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Sammanfattning 

Bemanningsbranschen är en relativt ny bransch på den svenska arbetsmarknaden med en 

brokig historia. Forskning om sociala nätverk är väl studerat och även om det finns forskning 

om sociala nätverk i bemanningsbranschen så saknas delar om bland annat interna 

anställningsprocesser. Av den anledningen har den här studien en explorativ karaktär. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur sociala nätverk bidrar i anställningsprocessen för 

anställda i bemanningsbranschen. För att undersöka detta används en blandad metod som 

bygger på ett datamaterial som är insamlad genom en enkätundersökning samt fyra kvalitativa 

intervjuer. Populationen består av anställda på bemanningsföretag i Stockholmsområdet. För 

enkätundersökningen användes ett snöbollsurval och informanterna till intervjuerna valdes 

utifrån ett strategiskturval efter kön och yrkesroll. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt består 

av begreppen sociala nätverk och socialt kapital för att skapa gemensamma frågeställningar 

och teman för både enkäten och intervjuerna.  

 

Utifrån uppsatsens tre frågeställningar har tre teman skapats. Första temat handlar om i vilken 

utsträckning sociala kontakter bidrar i anställningsprocessen. Uppsatsens resultat ligger i linje 

med tidigare forskning; denna enkätundersökning visar att mer än 50 % av respondenterna har 

använt sig av sociala kontakter för att få sin senaste anställning. Hur sociala kontakter använts 

beskrivs utifrån det andra temat strategi. Resultatet visar att ett stort antal strategier använts i 

arbetssökningsprocessen, allt ifrån de rätta kunskaper om tjänsten som söks till att få direkt 

anställning. Det sista temat behandlar typer av relationer som bidrar till anställning. 

Undersökningen visar att relationer med bekanta bidrar flest av gångerna. Det medför att de 

kategoriserade relationerna vänner och familj inte bidrar till en anställning i lika stor 

utsträckning. Resultatet följer därmed teorin om styrkan av svaga länkar. Den induktiva 

resultatdelen av uppsatsen visar att anställda inom bemanningsbranschen värnar och tar hand 

om sina sociala kontakter, det är ett sätt för de anställda att vårda sitt sociala kapital.  

Nyckelord 

Anställningsprocessen, bemanningsbranschen, mixed method, nätverk, socialt kapital, sociala 

kontakter, starka och svaga länkar. 
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1. Inledning 

Klimatet på den svenska arbetsmarknaden upplevs bli allt hårdare. Detta gäller inte enbart ute 

i själva arbetslivet utan även i anställningsprocessen när individer söker arbete. Vägen till ett 

arbete kräver mer än enbart korrekt utbildning, relevant arbetslivserfarenhet och personlig 

lämplighet. Det kan även kräva de rätta kontakterna för att lyckas få tips och information som 

kan leda till ett arbete.  

 

Vägen till en anställning kan se olika ut beroende på vilka sociala kontakter individen har 

även om en specifik kravprofil uppfylls. Ett sätt att utöka sitt sociala kontaktnät kan vara att 

arbeta på ett bemanningsföretag (Olofsdotter 2008: 10). Att arbeta på ett bemanningsföretag 

kan både ge chans till ett utökande av det sociala kontaktnätet och ett sätt att komma in på 

arbetsmarknaden. Christer Ågren (2014) vice VD för Svenskt Näringsliv skriver i ett 

debattinlägg för Svenska Dagbladet att bemanningsbranschen är en viktig dörröppnare för 

unga och andra grupper som har en svag anknytning till arbetsmarknaden och som saknar 

egna kontaktnät. Bemanningsbranschen karaktäriseras av flexibilitet och för de anställda i 

branschen ges det möjlighet till att knyta sociala kontakter i sina yrkesroller som exempelvis 

rekryterare och konsulter (Olofsdotter 2007: 19). Det gäller de anställda i bemanningsföretag 

