. För att kunna 

säga någonting av betydelse anser vi det nödvändigt att begränsa studien. 

Vi har valt att avgränsa studien till att omfatta kommunala arbetsmarknadsenheter inom 

Stockholms län och även till att respondenterna i sin yrkesroll ska ha i uppdrag att få personer 

i någon form av sysselsättning. Med sociala nätverk menas i studien de individer som 

förmedlarna uppger att de har någon form av arbetsrelaterad kontakt med. Det kan vara 

individer de personligen träffar ofta, men även individer de aldrig träffar och där kontakten 

exempelvis enbart sker via telefon eller mejl. I studien används nätverk och socialt nätverk 

synonymt. 
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Jobbcoachen och hennes nätverk 

Gemensamt för förmedlare på kommunala arbetsmarknadsenheter är att de ska coacha 

deltagare närmare sysselsättning. Därav anser vi det relevant med en kort redogörelse för 

begreppet coachning. 

Det råder delade meningar om vad begreppet coach betyder. Idag finns det coacher som 

erbjuder individer hjälp med allt från karriär, fysisk och mental träning, personlig utveckling 

till familjeliv och ekonomi, således är begreppet omfattande. Det senaste decenniet har 

coachning som yrke ökat kraftigt och allt fler organisationer, företag och individer har börjat 

använda sig av coachning för utveckling (Nixon-Witt, 2008: 8). 

Av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i Sverige erbjöd 83 procent jobbcoachning som 

en arbetsmarknadsåtgärd (SKL, 2012). Enligt Gjerde är det generella syftet med coachning 

personlig och yrkesmässig utveckling (Gjerde, 2012: 13). Nixon-Witt menar att den 

professionella coachens mål är att hjälpa individer att uppnå kreativitet och framgång i såväl 

yrkeslivet som privatlivet (Nixon-Witt, 2008: 9).  

Ordet coach härstammar från engelskan och började användas på 1500-talet. Ordet betyder 

turistbuss eller galavagn och syftar på något som: 

”fraktade viktiga människor från den plats där de var till den plats som de ville komma till” 

(Gjerde, 2012: 21). 

Idrottsvärlden var en av de första disciplinerna att använda begreppet coach. Coachen var den 

som skulle bereda vägen så att fokuspersonen själv skulle inse hur denne kunde förbättra sig. 

Idrottscoacherna tog med sig sina metoder och erfarenheter in i organisationslivet och detta 

bidrog till att metoderna och teorierna spreds och vidareutvecklades (Gjerde, 2012). 

Förmedlare kan ses som coacher då de arbetar med att undersöka deltagares kompetens för att 

därefter coacha dem i riktning mot sysselsättning. 

Coachning ska vara till hjälp för deltagaren att utforska och bli medveten om sina tankar och 

kunskaper, öka sitt självförtroende och till slut nå sitt mål (Du Toit, 2007; Gjerde, 2012; 

Nixon-Witt, 2008). Detta kan vara svårt att klara av på egen hand, men med hjälp av 

coachning ska processen till måluppfyllelse underlättas (Gjerde, 2012). Ett av de viktigaste 

verktygen för framgångsrik coachning är god kommunikation, där förmågan att ställa rätt 

frågor och lyssna aktivt utgör värdefulla redskap (Du Toit, 2007). 
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Enligt en utvärdering av jobbcoachning vid Arbetsförmedlingen, genomförd av Institutet för 

arbetsmarknads-och utbildningspolitiskutvärdering (IFAU, 2012) är det svårt att mäta 

jobbcoachningens effekter för sysselsättningsgraden. Coachning utgör oftast bara en del av de 

förstärkta arbetsmarknadsinsatser som sätts in för att få personer i sysselsättning. Däremot har 

tidigare studier visat att förstärkta arbetsmarknadsinsatser i stort bidrar till att fler kommer i 

sysselsättning. Rapporten visar även att effekterna av jobbcoachning skiljer sig åt bland annat 

beroende på kön, härkomst, utbildningsnivå och arbetslöshetens längd. Genomsnittseffekten 

av coachning var låg, ett år efter coachningens början hade deltagarnas genomsnittliga 

arbetslöshet minskat med 7 dagar, vilket motsvarade två procents högre övergång till arbete 

(IFAU, 2012). 

Även om det finns studier som visar på att coachning är en metod som kan generera positiva 

effekter så bör man enligt Gjerde (2012) vara uppmärksam på att det framförts kritik rörande 

bristen på vetenskapliga bevis. 

Såväl svenska staten som merparten av kommunerna investerar stora pengar i jobbcoachning 

och då mycket forskning visar på betydelsen av kontakter på arbetsmarknaden torde det vara 

intressant att få ökad kunskap om jobbcoachers nätverk. Coachers förutsättningar att coacha 

arbetslösa till sysselsättning kan i viss mån påverkas av vilka kontakter coacherna har i sitt 

personliga nätverk och hur de använder dessa. Förmedlares sociala nätverk kan därför ses som 

ett arbetsredskap. 

Teori och tidigare forskning 

Teori 

I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska bakgrund. Studiens syfte är att undersöka 

förmedlares nätverk och teoretiskt kan man se förmedlare som artificiellt skapade broar 

mellan deltagare som är utanför arbetsmarknaden och aktörer som definitivt befinner sig 

innanför, som exempelvis arbetsgivare. För att teoretiskt förstå den empiriska verkligheten är 

idéer om det sociala kapitalets betydelse och dess samband med sociala nätverk centrala för 

uppsatsens teoretiska ramverk. Mark S. Granovetter, Ronald S. Burt och Nan Lin är tre 

nätverksteoretiker som menar att aktörers sociala nätverk i huvudsak utgör källan till socialt 
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kapital (Lin, 2001). I följande avsnitt redogör vi för detta perspektiv, men vi inleder först med 

en kortfattad redogörelse av nätverkstermer. 

Inom nätverksterminologin beskrivs ett nätverk som bestående av två grundläggande delar, ett 

antal alter som hänger ihop med ett antal länkar. Alter utgör ofta exempel på enskilda 

individer, men kan även vara länder, organisationer eller andra typer av enheter som går att 

avgränsa på något sätt. Länkarna representerar alltid en befintlig relation mellan två alter 

(Engdahl & Larsson, 2011: 151). 

Inom nätverksteorin finns det två metodologiska utgångspunkter, egocentriskt nätverk eller 

det sociocentriska. Det egocentriska nätverket innebär att den enskilda individen (ego) utgör 

centrum i nätverket. I studien undersöker vi det egocentriska nätverket och förmedlarna utgör 

centrum. Det sociocentriska nätverket betyder att nätverket studeras som en helhet i stället för 

att utgå ifrån något centrum (Engdahl & Larsson, 2011: 152-153). 

Socialt kapital 

Det mesta inom tidigare relevant forskning om sambandet mellan aktiviteter och personliga 

nätverk har genomförts inom ramen för teorin om socialt kapital. Socialt kapital har många 

olika innebörder, men avser huvudsakligen resurser som är inbäddade i de mellanmänskliga 

relationerna som aktörerna skapar, upprätthåller och reproducerar genom sin samverkan 

(Farkas, 2012: 69). En allmän definition av socialt kapital är:  

”Man kan ha många eller få kontakter, antingen direkt eller genom bekantas bekanta” (Engdahl & 

Larsson, 2011: 151). 

Mellan enskilda individer används nätverket ofta för utväxling av information och tjänster 

(Engdahl & Larsson, 2011: 151). 

Inom sociologin har det utvecklats två perspektiv gällande synen på socialt kapital. Det första 

är makro-perspektivet som kan sägas representeras av Robert Putnams perspektiv. Socialt 

kapital är här framförallt en egenskap som samhällen har, som till exempel att folk litar på 

varandra. Det är följaktligen bra om samhället på en slags strukturell makronivå har socialt 

kapital (Farkas, 2012: 69). 

Det andra är mikro-perspektivet som representeras av bland annat Lin, Granovetter och Burt. 

Socialt kapital ses här framförallt som en individuell tillgång på en personlig nivå. Ett 

exempel kan vara att en person har socialt kapital för att denne känner vissa personer, 

nätverksperspektivet. Socialt kapital är en egenskap hos den enskilde individen som har en 
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resurs. Genom att investera i sina sociala relationer kan individer få tillgång till värdefulla 

resurser som finns inbäddade i de sociala relationerna (Farkas, 2012; Lin, 2001). 

Det är inom mikro-perspektivet som nätverksdimensionen av socialt kapital finns och det är 

utifrån det perspektivet denna studie har sin utgångspunkt. Sociala nätverk är således 

avgörande för skapandet och upprätthållandet av socialt kapital. I nästa avsnitt diskuterar vi 

sociala nätverk och kommer att redogöra för ovan nämnda nätverksteoretikers idéer som utgår 

från det individuella mikro-perspektivet. 