som i sin yrkesroll dagligen har kontakt med många individer. Bemanningsbranschen beskrivs 

som en flexibel bransch med hög personalomsättning som bidrar till den svenska 

arbetsmarknadens sysselsättning (Berg 2008: 41). En hög personalomsättning signalerar att 

byte av arbete förekommer frekvent. Bransch- och arbetsgivarorganisationen för uthyrning-, 

omställning- och rekryteringsföretag säger själva att de främjar karriärbyten 

(Bemanningsföretagen 2015). I Stockholm är koncentrationen av bemanningsföretag speciellt 

utmärkande för landet jämfört med de båda två övriga storstadsregionernas 

koncentrationsnivå (Andersson & Wadensjö 2002: 271). 

 

Anställda inom bemanningsbranschen arbetar med personaluthyrning och rekrytering. De som 

har rekryteringsansvar uppmanas ofta att använda både redan anställdas kontakter och sina 

egna för att hitta lämpliga kandidater för en vakant tjänst (Kihlgren 2015). Det ingår därmed i 

deras yrkesroll att använda sina sociala kontakter och bygga upp ett nätverk. Rekryteraren 

arbetar med att nätverka och att nå ut till många individer, vare sig det är bekantas bekanta via 
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LinkedIn eller andra anställda i bolaget som de arbetar för. LinkedIn är ett internetbaserat 

forum för yrkesmässigt nätverkande. Däremot är det inte endast rekryterarens roll i 

bemanningsbranschen som är intressant att undersöka, utan även andra yrkesroller inom 

bemanningsbranschen har nytta av att arbeta med sociala kontakter och nätverk. Exempel kan 

vara konsultchefer, personalansvariga eller HR assistenter. 

 

Sammanfattningsvis är sociala kontakter viktiga i anställningsprocessen. 

Bemanningsbranschen bidrar med tillfällen att knyta nya sociala kontakter för sina anställda. 

De medverkar även till sysselsättning och karriärbyten med tillhörande anställningsprocesser 

samt uppmanar anställda att arbeta med sina sociala nätverk. Mot den bakgrunden blir de 

sociala nätverkens påverkan och användande vid internanställning i bemanningsbranschen 

intressant att undersöka. Detta är ett relativt sett outforskat område inom det annars 

välstuderade ämnet sociala nätverk. Denna uppsats ämnar bidra med kunskap genom att 

undersöka ämnet med hjälp av vad som kan kallas en explorativ studie (Esaiasson 2007: 214; 

Ruane 2006: 22), vilket leder oss fram till uppsatsens syfte: 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sociala kontakter bidrar i anställningsprocessen 

hos anställda i bemanningsbranschen. 

 

Tre frågeställningar har formulerats för att besvara uppsatsens syfte. De har framtagits från en 

teoretisk bakgrund ur begreppen socialt nätverk och socialt kapital och dessa har översatts till 

det empiriska begreppet sociala kontakter. De är utformade för att kunna besvaras både 

genom kvalitativa och kvantitativa metoder.  

 

Frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning bidrar sociala kontakter i anställningsprocessen? 

2. I de fall där sociala kontakter har bidragit i anställningsprocessen, vilka är de 
strategier som underlättar i arbetssökningsprocessen?  

3. Vilken relation har den anställda i bemanningsföretaget till den sociala kontakt som 
bidrar i anställningsprocessen? 
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1.2 Avgränsning 

I denna uppsats undersöks hur sociala kontakter har använts och bidragit i 

anställningsprocessen hos anställda i bemanningsföretag i Stockholmsregionen1. Sociala 

kontakter2 är en avgränsning i uppsatsen som innebär de kontakter som ingår i individers 

personliga nätverk. En ytterligare avgränsning är fokus på individers anställningstillfälle inom 

bemanningsbranschen, därmed kan inte resultatet tillämpas på någon annan bransch. En 

avgränsning som följer vald bransch är att undersöka individer som arbetar internt på 

bemanningsföretag och till följd av det kommer inte anställningsprocessen för uthyrda 

konsulter som är anställda hos bemanningsföretag undersökas. Slutligen är 

Stockholmsområdet en geografisk avgränsning som gjorts på grund av den koncentrerade 

mängd av bemanningsföretag som finns där. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om bemanningsbranschens framväxt och verksamhet. 

Därefter följer ett avsnitt där teorierna om socialt kapital, samt starka och svaga länkar 

redovisas och därpå skildras tidigare forskning om sociala kontaktnät i anställningsprocessen. 

Sedan följer metodavsnittet där tillvägagångssättet med blandade metoder, urval och 

dataanalys redovisas. Resultat och analys skildras sedan med redovisning efter uppsatsens tre 

teman som är skapade ur frågeställningarna. Uppsatsen avslutas med avsnittet diskussion där 

resultatet diskuteras på en mer abstrakt nivå. Där anges även exempel på framtida forskning 

relaterat till uppsatsens resultat. 

                                                
1 I denna uppsats är Stockholmsområdet synonymt med Stockholms län. 

2 I uppsatsen används kontakter och länkar synonymt. 

3  Cirka 90 % av de anställda på bemanningsmarknaden finns hos medlemmarna i Bemanningsföretagen 

(Berg 2008:42). För medlemmar medförs säkrare anställningsförhållanden och förbestämda etiska för 

hållningsregler som skall följas (Bemanningsföretagen 2015). Kollektivavtal är betydelsefulla då de i stort 

sett likställer anställningsvillkoren för anställda hos bemanningsföretag med permanenta anställningar 

(Walter 2005:13). Av den anledningen hade ett urval med enbart medlemmar från Bemanningsföretagen 
2 I uppsatsen används kontakter och länkar synonymt. 
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1.4 Bemanningsbranschen 

År 1935 inträdde ett förbud mot vinstdrivande arbetsförmedlingar genom Lagen om icke 

vinstdrivande arbetsförmedling som var en bekräftelse av International Labour Convention 

(ILO) nr. 34 (Berg 2008: 109). Bemanningsbranschen framställs ofta som en ny bransch, men 

har förekommit på arbetsmarknaden i småskalig verksamhet trots förbud. Dels tack vare 

svårigheter med att kontrollera bemanningsverksamhetens existens och dels genom restriktiva 

tillstånd och låga böter (Andersson & Wadensjö 2002: 259). Arbetsförmedling och 

arbetskraftsuthyrning är nära relaterade verksamheter som går under samma lagstiftning och 

dagens benämning av personaluthyrning hette förr arbetsförmedling. SFS, 1993: 440 Lagen 

om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft den 1 juli 1993, det 

blev då lagligt igen med vinstdrivande bemanningsföretag (Walter 2005: 12). I Sverige har 

bemanningsbranschen med personaluthyrning därefter expanderat. Den nya lagen innebar att 

regleringen för personaluthyrning eliminerades och till följd av detta tillhörde svensk 

bemanningsbransch en av de mest liberala i Europa och hamnade på samma nivå som länder 

som Storbritannien och USA (Bergström & Storrie 2003). Bemanningsbranschen har tack 

vare sin historia olika rykten om sig om att både ha för och nackdelar. En fördel är att de 

förmedlar arbete och en nackdel är att de sysselsätter många inom deltid och tillfälliga arbeten 

(Andersson & Wadensjö 2002: 258). 