Nätverkets struktur 

Burts teori innebär att sociala nätverk skapar socialt kapital framförallt genom två olika 

betydelsefulla mekanismer, dels genom strukturella hål och dels genom tillslutenhet (täta 

nätverk). Detta sammanfattas i figur 1 nedan. 

Figur 1. Burts modell över funktionen av sociala nätverk 

 

Den horisontella axeln visar graden av tillslutenhet i nätverket medan den vertikala axeln 

visar graden av strukturella hål. 
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Grupp A har det bästa nätverket då det har hög grad av tillslutenhet och har samtidigt broar 

som kan överbrygga de strukturella hålen: bra kommunikation inom nätverket. 

Grupp B har hög grad av tillslutenhet, men når inte ut till många då det inte överbryggar 

strukturella hål. 

Grupp C har det minst effektiva nätverket då det har låg grad av såväl strukturella hål som 

tillslutenhet. Det är dålig kommunikation inom nätverket och det har fåtal kontakter utanför 

nätverket.  

Grupp D har hög grad av strukturella hål som de kan överbrygga, men graden av tillslutenhet 

i nätverket är låg och därför kommer nätverket inte bli lika effektivt som nätverk A (Burt, 

2001: 47-51). 

Med modellen vill Burt visa att båda mekanismerna är viktiga för att studera hur nätverkets 

struktur och sociala kapital interagerar.  

Burts syn på nätverket som bas för det sociala kapitalet uttrycker han med:  

”better connected people enjoy higher returns” (Burt, 2001: 32).  

Med det säger han att ju bättre nätverk (ju mer omfattande socialt kapital) en individ har desto 

högre avkastning kan hon få på övriga resurser, som till exempel på humankapital. Vilken 

position en individ i nätverket har kan vara avgörande för tillgången till socialt kapital. 

Befinner individen sig i knutpunkterna i nätverket har man snabb tillgång till resurser och 

information och därmed större socialt kapital (Burt, 2001). 

I nedanstående avsnitt ger vi en utförligare redogörelse för den första mekanismen som källa 

till socialt kapital, strukturella hål. 

Sociala nätverk: Länkar och strukturella hål 

Granovetter är en av de viktigaste teoretikerna kring nätverkens betydelse på 

arbetsmarknaden. På 1970-talet genomförde han en studie ”Getting a job” bland personer 

som nyligen fått eller bytt arbete. Han tog reda på hur respondenterna fått sitt arbete. De som 

fått arbete via kontakter fick frågan om hur ofta de hade haft kontakt med sin länk som hade 

resulterat i en sysselsättning. 

Resultatet blev att 16,7 procent svarade ofta, 55,6 procent sporadiskt och 27,8 procent sällan. 

Studien visade hur stort inflytande våra sociala kontakter och vårt sociala nätverks struktur 

har, då det handlar om våra möjligheter att ta oss fram på arbetsmarknaden (Granovetter, 
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1995). Han menar att de vi träffar ofta, våra starka länkar, borde vara mer motiverade att vara 

behjälpliga än de vi träffar sällan. Vidare tolkades resultatet som att nätverkens struktur var av 

större betydelse än kontaktens motivation att hjälpa till och detta var en av studiens viktigaste 

delar. Granovetter tyckte det var fascinerande att vi kan erhålla så väsentlig information från 

människor vi nästan inte kommer ihåg (Granovetter, 1973: 1371).  

Utifrån studiens resultat formulerade han teorin “The Strength of Weak Ties”- De svaga 

länkarnas styrka. I teorin skiljer han mellan starka och svaga länkar och menar att länkarna 

har en kombination av olika egenskaper och funktioner som påverkar spridningen av 

information. Styrkan hos länken avgörs av hur ofta man ses, hur väl man känner varandra och 

graden av utbyte. Generellt menar Granovetter att de man träffar minst två gånger i veckan är 

starka länkar medan de man träffar sporadiskt (färre än två gånger i veckan men mer än en 

gång per år) och sällan (en gång per år eller färre) vanligen är svaga länkar. Svaga länkar kan 

likställas med förmågan att överbrygga strukturella hål, desto fler svaga länkar desto högre 

grad av strukturella hål (Granovetter 1973: 1361). Svaga länkar är de relationer som är mer 

avlägsna och som man nödvändigtvis inte har en direkt kontakt med. Men man delar med sig 

av information till dem, som exempelvis till en tidigare kurskamrat som man kanske träffar en 

gång per år (Granovetter, 1973: 1371). 

Om man vill öka det sociala kapitalet för att få tillgång till olika världar eller branscher så är 

det förmågan att överbrygga strukturella hål som är det viktiga (Burt, 2001: 52; Farkas, 2012; 

Granovetter 1973: 1362). Strukturella hål är de tomrum som finns mellan delar av ett socialt 

nätverk. De representerar potentiella möjligheter och är därför värdefulla resurser. En individ 

som förfogar över länkar som överbryggar strukturella hål kan exempelvis få tillgång till 

information som de annars inte hade haft tillgång till, information som finns långt bort i 

nätverket (Burt, 2001: 34; Granovetter 1973: 1362). Enligt teorin om strukturella hål är en 

form av socialt kapital just en funktion av möjligheterna att överbrygga de strukturella hålen 

(Burt, 2001: 34). 

Lin anser att det är när man lämnar sin inre cirkel som man kan få tillgång till varierade 

resurser och information. Detta kallas för ”the heterophily principle” och det leder till att 

nätverket blir mindre tillslutet och individen får tillgång till andra och förhoppningsvis även 

bättre resurser (Lin, 2005: 14). 

Lin (2001: 6-7) argumenterar för nätverket som grund för flödet av socialt kapital med fyra 

punkter: 
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1. Informationsflöde: Länkarna i ett nätverk kan fungera som transportörer av 

information och således underlätta flödet av information i nätverket. Exempelvis kan 

ett företag använda sina anställdas nätverk för att söka efter lämplig personal i stället 

för att genomgå en kostsam rekryteringsprocess med annonsering och intervjuer. 

2. Positionen: Sociala relationer till aktörer som har strategiskt betydelsefulla positioner i 

nätverket kan vara mycket värdefulla och förbättra chanserna för till exempel en 

sysselsättning. 

3. Referenser: Sociala relationer kan tjäna som sociala referenser och kan visa vilket 

socialt kapital individen har tillgång till via sitt nätverk. 

4. Identitet: Sociala relationer kan förstärka en individs identitet. Genom att tillhöra ett 

nätverk så visar man vilka anspråk på specifika resurser individen har. 

I nedanstående avsnitt ger vi en utförligare redogörelse för den andra mekanismen som källa 

till socialt kapital, tillslutenhet. 

Sociala nätverk: Tillslutenhet  

Burt menar att om man önskar få stöd och bevara normativa beteenden så är det hög grad av 

tillslutenhet i nätverket som ökar det sociala kapitalet. Tillslutenheten är viktig för att 

identifiera värdefulla resurser i de strukturella hålen (Burt, 2001; 52) 

Teorin om tillslutenhet härstammar från James Colemans resonemang om socialt kapital i 

relation till nätverket. Coleman menar att källan till socialt kapital är täta nätverk där alla 

individer är sammankopplade med varandra. I nätverk med hög grad av tillslutenhet kan 

individer snabbt och enkelt få tillgång till värdefull information från sina länkar utan att själva 

behöva investera tid och engagemang. Detta höjer nätverkets effektivitet och därför är 

tillslutenhet fördelaktigt enligt Coleman (Burt, 2001: 38). 

Möjligheten att utöva sanktioner inom nätverk tar Coleman upp som ytterligare ett argument 

för att täta nätverk genererar socialt kapital. Till stöd för sin argumentation hänvisar han till 

sin studie om ungdomar i USA där han menar att resultatet visar på att ju närmare länkade 

föräldrar och ungdomar är, desto mindre risk för att ungdomarna hoppar av skolan. Detta 

menar Coleman beror på att föräldrar kan utöva normativa påtryckningar och genomföra 

sanktioner mot ungdomarna. Burt är dock tveksam till resultatet och ifrågasätter studiens 

validitet . Ett par andra forskare, Morgan och Sörensen har utfört en studie där resultatet visar 

motsatsen, det vill säga att ökad tillslutenhet i nätverket har en negativ effekt för inskaffandet 

av socialt kapital (Burt, 2001: 46). 
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Genom att argumentera för tillslutenhet förringar man enligt Lin betydelsen av broar som 

bland annat Granovetter och Burt anser vara nyckeln till värdefull information (Lin, 2001:10).  