 

Bemanningsföretag är verksamma med uthyrning av personal, rekrytering samt outsourcing 

och support vid omorganisationer. Dominerande område för bemanningsföretag är 

personaluthyrning. De kan även sysselsätta sig med arbetsförmedling, omställning och 

personalentreprenad (Olofsdotter 2008: 12). Ett vanligt förekommande drag i 

bemanningsbranschen är en hög personalomsättning och en låg facklig organiseringsgrad 

(Berg 2008: 39-41). 2003 bildades den svenska arbetsgivarar- samt branschorganisationen 

Bemanningsföretagen (2015). Med cirka 400 medlemmar täcker de områden som uthyrning, 

rekrytering, entreprenad och omställning. Omkring 90 % av de anställda på 

bemanningsmarknaden finns hos medlemmarna i Bemanningsföretagen (Berg 2008: 42). En 

auktorisation kan sökas och utföras med hjälp av Bemanningsföretagen, LO, Unionen samt 

akademikerförbunden. Auktorisationen används som en slags garanti för kunder som anlitar 

bemanningsföretag, att de följer lagar, regler och är ett trovärdigt företag. För att bli 

auktoriserade begärs det att bemanningsföretaget är eller blir bundet av kollektivavtal inom 

verkande avtalsområde (Berg 2008: 42). Personaluthyrning är samlat till geografiska områden 
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som är tätbefolkade, detta för att efterfrågan på inhyrd personal är vanligt förekommande på 

stora arbetsplatser, i storstadsregioner samt inom specifika näringsgrenar. I Sverige är 

koncentrationen av bemanningsföretag i huvudsak till våra tre storstadsregioner där 

Stockholm är speciellt utmärkande (Berg 2008: 42-43; Andersson & Wadensjö 2002: 271).  

 

Bemanningsbranschen är ett intressant område att undersöka som ovannämnda anger då det är 

en bransch med en brokig historia och för att den ofta får kritik för osäkra 

anställningsförhållanden och låg facklig organiseringsgrad. Ändå så bidrar branschen till 

sysselsättning. Att undersöka anställda på bemanningsföretagen och inte uthyrd arbetskraft är 

ett outforskat område som denna uppsats ska fokusera på.  

2. Teori 

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur sociala kontakter bidrar i anställningsprocessen hos 

anställda i bemanningsbranschen. Individers möjlighet och kapacitet att använda sina nätverk 

vid arbetssökande kan ses som en resurs. För detta fenomen är ett teoretiskt begrepp socialt 

kapital. 

2.1 Socialt kapital 

Definitionen av socialt kapital har skilda innebörder inom sociologin. En sammanfattande 

definition är att socialt kapital investeras eller används så att individen får ut en fördel ur 

antingen medlemskapet av ett socialt nätverk eller ur relationer som påverkar en individ och 

som kan ge möjlighet till avkastning (Portes 1998: 6). När resursen/kapitalet används eller 

investeras förväntas en avkastning (Lin 2000: 786–787). Hur användbara och hur stor 

påverkan dessa resurser har beror på två saker: för det första på hur många individer resursen 

kan användas på och det andra på vilken position individen har i sitt sociala nätverk. Ju fler 

individer som finns i ett nätverk desto större chans till en god avkastning. Har en individ en 

hög position i nätverket får individen en större chans att använda sitt sociala kapital för att få 

exempelvis arbete, högre lön eller en befordran. Dessa två egenskaper hos det sociala 

kapitalet kan leda till ojämlikhet i möjlighet att använda socialt kapital. Det innebär att om en 

individ har en position i sin yrkesroll som ger möjlighet till användande av ett stort nätverk, 
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kommer den individen kunna frigöra sitt kapital och få avkastning för det. Det kan vara 

hjälpsamt vid arbetssökande eller för att få en befordran (ibid). I bemanningsbranschen där 

individer arbetar med nätverkande för rekrytering och personaluthyrning, frigörs kapital både 

för individens verksamma yrkesroll och privat. 

2.2 Starka och svaga länkar 

Som redan beskrivits ovan anses socialt kapital vara resurser som kan frigöras med hjälp av 

användandet av individens nätverk. En annan synvinkel på användandet av nätverk är 

individens position som kan frambringa olika grader av nödvändig information. Det beror på 

om den sociala kontakten som använts karaktäriseras av starka eller svaga länkar. 

Informationen har samma betydelse som resursen i socialt kapital, men frigörs och beror på 

länkens styrka. 

 

I The Strength of Weak Ties skriver Mark Granovetter (1973) om sociala nätverk och länken 

mellan individerna via interaktion. En länk mellan två individer definieras av dess styrka som 

är svag eller stark. Styrkan beror på vad som karaktäriserar länken och består av en 

sammansättning av tid, emotionell kraft, intimitet och ömsesidighet (ibid: 1361). Har en 

individ starka länkar till en individ är de ofta mer lika varandra; de kan exempelvis vara 

vänner, familj eller partners. Är det svaga länkar som karaktäriserar kopplingen mellan 

individerna är det mer sannolikt att de är olika varandra; dessa kan till exempel vara bekanta 

eller professionella kollegor (ibid). 

 

Ett av Granovetters teoretiska begrepp är hans förbjudna triad (Granovetter 1973:1363–1365). 

Den innebär att en individ har två kontakter i sitt nätverk som inte känner varandra, det kan 

exempelvis vara två vänner som båda har starka länkar till den gemensamma kontakten. 

Granovetter menar dock att den förbjudna triaden inte finns. Det är omöjligt att två individer 

med starka länkar till en och samma kontakt inte känner till varandra, de har antagligen en 

länk mellan dem som kan karaktäriseras som svag. En svag länk mellan två nätverk är det 

som han kallar för bryggor och dessa finns till tack vare att den förbjudna triaden inte 

existerar. Det innebär att inga starka länkar är en brygga och att bryggor i ett nätverk spelar en 

viktig roll (ibid). Vikten av en brygga ligger i att den är den enda länken där information kan 

färdas mellan två punkter fram och tillbaka (Harary, Norman & Cartwright 1965: 198). Alla 



 

 7 

bryggor består av svaga länkar men det innebär dock inte att alla svaga länkar är bryggor 

(Granovetter 1973: 1364). 

 

Svaga länkar och bryggor är viktiga när individer byter arbete då de skapar länkar mellan 

olika nätverk med olika tillhörande länkar. Dessa länkar kan underlätta rörligheten för 

individen kopplat till bland annat professionellt yrkesområde eller teknisk specialitet (ibid: 

1373). I förbindelse till bemanningsbranschen skulle enligt Granovetter det mest fruktsamma 

för individer vara att utnyttja de svaga länkarna som bildar bryggor i deras yrkesroller som 

rekryterare, konsultchefer och andra aktuella personalroller. Dessutom skulle byte av 

arbetsplats utöka deras sociala nätverk genom skapandet av länkar mellan flera nätverk, vilket 

i sin tur skulle främja dem ännu mer i framtiden både yrkesmässigt och privat.  

 

Granovetters bidrag till vetenskapen med hans artikel The Strength of Weak Ties är att försöka 

belysa relationen mellan interaktioner på individnivå med en samhällsnivå (ibid: 1360-1361). 

Granovetter kritiserar att sociologisk forskning för den tid som han skrev sin studie inte på ett 

givande vis skildrar sambandet mellan interaktioner på individuell mikronivå och mönster av 

interaktioner i samhället på en makronivå. Han menar att lösningen kan vara att analysera 

skeenden av individers nätverk då en koppling mellan mikro- och makronivå kan utföras 

(ibid). 

 

Sammanfattningsvis påverkar flera olika aspekter chansen till arbete via sociala kontakter. 

Vägen till ett arbete kan beskrivas med hjälp av två sorters kanaler, de formella och de 

informella. I den här uppsatsen ligger fokus på den informella kanalen som är när arbete nås 

exempelvis inom ett företag eller via arbetssökandes kontakter av vänner, släkt, kollegor och 

bekanta (Van Hoye, van Hooft & Lievens 2009: 662). En annan aspekt är när någon 

organisation inte har använts för kontakt mellan arbetsgivare och arbetssökare så som 

arbetsförmedlingen eller via platsannonser (Rees & Shultz 1970: 199-200). En social kontakt 