Granovetter menar att de starka länkar vi har i våra nätverk tenderar att känna varandra och de 

människor som ingår i de starka länkarnas nätverk kommer att ha tillgång till ungefär samma 

slags information. Detta eftersom vi så fort vi får värdefull information tenderar att dela den 

med de som står oss nära. Desto fler starka länkar desto högre grad av tillslutenhet 

(Granovetter, 1973: 1371). 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning om det sociala nätverkets betydelse på 

arbetsmarknaden. 

Det finns en mängd tidigare forskning som inriktar sig på arbetslöshet och dess påverkan på 

individen och samhället och även en hel del studier om jobbcoachning som åtgärd. Dessa 

inriktar sig ofta på yrkesrollen och hur den upplevs. I vår sökning rörande jobbcoacher och 

deras sociala nätverk så har vi inte lyckats hitta tidigare studier som tar upp betydelsen av 

nätverk för de som arbetar med att få personer i sysselsättning. En eventuell anledning är att 

yrket är relativt ungt. Däremot så finns det omfattande forskning om sociala kontakter och 

nätverkets betydelse på arbetsmarknaden. Denna forskning utgår i stor utsträckning från den 

arbetssökandes perspektiv, men vi anser att forskning som rör nätverket för de olika parterna 

på arbetsmarknaden är relevant då den behandlar nätverkets betydelse. 

När en ledig tjänst ska tillsättas finns idag många rekryteringsstrategier för arbetsgivaren att 

välja mellan. Förutom mer traditionella tillvägagångssätt, som platsannonser i press eller via 

Arbetsförmedlingens platsbank så har internet blivit en vanlig rekryteringskanal, där nätverk 

som Linkedin och Facebook har blivit betydelsefulla. Det är framförallt via kontakter som de 

flesta tjänster tillsätts och betydelsen av nätverk är därmed stor. Arbetsgivare använder främst 

informella kanaler såsom att fråga sina anställda eller via tips från andra personer när de ska 

rekrytera (Ekström, 2001). 

Detta är inget nytt fenomen utan redan på 1990-talet så visar en studie av Mats Klingvall 

(1998) att de informella sökkanalerna, det vill säga direkt kontakt med arbetsgivare eller via 

bekanta på eller utanför företaget var mycket betydelsefulla för arbetslösa vid jobbsökande 

(Klingvall, 1998). Detta resonemang stöds i en nyare undersökning gjord av Svenskt 

Näringsliv 2010 ”Så rekryterar företagen medarbetare” där resultatet visar att företagen i 
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ökande utsträckning använder de nya, mer informella rekryteringskanalerna, däribland sociala 

medier vid nyanställningar. Informella kontakter är det mest vanliga tillvägagångssättet och 

enligt de medverkande företagen även det som fungerar bäst (Ekström, 2001; Svenskt 

Näringsliv 2010). 

Till de kommunala arbetsmarknadsenheterna kommer personer som av olika orsaker står 

långt från arbetsmarknaden. Således kan man misstänka att deras sociala nätverk under 

arbetslösheten har minskat i omfång, bland annat beroende på brist på arbetskamrater och 

arbetsgivare. 

Klingvall (1998) poängterar att brist på sociala nätverk kan orsaka problem för arbetslösa då 

de inte får information om lediga tjänster eftersom fler och fler jobb tillsätts via de informella 

kontakterna i nätverket. Behtoui och Neergards studie från 2012 ”Social Capital, Status and 

Income Attainment in the Workplace” pekar på samma problematik. Resultatet pekar på att 

den vardagliga kontakten mellan människor, som i sin tur bildar en persons sociala nätverk, 

bidrar till ojämlikheter i det sociala kapitalet. Därmed kan personer med mindre socialt kapital 

i sitt nätverk inte i samma utsträckning optimera fördelarna från sina formella kvalifikationer. 

Studien visar även att personer som har till yrke att hjälpa svaga grupper på arbetsmarknaden 

till viss del kan fungera som substitut för nätverken som de saknar (Behtoui & Neergard, 

2012).  

Vilka personer eller länkar som är mest effektiva för att få vetskap om jobb tas upp i en studie 

om hur jobb tillsätts på den ryska arbetsmarknaden. Sociala kontakter och nätverk har enligt 

studien stor betydelse för framgången på arbetsmarknaden, oavsett vilka egenskaper en 

person besitter. I studien framgår det att det är de svaga länkarna som har större betydelse för 

att få information och tillgång till lediga arbeten än de starka länkarna (Yakubovich, 2005). 

Resultatet är i linje med Granovetters teori ”The Strength of Weak Ties”. 

I en australiensisk studie från 2003 hänvisar man till betydelsen av både svaga och starka 

länkar på arbetsmarknaden. Starka band är betydelsefulla för personer med litet socialt kapital 

och med svag ställning på arbetsmarknaden. För dem kan familj och vänner vara viktiga för 

att få ett arbete medan de med en stabil ställning till stor del kan ha nytta av sina svaga länkar 

såsom kollegor och andra arbetskontakter (Stone m.fl. 2003). 
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Metod och data 

I avsnittet som följer kommer vi att redovisa för hur insamlingen och bearbetningen av det 

empiriska materialet har gått till. 

Metodval 

För att studera de kommunala förmedlarnas nätverk har vi använt oss av ”mixed-method” 

approach. Metoden kombinerar kvalitativ och kvantitativ ansats och är vanligt förekommande 

vid nätverksstudier (Edwards, 2010). Studien grundar sig på ett teoretiskt ramverk för 

nätverksstudier och antar således en deduktiv ansats (Bryman, 2011). 

Fallstudie 

Metodlitteraturen inom den kvalitativa ansatsen är omfattande. Creswell (2007) har gjort ett 

försök att strukturera upp det metodologiska fältet med fem ansatser som han anser täcker alla 

metoder.  

Den ansats som vi tycker ligger närmast denna studie är fallstudie. I en fallstudie avses att 

undersöka ett specifikt fall som är tydligt avgränsat i tid och rum (Creswell, 2007). I denna 

studie är det specifika fallet “förmedlares arbetsrelaterade nätverk”. I enlighet med 

fallstudiemetodiken utgick vi i ett tidigt skede från specifika frågeställningar. 

En forskare som inte anser att fallstudier ska kopplas samman med kvalitativ forskning är 

Alan Bryman. Han menar att fallstudier likväl ofta innefattar både kvalitativa och kvantitativa 

metoder och således föll vårt val på ”mixed-method” (Bryman, 2011). Det är svårt att dra 

några generella slutsatser från en fallstudie enligt Creswell (2007). Däremot kan man urskilja 

tendenser och mönster i materialet vilket delvis är syftet med denna studie. Vår avsikt är att 

generera mer kunskap och förståelse om förmedlares nätverk, inte att kunna dra generella 

slutsatser.  
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Tillvägagångssätt för att studera nätverk 

”Mixed-method approach” 

”Mixed-method” är som tidigare nämnts en kombination av den kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstrategin som under 2000-talet blivit något av ett tillväxtområde (Bryman, 2011). 

En anledning är att nätverksforskningen har fått ökad uppmärksamhet i den metodologiska 

debatten. Matematiska framsteg och användarvänliga program för mätning och visualisering 

av nätverk har inneburit signifikanta framsteg för kvantitativ nätverksanalys. Men trots dessa 

framsteg har kvalitativ nätverksanalys efterfrågats, men inte för att ersätta kvantitativ metod 

utan för att komplettera den (Edwards, 2010). 

En ”mixed-method” ansats kan möjliggöra för forskare att se nätverkets struktur från en 

utomståendes perspektiv och nätverkets innehåll och process av från en insiders perspektiv. 

Nätverksforskning erbjuder således en möjlighet att mixa metoder, då nätverk både är struktur 

och process på en och samma gång. Nätverkens struktur beskrivs bäst kvantitativt medan 

nätverkens innehåll beskrivs bäst kvalitativt (Edwards, 2010). ”Mixed-method approach” bör 

således vara användbar för studiens syfte att undersöka förmedlares nätverk med dess struktur 

och innehåll.  

För att studera förmedlares nätverk har vi utgått från en metod för insamling av nätverksdata, 

“namngeneratormetoden” (Marsden, 2005). Metoden ligger till grund för utformningen av 

den intervjuguide som genererade studiens empiriska material. 

Vid studier av egocentriska nätverk samlar forskaren in data om de individer (alter) som är 

länkade till individen som studeras (ego) och därmed ingår i det egocentriska nätverket 

(Marsden, 2005: 9). Metoden avser att undersöka förmedlarens egocentriska nätverk genom 

att be dem lista vilka personer de skulle vända sig till i specifika syften. 

Namngeneratormetoden är den mest använda metoden vid studier av egocentriska nätverk 

(Lin, 2001: 62). I syfte att identifiera förmedlarens egocentriska nätverk har vi genom 

nedanstående frågor
1
 bett respondenten (ego) lista personer som de vänder sig till i specifika, 

arbetsrelaterade frågor. 

1. Med vilka personer brukar du vanligtvis diskutera för dig viktiga frågor som har med 

ditt arbete att göra?  

                                                 

1 Intervjuguiden innehöll de fyra namngeneratorfrågorna och ställdes i samtliga intervjuer. 
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2. Med vilka andra (utöver de som du redan har nämnt) brukar du diskutera 

arbetsrelaterade frågor i syfte att få ut arbetslösa/personer i sysselsättning? 

3. Lista de vänner, släktingar eller familjemedlemmar som du brukar diskutera 

arbetsrelaterade frågor med, i syfte att få ut arbetslösa/personer i sysselsättning? 

4. Finns det några övriga personer utöver de personer som har nämnts, som du brukar 

diskutera arbetsrelaterade frågor med, i syfte att få ut arbetslösa/personer i 

sysselsättning?  

En begränsning med metoden enligt Lin är att respondenterna tenderar att lista personer som 

finns i deras närmsta omgivning, personer som de har starka band med. Detta kan resultera i 

att de nätverk som kommer fram vid namngeneratorfrågor har begränsat omfång och kan leda 

till underskattning av användningspotentialen av en individs sociala kapital (Lin, 2005: 7). 

Lin förespråkar en alternativ metod, positionsgeneratormetoden. Metoden avser att vara ett 

instrument för att skatta individers sociala kapital genom att mäta individens tillgång till olika 

hierarkiska positioner (Lin m.fl. 2001: 62-63) Även Granovetter menar att det är svårt att ha 

fullständig överblick över vilka vi känner och vilka våra bekanta i sin tur känner. Han anser 

att det alltid kommer finnas en begränsning i kunskapen om våra sociala nätverk 

(Granovetter, 2003: 773). Degenne och Forsè håller med och menar att det är lätt att komma 

ihåg de vi träffar ofta och står oss nära, eller personer som har varit med om viktiga händelser 

i våra liv (Degenne & Forsè, 1999: 19).  

Således kan våra resultat möjligen inte återge det exakta omfånget och innehållet i våra 

respondenters nätverk då de kanske inte minns alla kontakter de har. 

Urval 

I denna studie användes ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att de respondenter 

som inkluderas i studien är de som bär på den största kunskapen inom det aktuella området 

(Aspers, 2011). 

Urvalskriteriet innebar att respondenterna (förmedlarna) skulle vara verksamma inom 

kommunala arbetsmarknadsenheter i Stockholms län och att de i sin yrkesroll har i uppdrag 

att hjälpa och coacha personer till någon form av sysselsättning. 

För att komma i förbindelse med möjliga respondenter som uppfyller de kriterier som ingår i 

studiens syfte mejlade vi tio kommunala arbetsmarknadsenheter i Stockholms län. Mejlet som 

riktades till chefen beskrev examensarbetets syfte, tidsåtgång för intervjuerna och 

anonymiteten för respondenterna samt att de får ta del av resultatet. Av de tillfrågade tackade 
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fem ja och dessa fem förmedlare intervjuades. På frågan hur många intervjuer man bör göra 

för att få ett bra svar menar Brinkmann och Kvale (2009) att man ska intervjua så många 

personer som behövs för att få veta det man vill. Då intervjuer är tidskrävande måste man 

vanligtvis begränsa antalet och vi begränsade oss till att genomföra fem intervjuer då vi ansåg 

att det skulle generera ett hanterbart material. En svårighet med ett såpass litet antal intervjuer 

är att kunna dra några generella slutsatser enligt Brinkmann och Kvale (2009) och det är 

heller inte vårt syfte. Eftersom studien ämnar undersöka förmedlares nätverk och hur de 

använder det så skulle observationer eller informella samtal under fältstudier kunna vara en 

lämplig metod istället för formella intervjuer (Brinkmann & Kvale, 2009: 132). Nu frågade vi 

respondenterna om deras beteende, men vi kan inte vara säkra på att de gör så som de säger 

sig göra.  

Vi är medvetna om att det kan skilja sig mellan kommuners organisationsform, storlek och 

vilka slags deltagare de arbetar med, vilket kan ses som en nackdel och bland annat påverka 

generaliserbarheten negativt. 

Insamling av data 

Efter att vi hade etablerat kontakt med våra respondenter planerade vi gemensamt in 

intervjuerna så att de passade in i respondenternas schema. Någon dag innan intervjuerna 

kontaktade vi respondenterna för att säkerställa att tidpunkten fortfarande fungerade. Tre av 

intervjuerna ägde rum i avskilda mötesrum på respondenternas arbetsplats, de resterande 

intervjuerna skedde på respondenternas egna kontor. Intervjuerna kunde genomföras i tyst och 

lugn miljö vilket rekommenderas av Aspers (2011: 155). 

Vi fick tillåtelse att spela in fyra av fem intervjuer. Vid den intervju vi inte kunde spela in 

antecknade en av oss svaren manuellt. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

datainsamlingen då det kan vara svårt att hinna med att anteckna samtidigt som man lyssnar. I 

en kvalitativ intervju är forskaren intresserad av såväl vad som sägs, som hur det sägs. 

Därmed är det önskvärt att få med skratt, skiftningar i tonläge och respondenternas svar i 

deras egna ordalag, vilket inte blir så tydligt om möjlighet till inspelning saknas (Bryman, 

2011: 420). För inspelning använde vi våra telefoner och garderade oss för eventuella 

missöden genom att vi båda spelade in intervjuerna. 

För att kunna återge så mycket som möjligt av intervjuerna är det av vikt att så fort som 

möjligt transkribera materialet (Aspers, 2011: 154). Vi inledde transkriberingen av samtliga 

intervjuer inom två dagar från intervjutillfället. En kritik till oss själva är att vi borde ha 
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transkriberat materialet samma dag som intervjun ägde rum, eftersom vi då troligen hade fått 

ut ännu mer av materialet. 

Intervjuerna  

Inledningsvis informerades respondenterna om studiens syfte samt att vi redogjorde för de 

etiska aspekterna för deltagande i forskningsstudier, vilka vi beskriver närmare under rubriken 

Etiska aspekter längre ner i metodavsnittet. Våra intervjuer är av semistrukturerad karaktär 

med inslag av en strukturerad intervjudel. Den semistrukturerade intervjun karaktäriseras av 

att forskaren följer en i förväg utarbetad intervjuguide med fastställda frågor, men med 

utrymme att följa upp svaren och ställa följdfrågor (Aspers, 2011: 143). Den strukturerade 

delen i vår intervju kan liknas vid en enkät, där skillnaden från en enkät är att frågorna lästes 

upp för respondenten. Den strukturerade designen lämpar sig väl när man vill ha data som ska 

kvantifieras, vilket vi önskade göra med en del av datan som samlades in (Aspers, 2011). 

Intervjuns inledande frågor syftade till att ge en bakgrundsbild av respondenten. Därefter 

övergick det till frågor om respondentens egocentriska nätverk. Vidare undrade vi hur 

respondenten använder sitt nätverk i sin yrkesroll. Avslutningsvis frågade vi om respondenten 

hade några frågor samt informerade om att denne kommer få ta del av resultatet. Vi tackade 

för respondentens medverkan med en Trisslott. Varje intervju varade mellan 1.05h och 1.15 h. 

Analysmetod 

Den strukturerade delen av intervjun genererade kvantitativ data som gav oss information om 

nätverkets struktur och sammansättning, medan den kvalitativa delen i intervjun avsåg att ge 

information om innehållet i nätverken. Vi har gått tillväga på olika sätt då vi analyserat den 

kvalitativa delen respektive den kvantitativa, vilket beskrivs under avsnittet 

operationalisering nedan. Den kvantitativa delen presenteras med siffror och den utgör 

merparten av vårt material. Den kvalitativa förståelsen för nätverken har vi fått när vi talat 

med respondenterna och kommer till viss del att fylla ut siffrorna. Analysen grundar sig på det 

teoretiska ramverk vi redogjorde för i avsnittet Teori och Tidigare forskning och har således 

en deduktiv ansats (Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades med hänsyn till studiens syfte 

och detta sammankopplar teorin och empirin på ett tydligt sätt. 
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Operationalisering 

Här redogörs för hur vi har gått tillväga för att göra de teoretiska begreppen mätbara. 

För att undersöka struktur och innehåll i förmedlares nätverk utgår vi från Burts modell (figur 

1) om strukturella hål och tillslutenhet i nätverket som redovisades i teoriavsnittet. Vi tar 

dessutom med kunskap om länkarnas styrka utifrån Granovetters teori som vi redogjorde för i 

samma avsnitt. 