är därav en sorts informell kanal. En ytterligare aspekt enligt Lin (2000) är att en individs 

chans till arbete via sociala kontakter påverkas av storleken på individens nätverk och 

individens position. Dessa två faktorer speglar avkastningen. En annan aspekt är Granovetters 

(1973) slutsats från sin teori, om att den förbjudna triaden inte existerar, är att en individ bör 

använda sina svaga länkar som bildar bryggor för att få ut så mycket information som möjligt. 
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Båda teoretikerna anser att positionen i nätverket är viktiga och att individen bör använda sin 

placering på lämpligast vis för maximal avkastning. 

3. Tidigare forskning 

Att använda sina sociala kontakter vid arbetssökande är inte ett fenomen som uppkommit på 

2000-talet, utan kan betraktas som både välkänt och etablerat. Härnäst följer en redogörelse 

för forskning om nätverksbeteende och olika kanaler där arbete kan nås. 

 

Hur mycket används egentligen informella kanaler och sociala kontakter när individer söker 

arbete i bemanningsbranschen? Studier om ämnet indikerar på varierande resultat. Thomas F. 

Bradshaw (1973: 38) visar att arbetslösa under åren 1970 och 1971 under de senaste fyra 

veckorna vid provtillfället, hade 15 % använt sina vänner och släktingar när de sökte arbete. I 

en annan studie från 1988 visar resultatet att 32 % av holländska män som medverkade i 

studien hade använt sig av informella kontakter vid sin senaste anställning (Flap & Boxman 

2000: 3). Granovetter ([1974] 1995) visar i en enkätstudie i Massachusetts att fler än 50 % av 

populationen hade använt sitt sociala nätverk vid arbetssökande. Även en svensk rapport från 

2001 som är gjord av institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) visar att 66 % 

svenska företag använder informella kanaler vid rekrytering. Rapporten visar också att 

företagen har gått från att använda formella- till mer informella kanaler, detta på grund av att 

kostnaden blir mindre och osäkerheten lägre över kandidaternas prestationsmöjlighet 

(Ekström 2001: 21, 33-34). Sammantaget är det svårt att göra en generell uppfattning om hur 

mycket sociala nätverk och socialt kapital används vid arbetssökning, men mellan 30 och 60 

procent kan antas använda sig av vänner, släktingar och bekanta när arbete söks (Ioannides & 

Loury 2004: 5). Dock saknas befintliga studier av detta slag inom bemanningsbranschen, som 

medför att en studie av denna sort kan förklaras som explorativ. 

 

En strategi för att söka arbete är att använda sitt sociala kontaktnät. Exempel på detta är att 

råd ofta ges till arbetssökande, av jobbcoacher och i arbetssökarböcker, att de ska använda 

sina kontaktnät. Det är ett sätt för arbetssökande att hitta information om möjligheter till ett 

arbete (Van Hoye, van Hooft & Lievens 2009: 661). Att använda sitt sociala kontaktnät i syfte 
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att söka arbete kan också definieras som att nätverka (Flap & Boxman 2000: 1). 

Nätverksbeteende beskrivs som när syftet med relationskapande och underhåll sker med de 

individer som kan ha möjlighet till att hjälpa i framtida arbete och karriär (Forret & 

Dougherty 2004: 420). Översatt till ett arbetssökande sammanhang innebär det att en individ 

handlar i syfte att få information, ledtrådar och tips på arbete av vänner och bekanta (Wanberg 

et al. 2000: 492). Sammanfattningsvis är användandet av sociala nätverk som en strategi för 

arbetssökning något som är etablerat och väl dokumenterat (Calvó-Armengol Jackson 2004: 

426).  