Nätverkens grad av tillslutenhet – densitet 

Huruvida förmedlares nätverk är täta, det vill säga har hög densitet kan påverka tillgången till 

betydelsefull information om lediga sysselsättningar. Därför anser vi att tillslutenheten är av 

stor betydelse i undersökningen av förmedlares nätverk. 

För att få ett mått på nätverkens densitet ville vi veta vilken relation respondenten hade till 

sina alter och vi bad dem ange om det var vänner, familj, bekanta, kollega eller annan form av 

arbetskontakt. För att få ytterligare kunskap om tillslutenheten i nätverken bad vi 

respondenten berätta om den inbördes relationen bland alter, vilka alter som kände varandra. 

Enligt måttet på densitet så är densiteten noll om inga alter känner varandra och om alla 

känner alla är densiteten ett. Ju lägre densitet desto bättre, för då betyder det att alter inte 

känner varandra och länkar därmed till skilda världar (Edwards, 2010). Vi tolkar det därmed 

som att om många alter i nätverket känner varandra, det vill säga har en inbördes relation så 

har nätverket hög densitet och är starkt tillslutet. Samt om länkarna i nätverket utgörs av 

individer som respondenten har nära band till såsom familj, vänner och kollegor som de 

träffar ofta, så har nätverket hög densitet. 

Strukturella hål och länkarnas styrka 

Det vanligaste sättet att tillsätta tjänster idag är via informella kontakter. Vid en rekrytering 

lyssnar arbetsgivare i stor utsträckning med sina medarbetare, vänner och bekanta om de har 

någon lämplig kandidat i sitt nätverk (Svenskt Näringsliv 2010).  

Teoretiskt kan man se förmedlare som artificiellt skapade broar mellan deltagare och världar 

som deltagaren själv inte har tillgång till, som exempelvis arbetsgivare. Deltagarna står ofta 

långt från arbetsmarknaden och har inte möjlighet att få ett arbete som utannonseras på 

traditionellt sätt. Då torde ett omfattande nätverk vara något positivt för förmedlare för att få 

tillgång till värdefull information om sysselsättningsmöjligheter. Således är det bra om 
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förmedlares nätverk överbryggar många strukturella hål och har kontakter i olika branscher 

och yrkeskategorier. För att mäta förekomsten av strukturella hål i förmedlares nätverk 

använder vi måttet ”effective size”. ”Effective size” är ett direkt mått på strukturella hål i 

nätverk och ju högre värde desto bättre struktur på nätverket (Borgatti, 1997). 

För att undersöka om förmedlare fungerade som broar och om deras relationer i nätverken 

spände över strukturella hål frågade vi respondenterna inom vilka branscher deras alter var 

verksamma i. Vi bad även att de skulle berätta om sitt nätverk och om de ansåg att de kunde 

använda sitt nätverk i sitt jobb i den utsträckning som de önskade. 

Om en alter har kontakter i många branscher och yrkeskategorier anser vi att de har nätverk 

som spänner över strukturella hål. 

För att avgöra styrkan på länkarna frågade vi hur ofta respondenten träffade sina alter, vilken 

sorts relation de har, vem som tar initiativ till kontakt samt i vilket syfte hon kontaktar sin 

alter.  

Vi tolkar det som att, om nätverket innehåller många svaga länkar och överbryggar många 

strukturella hål kan respondenten lättare få tillgång till värdefull information om 

jobbmöjligheter. 

Databearbetning 

Det kvantitativa materialet av nätverksdatan bearbetades genom dataanalyser, vilka 

genomfördes i statistikprogrammet, SPSS. Variablerna bearbetades statistiskt med deskriptiv 

och jämförande statistik. Då bearbetningen var klar i SPSS var materialet tabulerat och det 

gick att utläsa tendenser och mönster. Studiens kvantitativa material beskriver nätverkens 

struktur och sammansättning. 

Variablerna togs fram utifrån studiens intervjuguide och vi operationaliserade materialet 

genom att använda olika mått och mäta studiens 20 variabler. Variabler som användes var 

bland annat, kön, ålder, härkomst, utbildning, befattning, relationens ålder, typ av relation, 

relationens intensitet, information från relationen, relation till övriga alter i nätverket, ranking 

av relationen. Varje variabel kodades på ett strukturerat sätt i Excel för att sedan läsas in i 

SPSS. Ett exempel på kodning är utbildning, där grundskola=1, gymnasium=2, Högskola=3, 

Bortfall=999. Vi la ner mycket tid på att koda strukturerat, vilket enligt Aspers (2011) gör den 

fortsatta analysen enklare. Utifrån dataanalysen ovan tolkades resultatet av de fem 

egocentriska nätverken tillsammans med hjälp av måtten på ”effective size” och densitet. De 
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här måtten var intressanta för att se om det skiljde sig mellan de fem respondenternas nätverk 

och för att få ett mått på hur “bra” nätverk och strukturella förutsättningar de hade. Ur det 

kodade datamaterialet växte följande teman fram: Nätverkets omfattning, Nätverkets 

betydelse, Nätverkets sammansättning, Graden av utbyte i nätverket, De viktigaste 

kontakterna och Kommunikationen i nätverket. 

Materialet från den kvalitativa intervjudelen som bestod av semi-strukturerade frågor 

transkriberades inom två dagar från intervjutillfället. Då alla transkriberingar var klara lästes 

materialet igenom flera gånger för att få en känsla och förståelse för sammanhanget. Vid 

analysen av materialet så insåg vi att det är framför allt det kvantitativa materialet vi använder 

oss av för att få kunskap om nätverkens struktur och egenskaper. Det kvalitativa materialet är 

det som bäst beskriver nätverkens innehåll och vi använder det till viss del för att ge liv åt 

berättelserna. Vi inser att då vi inte tidigare genomfört en studie som denna att vi har 

bristande erfarenhet av bland annat nätverksforskning och användning av ”mixed-method”. 

Det kan ha påverkat vårt analytiska tillvägagångssätt och vi förstår att det finns en del att 

förbättra.  

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Begreppen validitet och reliabilitet förknippas i allmänhet med kvantitativa undersökningar. 

Inom kvalitativ forskning föredrar en del forskare att använda andra kriterier för 

kvalitetsbedömning, men vi har valt att använda dessa kriterier, reliabilitet och validitet 

eftersom vår studie omfattar både kvantitativa som kvalitativa metoder (Bryman, 2011). 

Validitet ämnar undersöka huruvida forskare har lyckats samla in data som är relevanta för 

problemställningen, om forskaren mäter det denne ämnat att mäta. Vi anser att vi har uppnått 

förhållandevis hög validitet, då vi samlat in relevant data och kunnat binda samman empirin 

med teorin på ett bra sätt. Detta anser vi då studiens intervjuguide är utformad med hänsyn till 

syftet och detta sammankopplar teorin och empirin på ett tydligt sätt. Vidare har även urvalet 

av respondenter bidragit till högre validitet då vi har en tydlig avgränsning för studiens 

undersökningsområde. Det finns alltid en risk att respondenterna inte är sanningsenliga i 

kvalitativa intervjuer, vilket kan påverka validiteten. Detta behöver vi som forskare ha i 

åtanke vid tolkningen av intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2009).  

Reliabilitet säger något om forskningsresultatets stadga och tillförlitlighet, det vill säga 

huruvida resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Här finns det ett 



 

 20 

antal olika faktorer som kan inverka på reliabiliteten. En av dessa faktorer är 

intervjuareffekten, det vill säga att vi kan påverka respondenten, till exempel med vilken typ 

av frågor vi ställer. Andra faktorer som kan inverka på reliabiliteten är vilken miljö 

intervjuerna äger rum i, om respondenterna påverkas av inspelningsutrustningen och 

forskarens egen förförståelse. Vi har försökt tänka på att ha en lugn miljö för intervjuerna, 

undvikit att ställa ledande frågor och försökt bortse från vår egen förförståelse. Även humöret 

hos såväl intervjuare som respondenten kan ha betydelse för reliabiliteten. Det är svårt att 

säga hur stark reliabiliteten är i denna studie, då det är flera faktorer med små skillnader som 

kan påverka reliabiliteten (Brinkmann & Kvale, 2009). Vi upplevde samtliga intervjuer som 

avslappnade och då ingen av oss kände respondenten sedan tidigare kunde vi förhålla oss 

neutralt. Vi tror dock att tidpunkten på dagen kan ha påverkat något, då vi upplevde att de 

respondenter som intervjuades på eftermiddagen var lite mer trötta, än de som intervjuades på 

förmiddagen.  

Generaliserbarheten syftar till att kunskap som produceras i en undersökning ska vara giltig 

och kunna tillämpas på ett större antal människor och platser än vad som undersökts 

(Brinkmann & Kvale, 2009). Vid en fallstudie menar Creswell (2007) att det är svårt att dra 

generella slutsatser, men det går att se om det finns mönster eller tendenser i materialet. Den 

insamlade datan kommer från fem intervjuer, vilket gör att generaliserbarheten blir klart 

begränsad då urvalet är litet. Vi har dock undersökt inom ett specifikt område, det vill säga 

kommunala arbetsmarknadsenheter. Vidare har samtliga respondenter en gemensam specifik 

yrkesroll där deras syfte är att få personer i någon slags sysselsättning. Detta gör att 

generaliserbarheten ökar något då det går att se tendenser inom detta specifika område, även 

om generaliseringen är begränsad. 

Etiska aspekter 

Inför studien har vi tagit del av Vetenskapsrådets etiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som sammanfattas i nedanstående fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet: Studiens syfte ska tydligt redovisas för de som kommer att deltaga i 

studien. Detta anser vi att vi har följt då vi vid första kontakten via mejl redogjorde för studien 

och dess syfte samt att vi i inledning av varje intervju repeterade informationen. 
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Samtyckeskravet: Innebär att deltagande i studier ska vara på basis av frivillighet och samtliga 

respondenter har av fri vilja valt att medverka i denna studie. Däremot är vi medvetna om att 

vi inte har något medgivande från de personer som respondenterna uppger när vi frågar om 

vilka som ingår i deras nätverk. Detta kan uppfattas att inte vara etiskt korrekt. Förutom att 

berätta om sig själva så ber vi respondenterna berätta om vänner, kollegor och affärskontakter 

vilka inte har fått någon möjlighet att välja om de vill medverka i studien. Däremot var vi 

noga med att respondenterna inte skulle uppge fullständiga namn på personerna utan vi bad 

dem använda sig av enbart förnamn eller initialer för att dessa inte ska kunna identifieras. 

Konfidentialitetskravet: I så stor utsträckning som möjligt ska forskaren försäkra deltagarna 

om konfidentialitet samt förvara personuppgifterna så att ingen utomstående kan ta del av 

uppgifterna. För att uppfylla detta krav informerade vi våra respondenter om att obehöriga 

som tar del av materialet inte kommer att kunna avgöra vilka personer som sagt vad och 

dylikt. Vi utlovade därmed anonymitet och för att respondenterna ska få bibehålla sin 

integritet kommer inga riktiga namn att figurera i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2011: 68). 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer är enbart tillåtet att 

användas för forskningsändamål och vi har inga avsikter att använda materialet i något annat 

syfte än i denna studie.  

Vi har i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendation erbjudit samtliga respondenter att få 

ta del av studien och sammantaget gjort vårt yttersta för att följa de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet förordar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa samt analysera de huvudsakliga resultaten som 

framkommit genom det insamlade kvantitativa och kvalitativa materialet. Vi inleder med att 

kortfattat redogöra för studiens respondenter och deras egenskaper, se tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1. Översikt över studiens respondenter 

Respondenter Ålder Tid på arbets-

marknadsenheten 

Respondent 1 50 år 6 år 

Respondent 2 28 år 2 månader 

Respondent 3 60 år 21 år 

Respondent 4 37 år 2 år 

Respondent 5 45 år 13 månader 

Nätverkens egenskaper 

Nätverkets omfattning 

Resultatet visar att förmedlarna i genomsnitt har arton alter som denne vanligtvis använder sig 

av i arbetsrelaterade frågor. Vi märkte under de kvalitativa intervjuerna att respondenterna 

hade olika lätt att komma på personer som de vanligtvis vänder sig till. Respondent 1 

uttryckte sig såhär:  

“vad svårt det var när man ska sätta på pränt vem man pratar med”. 

Inledningsvis i intervjun sa respondent 5 att han troligtvis inte kommer att bli klar under den 

timmen vi hade avsatt för intervjun, för att han hade så många kontakter i sitt nätverk. Men 

efter ett tag poängterar han dock att: 

“det var svårt när man fick frågan så där rakt i ansiktet”. 

Det är lättare att komma ihåg de vi träffar ofta än de vi träffar sällan, vilket Granovetter samt 

Degenne och Forsè poängterar. Resultat visar att de alter respondenterna listade var till största 

del personer de träffade ofta (minst 1 gång per vecka) och tyder på starka länkar med viss 

grad av tillslutenhet i nätverket. Svårigheter med att komma ihåg vilka som ingår i ens 

nätverk kan påverka såväl nätverkets omfattning som sammansättning. 

Nätverkets betydelse 

För att få någon uppfattning om hur betydelsefullt det sociala nätverket var för 

respondenterna bad vi dem förklara hur de vanligtvis fick vetskap om lediga 
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sysselsättningstillfällen. Här fick vi varierande svar, men några sätt de fick vetskap om lediga 

sysselsättningar var genom: intern databas, kollegor, samarbetspartners och platsannonser i 

dagspress och via Linkedin. 

“Via mina kontakter eller om jag ringer själv någonstans och frågar, jag har ju inga klara platser” 

“Jag tittar som alla andra efter lediga jobb i kommunen och på platsbanken, eller i vårt register” 

Nätverkets sammansättning 

55 procent av alter utgörs av kvinnor, resterande del av män. Alters ålder varierade mellan 20 

och 63 år, medelåldern var 44 år. Ca 70 procent var födda i Sverige medan 18 procent 

ursprungligen kom från icke-europeiska länder.  

Respondenterna uppgav att 70 procent av alter bodde inom Stockholms län och 2 procent 

utanför. Intressant var att respondenterna inte visste var 28 procent av alter bodde, vilket tyder 

på svaga länkar då de inte verkar känna dessa alter särskilt väl. De svaga länkarna ger oss skäl 

att tro att nätverket till viss del överbryggar strukturella hål och kan leda längre bort i 

nätverket och ge värdefull information. 

55 procent av alter var verksamma inom kommunal sektor, varav 54 procent inom 

arbetsmarknadsenheter, 39 procent i privat sektor och de sista 6 procenten i statlig sektor. Att 

majoriteten, 54 procent var verksamma inom samma verksamhet tyder på starka länkar och en 

högre grad av tillslutenhet. Den nuvarande relationen till alter var till störst del 

arbetskamrater, 62 procent. Därefter kom arbetsmässig kontakt utanför arbetsplatsen med 19 

procent och 13 procent bestod av bekanta. Enbart sex procent utgjordes av familj och nära 

vänner. 

Att en tredjedel av relationerna utgörs av svaga länkar får oss att tro att respondenternas 

nätverk i viss mån överbryggar strukturella hål, men då 62 procent utgörs av arbetskamrater 

kan indikera på nätverk med viss tillslutenhet. Fler svaga länkar i en förmedlares nätverk kan 

öka möjligheterna att få deltagarna i sysselsättning genom att svaga länkar kan ge tillgång till 

värdefull information om lediga jobbmöjligheter. 

Graden av utbyte 

Graden av utbyte påverkar enligt Granovetter styrkan på länken, ju större utbyte desto 

starkare tenderar länken att bli. För att ta reda på graden av utbyte frågade vi “Tar du 

vanligtvis kontakt med X eller är det oftast X som kontaktar dig?”. Resultatet visade på hög 
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grad av utbyte då det i 43,3 procent av fallen togs lika mycket kontakt, vilket indikerar på 

starka länkar.  

För att få veta om respondenterna ansåg länkarna vara användbara i deras yrkesroll ställde vi 

frågan “Anser du att du fått vetskap av X om lediga jobb/praktikplatser eller annan 

sysselsättning som varit användbart för dig i din yrkesroll?” Resultatet visar att 69 procent av 

respondenterna svarade ja och 31 procent svarade nej. Detta visar att respondenterna anser 

nätverket vara ett relativt effektivt medel för att få information om lediga sysselsättningar. 

Detta indikerar att nätverken förmodligen överbryggar strukturella hål, eftersom 

respondenterna anser sig få värdefull information genom sina alter. 

Resultatet visar att den allmänna inställningen var att förmedlarna ansåg sig kunna använda 

sitt nätverk i yrket i den utsträckning de önskade. Däremot trodde de att de överlag skulle 

kunna använda det mer. 

“Tycker att jag kan använda det nätverk som jag har här, skulle inte klara mig utan nätverket jag har 

här...i mitt jobb. Det är liksom avgörande”. 

“Svårt att säga, detta kan säkert utvecklas. Jag vill inte slita ut folk, därför kontaktar jag helst inte 

samma”. 

“Ja, det tycker jag, skulle vilja använda mer, men det är tillfredsställande just nu”. 