 

Den strategi som är vanligast att använda för att söka arbete genom informella kanaler är att 

få information. Den kan både bestå av en ledig tjänst eller att en bekant låter rekommendera 

individen för ett arbete. Självklart är det vanligt att individer som söker arbete använder sig av 

flertalet strategier eller använder olika sätt under olika stadier av sökandet. Genom detta kan 

det vara svårt att klassificera användandet av informella kanaler (Marsden & Gorman 2001: 

468). En annan strategi som också kan användas kan vara att någon vän tipsar direkt till en 

arbetsgivare och därav får arbete eller får komma på intervju (Granovetter [1974] 1995: 11). 

 

Granovetter skrev om en studie som han utfört i boken Getting a job ([1974] 1995). Studien 

visade att respondenter som fått information från en personlig kontakt om ett nytt potentiellt 

arbete, värderade den informationen högre än om det kom från en utomstående. Anledning till 

det var att en vän kan ge mer information om själva arbetet och eventuella kollegor än om 

informationen kom från någon annan (ibid). Samma studie visar också att av individerna som 

hade hittat arbete genom sociala kontakter hade 31,4 % uppgett att det varit en familjemedlem 

eller en vän som hade bidragit till anställningen och 68,7 % hade uppgett en arbetskollega 

eller en bekant (ibid: 41–42). Relationen arbetskollega eller bekant definieras av svaga länkar 

och används mest i den studien. 

4. Metod 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur sociala kontakter bidrar i anställningsprocessen i 

bemanningsbranschen. För att få en heltäckande redogörelse för hur sociala kontakter bidrar 
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används två olika metoder, en så kallad blandad metod [mixed methods approach] (Bryman 

2011: 579). Metoden kan tillämpas vid undersökningar av sociala nätverk på grund av att den 

kombinerar analyser av nätverkets struktur med relationernas betydelse för individerna 

(Edward 2010: 18). Vi tror att användandet av sociala nätverk beror dels på strukturen i 

bemanningsbranschen och dels på individens sociala kontakter. Följaktligen blir en blandad 

metod ett lämpligt tillvägagångssätt att använda i denna uppsats. De två metoderna är en 

kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer. Den förstnämnda utförs för att se hur flertalet anställda i bemanningsbranschen har 

använt sociala kontakter för nuvarande anställning. Den sistnämnda används för att belysa, 

utifrån individens perspektiv, hur anställda i bemanningsbranschen använder sitt sociala 

nätverk när arbete söks.  

 

Enkätundersökningen valdes som metod för att kunna få en redogörelse från flertalet personer 

och att kunna hitta mönster i materialet. Att göra semistrukturerade intervjuer valdes bland 

annat på grund av att undersökningen har en explorativ natur där informanternas egna 

uppfattningar om vad som är viktigt får komma fram. Samtidigt som öppna frågor var 

betydelsefulla, var ett fokus på de teman som uppsatsens syfte bygger på väsentliga. Nedan 

redogörs blandade metoder, de olika metodernas urval, genomförande och dataanalys samt 

etiska övervägande, validitet och reliabilitet för undersökningen. 

4.1 Blandade metoder 

Användandet av blandade metoder har länge diskuterats för och emot. Debatten handlade 

mestadels om hur en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder var möjlig (Small 

2011: 58) och att det fanns en långvarig tradition av att bara lära sig och använda en utav 

metoderna (Pearce 2012: 842). Under 2000-talet har dock antalet undersökningar med 

blandade metoder ökat mycket och är nu vanlig i olika delar av sociologisk forskning (Small 

2011: 58). En definition av blandade metoder är att oavsett hur stort datamaterial som finns, 

så används mer än en analysteknik eller en typ av datamaterial. Blandade metoder går att 

använda på olika vis. Denna uppsats har använt två olika sätt för att samla datamaterialet men 

det går även att använda blandade metoder genom att exempelvis analysera materialet med 

två olika analysmetoder (Small 2011: 60). 
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Att använda blandade metoder vid nätverksanalys kan vara givande av flera anledningar. En 

anledning är att det går att förstå kontexten varifrån kvalitativ data har skapats (Edward 2010: 