Densitet och ”effective size” 

På nästa sida redovisar tabell 2 mått på tillslutenhet (densitet) och strukturella hål (effective 

size) i respektive förmedlares egocentriska nätverk. Ju högre värdet ”effective size” har desto 

bättre är nätverkets struktur. Om inga alter har relationer till varandra är densiteten noll. 

”Effective size” mäter strukturella hål, ju högre värde desto bättre struktur på nätverket. 

Densitet mäter alters inbördes relationer. Densiteten är noll om inga alter känner varandra och 

om alla känner alla är densiteten ett. Ju lägre densitet desto bättre för då betyder det att alter 

inte känner varandra och länkar därmed till skilda världar. 
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Tabell 2. Mått på de undersökta nätverken 

Nätverksmått Densitet Effective size 

Respondent 1 0,28  8,8 

Respondent 2 0,12  15,5 

Respondent 3 0,40  2,9 

Respondent 4 0,21  5,8 

Respondent 5 0,03  14,1 

 

Respondent 2 och 5 tycks ha “bättre” nätverk än de andra tre. Låg densitet och hög ”effective 

size” pekar på att alter inte verkar känna varandra och länkar därmed till skilda världar, vilket 

påminner om nätverk D i figur 1. Nummer 3 verkar ha “sämst” strukturella förutsättningar 

med högst densitet och lägst ”effecitve size”. Strukturen på 3:ans nätverk kan jämföras med 

nätverk B i figur 1 vilket anses representera nätverk med starka band sinsemellan sig, men de 

når inte ut till många eftersom de inte överbryggar några strukturella hål. Förmågan att 

överbrygga strukturella hål kan öka en förmedlares sociala kapital och ge tillgång till 

värdefull information om nya branscher och arbetsgivare. Burt anser att nätverk A i figur 1 

har det bästa nätverket, med hög tillslutenhet samtidigt som det överbryggar strukturella hål 

(Burt, 2001: 49). Inget av våra respondenters nätverk ser ut som nätverk A. 

En svaghet i vårt material är att respondenterna inte alltid visste om alter i deras nätverk 

kände varandra eller inte. Vår arbetshypotes har varit att om de inte visste om deras alter 

kände varandra så antog vi att de inte gjorde det. Det är möjligt att det är en felkälla, men är 

det bästa vi har. Det är inte mycket att göra om respondenterna inte vet. Vi är medvetna om 

svagheten som kanske även döljer andra svagheter. Resultatet visar att nätverken såg olika ut 

för de fem egocentriska nätverken. Något som var gemensamt för respondenterna var att de 

tyckte nätverken var mycket viktiga. En av respondenterna värderade nätverkets betydelse till 

9,5 på en skala mellan 1-10. En annan sa: 

“Det är A och O”. 

I figur 2 på nästa sida visas respondenternas egocentriska nätverk. Respektive respondents 

nätverk är numrerat intill den plottade bilden, således utgörs den översta bilden till vänster av 

respondent 4:as nätverk. Ego (respondenten) utgörs av den blåmarkerade cirkeln. De 
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rödmarkerade cirklarna utgörs av respondenternas alter. Pilarna mellan alter visar vilka som är 

länkade till varandra.  

Figur 2. Översikt över respondenternas plottade nätverk 

 

De viktigaste kontakterna 

För att synliggöra vilka typer av länkar i nätverket som ansågs vara mest användbara i 

arbetsrelaterade frågor bad vi respektive respondent rangordna sina fem viktigaste kontakter, 

vilka vi studerade separat för att jämföra med det totala antalet listade alter. Nedan presenterar 

vi de mest intressanta resultaten.  

Något som skiljde var utbildningsnivån, bland de viktigaste alter var 80 procent 

högskoleutbildade i jämförelse med 57 procent. Detta kan tyda på att de viktigaste alter kan 

ha ett mer omfattande socialt kapital då de under studietiden haft möjlighet att knyta kontakt 

med människor som i större utsträckning än icke-högskoleutbildade innehar strategiskt viktiga 

positioner. Vidare skiljde det sig i befattningen, de viktigaste alter var i större utsträckning 

chefer. Lin menar att om man har relationer till personer med strategiskt betydelsefulla 

positioner kan det förbättra tillgången på värdefull information. Således kan dessa relationer 

bidra till information om exempelvis lediga sysselsättningar. 

Genom sina viktigaste alter fick förmedlaren i 88 procent av fallen vetskap om lediga 

sysselsättningar, i jämförelse med 69 procent. Detta tyder på att de viktigaste alter kan vara 
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mer effektiva för att få personer i sysselsättning än övriga alter. Det indikerar att det är bra 

kommunikation mellan respondent och alter samt att det överbryggar strukturella hål. 

Skillnader mellan förmedlarnas egocentriska nätverk 

Vi observerade att det skiljde sig mellan vilka typer av kontakter som förmedlarna ansåg vara 

mest användbara.  

I respondent 3:s nätverk kände de fem viktigaste kontakterna samtliga alter i respondentens 

nätverk. De fem kontakterna arbetade på samma arbetsplats och med liknande arbetsuppgifter. 

De utbytte information och diskuterade dagligen arbetsrelaterade frågor. I genomsnitt har 

respondenten känt sina fem viktigaste alter i 15,6 år. Respondenten har fått vetskap om lediga 

sysselsättningar av samtliga fem. Respondentens nätverk karaktäriseras av hög grad av 

tillslutenhet och har mycket låg grad av strukturella hål och kan därför ha svårt att generera 

värdefull information om exempelvis lediga sysselsättningar. Om man lämnar sin inre cirkel 

kan man enligt Lin och ”the heterophily principle” få tillgång till varierade resurser och 

information, vilket kan leda till att nätverket blir mindre tillslutet. Länkarna är starka i 

respondentens nätverk, men verkar ändå ha en viktig funktion då respondenten ansåg sig fått 

vetskap om sysselsättning.  

Respondent 4 angav som sin allra viktigaste kontakt en person som arbetar på en extern 

arbetsplats. De har känt varandra i 1,5 år och diskuterar kvartalsvis arbetsrelaterade frågor. 

Respondenten kontaktar oftast kontakten och i syfte att placera deltagare hos denne och 

respondenten anser att denne fått vetskap om lediga sysselsättningar genom kontakten. Den 

viktigaste kontakten kände ingen i respondentens nätverk. Relationerna till de övriga fyra 

viktigaste kontakterna hade liknande egenskaper och struktur. Respondentens nätverk 

karaktäriseras av hög grad av strukturella hål och låg grad av tillslutenhet och kan därför ha 

möjlighet att generera värdefull information om exempelvis lediga sysselsättningar. Länkarna 

är svaga och respondenten ansåg sig fått vetskap om lediga sysselsättningar.  

Kommunikation 

Resultatet visar att respondenterna hade daglig arbetsrelaterad kontakt med 25 procent och 

veckovis med 41 procent av sina alter. Mindre intensiv kontakt hade de med 26 procent där 

det var 1-3 månader mellan kontakttillfällena. Med 8 procent hade de kontakt mer sällan än en 

gång i kvartalet.  
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Våra respondenter träffade i genomsnitt 83 procent av samtliga alter, men med 17 procent 

kommunicerade de enbart via mejl och/eller telefon. Resultatet visar även att sociala medier 

såsom Linkedin och Facebook endast användes i mycket liten utsträckning. Alla sorters 

relationer kan ses som investeringar i det sociala kapitalet enligt Lin vilket kan ge oss 

anledning att tro att personerna respondenterna aldrig träffar kan vara betydelsefulla för att få 

deltagare i sysselsättning.  

Respondenternas nätverk indikerar till största del starka länkar då majoriteten har en intensiv 

arbetsrelaterad kontakt. Resultatet tyder på att kommunikationen inom nätverken kan bidra till 

att överbrygga strukturella hål till viss del, då 34 procent verkar utgöras av svaga länkar. 

Diskussion 

Slutdiskussion 

Studiens avslutande avsnitt kommer att summera studiens viktigaste resultat för att koppla 

dessa till studiens syfte och frågeställningar. På så vis undersöks om våra tre frågeställningar 

har besvarats. Studiens syfte är att undersöka kommunala förmedlares sociala nätverk och på 

vilket sätt de använder nätverket i sitt uppdrag att coacha personer till någon form av 

sysselsättning. Nedan följer våra resonemang kring våra frågeställningar. 

Hur ser förmedlares arbetsrelaterade nätverk ut?  

Först och främst vill vi reflektera över svårigheten med att ge en verklig bild över hur en 

förmedlares nätverk ser ut. Omfattningen på nätverken påverkades av om respondenterna kom 

på personer. Vilka personer respondenterna kom på påverkade även nätverkens egenskaper. 

Resultatet visar att de personer förmedlarna kom på till största del var personer de träffade 

ofta, minst en gång per vecka, vilka troligen var starka länkar. Svårigheter med att komma 

ihåg vilka som ingår i ens nätverk är något Granovetter tar upp, vilket Degenne och Forsè 

håller med om (Degenne & Forsè, 1999:19; Granovetter, 2003: 773). Sammantaget hade 

förmedlarna svårigheter med att komma på personer, även om de sa att de hade ett stort och 

betydelsefullt nätverk. Det är därför troligt att nätverken förmedlarna beskrev inte riktigt 

stämmer överens med verkligheten, då personer kan ha fallit bort på grund av glömska. Detta 

är en svaghet i vårt resultat och vi borde ha hjälpt respondenterna på något sätt. Tekniska 



 

 29 

verktyg såsom till exempel Linkedin, egen maillista eller adressbok kanske skulle ha 

underlättat för respondenterna att komma på fler personer som ingick i deras arbetsrelaterade 

nätverk. Men under intervjun gavs inte respondenterna möjlighet att ta hjälp av någonting 

annat än sitt huvud, papper och penna.  

Resultatet visar att 69 procent av alter i nätverken var användbara för respondenterna för att få 

vetskap om sysselsättning. Genom sina fem viktigaste alter var resultatet 88 procent. Burt 

menar att ju bättre nätverk en individ har, desto bättre avkastning kan man förväntas få av 

relationerna i nätverket. Resultatet visar att länkarna i nätverket är ett relativt effektivt medel 

för att få information om lediga sysselsättningar, de viktigaste länkarna verkar vara 

effektivast. Resultatet indikerar att det är bra kommunikation mellan respondent och alter 

samt att det överbryggar strukturella hål då det leder till värdefull information. Nätverken 

verkar vara bra, eftersom avkastningen på relationerna är relativt hög.  

Resultatet indikerar vidare att de fem egocentriska nätverken ser olika ut. Nätverk med låg 

densitet och hög ”effective size” pekar på att alter inte känner varandra och länkar därmed till 

skilda världar, vilket beskriver respondent 2 och 5:s nätverk som tycks ha ”bättre” nätverk än 

övriga. Respondent 3 verkar ha ”sämst” strukturella förutsättningar. Burt menar att strukturen 

på nätverken är betydelsefullt för att öka sitt sociala kapital, i detta fall få tillgång till 

värdefull information som kan generera sysselsättning. Han menar att genom att överbrygga 

strukturella hål kan man få tillgång till information som finns långt bort i nätverken och som 

man annars inte fått tillgång till (Burt, 2001). I detta fall kan förmågan att överbrygga 

strukturella hål ge värdefull information om nya branscher och arbetsgivare vilka våra 

förmedlare kan använda sig av. Något som talar mot Burts resonemang är att respondent 3 

trots sämst strukturella förutsättningar får vetskap om lediga sysselsättningar. En kritik till oss 

själva är att vi borde ha frågat mer kring hur och hur ofta respondenten fått vetskap om lediga 

sysselsättningar genom sitt nätverk, då de strukturella förutsättningarna talar mot att nätverket 

skulle vara effektivt. Respondentens nätverk karaktäriseras av relativt hög grad av 

tillslutenhet och har mycket låg grad av strukturella hål och borde därför ha svårt att generera 

värdefull information om exempelvis lediga sysselsättningar. En anledning till att respondent 

3:s nätverk är tillslutet kan vara att denne arbetat på samma enhet i drygt 20 år och är nöjd 

med de kontakter denne redan har. Vi tror att om man byter jobb eller bransch så upplever 

man kanske att ens länkar inte längre är lika användbara i nya tjänsten och därför motiveras 

man att skapa nya. Att respondent 3 även är äldre än övriga respondenter förmodar vi kan ha 
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betydelse då vi tror att äldre människor möjligen i mindre utsträckning än yngre använder sitt 

nätverk . Något som skulle kunna tala för det är att respondenten sa  

“Man vill inte slita ut dem” 

 - och det kan vara en förklaring till varför dennes nätverk och länkar ser ut på det här sättet. 

Vilka typer av länkar i nätverket anser förmedlare vara mest användbara i arbetsrelaterade 

frågor?  

Vilka typer av länkar som förmedlare anser vara mest användbara i arbetsrelaterade frågor är 

svårt att dra några generella slutsatser om, eftersom det varierade mellan de fem nätverken. 

En respondent uppgav enbart starka länkar medan en annan uppgav till störst del svaga länkar 

som mest betydelsefulla. Däremot visar resultatet att majoriteten av länkarna, 54 procent var 

verksamma inom samma verksamhet. Det tyder på att starka länkar som de träffade ofta och 

diskuterade arbetsrelaterade frågor med, ansågs vara mest användbara.  

Vi inser att orsakerna till det kan vara många, bland annat hur verksamheten de arbetar i ser 

ut, vilka deltagare de arbetar med och hur länge de arbetat inom arbetsmarknadsenheten.  

För de som inte hade arbetat så länge i verksamheten kan tänkas ha med sig betydelsefulla 

kontakter från tidigare arbeten, och länkar på så sätt vidare till branscher och världar som kan 

generera värdefull information för förmedlarna. 

När vi tittade på förmedlarnas viktigaste länkar så visade det sig att alter med chefspositioner 

var viktiga för förmedlarna. Detta stämmer teoretiskt överens med Lins resonemang om att 

relationer till personer med strategiskt betydelsefulla positioner förbättrar tillgången på 

värdefull information (Lin, 2001). Resultatet ger oss anledning att tro att befattningarna hos 

kontakterna i nätverken kan vara en tillgång för förmedlarna.  

De viktigaste kontakterna förmedlarna uppgav hade de en mer intensiv kontakt med och även 

större kunskap om. Detta visar även på starka länkars betydelse. 

Enligt Granovetters teori om svaga länkars betydelse så tyder vårt resultat delvis på 

motsatsen, eftersom förmedlarna i stor utsträckning angav starka länkar som mest 

betydelsefulla. Vi misstänker att en anledning kan vara att förmedlarna inte gavs mer tid och 

hjälpmedel att fundera på de möjliga länkarna de har i sitt nätverk och således uppgav de som 

de känner väl och träffar ofta, det vill säga starka länkar. 

Hur sker kommunikationen mellan förmedlare och deras nätverkskontakter? 
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Kommunikationen mellan förmedlarna och deras kontakter utgjordes till stor del av 

personliga möten eller telefon/e-post kontakt. 83 procent av kontakterna träffade förmedlarna 

vilket kan tyda på att personlig kontakt är viktig för förmedlarna i deras relationer till 

nätverket. Lin menar att alla sorters relationer kan ses som investeringar i det sociala kapitalet 

så även kontakter man inte träffar kan vara värdefulla (Lin, 2001). Vi trodde nog att 

förmedlarna skulle ha fler kontakter med personer som de enbart kommunicerade med per 

telefon och/eller e-post.  

Eftersom många tjänster idag tillsätts via informella kontakter (Svenskt Näringsliv, 2010) så 

blev vi lite förvånade av att förmedlarna inte använde sig av sociala medier såsom Facebook 

och Linkedin i större utsträckning. En orsak till det kan vara att deltagarna de arbetar med står 

långt från arbetsmarknaden och då är den personliga kontakten med potentiella arbetsgivare 

mycket viktig. Däremot trodde vi att de använde sociala medier för att underhålla sitt nätverk. 

Vi tycker att studien bidragit till en större förståelse och kunskap om förmedlares nätverk. 

Samtliga förmedlare ansåg att deras nätverk var mycket viktigt i deras yrkesroll samtidigt som 

studien visar att förmedlarnas nätverk skiljde sig väsentligt åt. Kanske studien kan bidra till 

att verksamheter inom arbetsmarknadsåtgärder medvetandegörs om betydelsen av 

jobbcoachers nätverk och upprättar planer om hur de i framtiden ska arbete med nätverk för 

att bli än mer effektiva. Förhoppningsvis bidrar studien till att forskningsfältet om nätverkets 

betydelse på arbetsmarknaden vidgas till att omfatta jobbcoacher och andra aktörer på 

arbetsmarknaden och inte enbart arbetssökande och deras nätverk. 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien visar att det skiljer sig mellan de fem olika egocentriska nätverken. Det kan bero på 

många saker och en av dessa är att de arbetar på olika arbetsmarknadsenheter som är 

organiserade på olika sätt och har olika riktlinjer att förhålla sig till. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka en arbetsmarknadsenhet där flera förmedlare arbetar för att på så sätt 

kanske kunna säga något om hur användbart en förmedlares nätverk är. Det skulle även vara 

intressant att studera skillnader mellan hur yngre och äldre använder sitt nätverk inom 

arbetsmarknadsenheten. 
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