18). En ytterligare är om två sorters metoder använts vid analysen av sociala nätverk kan det 

både ge en bra överblick över hur nätverken är strukturerade och samtidigt förstå innehåll och 

relationernas betydelse för individerna i nätverken. Överblicken kan ges tack vare den 

kvantitativa metoden och relationen i nätverken genom den kvalitativa metoden (Edward 

2010: 18). En orsak till att blandade metoder valdes var för att besvara hur sociala kontakter 

bidrar i anställningsprocessen. Den kvantitativa enkäten kan ge en överblick över hur 

nätverken är strukturerade och de kvalitativa intervjuerna kan ge en större inblick i hur de 

används och hur viktigt det är för informanterna.  

 

En vanlig anledning till att använda blandade metoder beror på en uppfattning om att alla 

metoder har sina svagheter. Används två olika metoder kan dessa kompensera varandras 

nackdelar (Bryman 2011: 564, Small 2011: 64-65). En annan anledning är att två olika 

metoder kan undersöka ett fenomen med sina forskningsfrågor från två olika vinklar, därmed 

kan en mer fullständig redogörelse för fenomenet eller forskningsfrågan belysas (Bryman 

2011: 564). Detta är en ytterligare anledning till varför en blandad metod valdes för denna 

uppsats. Ett praktiskt exempel på hur de olika metoderna användes var att intervjuerna tillgav 

uppsatsen en mer djupgående förklaring till vilka strategier som underlättar i 

anställningsprocessen. Med enkätundersökningen kunde en övergriplig bild skildra den 

utsträckning som sociala kontakter har använt för flertalet respondenter när de sökte arbete. 

De båda metoderna kan därmed både kompensera varandras svagheter och redogöra för en 

mer fullständig bild över hur sociala kontakter används i anställningsprocessen inom 

bemanningsbranschen i Stockholm, både från ett strukturellt och ett individuellt perspektiv. 

Det var viktigt att använda en blandad metod då denna undersökning är explorativ till sin 

natur. Detta på grund av att denna studie vill öka förståelsen för bemanningsbranschens 

interna anställningsprocess som är ett föga utforskat område (Esaiasson 2007: 214; Ruane 

2006: 22).   

4.2 Urval 

Urvalet för uppsatsen skiljer sig något i de olika metoderna, respektive sätt förklaras längre 

fram i detta avsnitt. Benämningen respondenter anges för enkätundersökningen och 
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informanter för intervjuerna. De båda metoderna har dock ett gemensamt tillvägagångssätt 

som ska redovisas närmast.  

 

Populationen för uppsatsen är anställda på bemanningsföretag i Stockholmsområdet, detta 

urval valdes på grund av att det är ett tätbefolkat område med många etablerade 

bemanningsföretag (Berg 2008: 42–43). Området bestämdes därmed för att det gav tillgång 

till ett stort antal lämpliga bemanningsföretag. Att det sedermera urvalet bestod av internt 

anställda var på grund av att fokus hos tidigare forskning funnits mestadels på anställda 

konsulter hos bemanningsföretag och inte specifikt interna anställningar (Berg 2008). Nedan 

redovisas både urvalet för enkätundersökningen och urvalet för informanterna till intervjun.  

4.2.1 Enkätundersökningens urval och bortfall 

Urvalet för den kvantitativa enkätundersökningen speglas av storleken på denna studie samt 

av knappa resurser. Det har medfört att ett obundet slumpmässigt urval (OSU) inte kunnat 

genomföras för denna uppsats, av detta skäl användes snöbollsurval (Bryman 2011: 196) för 

att samla in data. Insamlingsperioden av datamaterialet var oktober till december 2015. En 

lista utfördes över bemanningsföretag i Stockholm med hjälp av information från hemsidan 

Alla bolag (2015), där 1581 stycken bemanningsföretag var listade som aktiebolag i 

Stockholmsområdet. Deras verksamhetsområde listas som personaluthyrning, rekrytering 

samt arbetsförmedling. Urvalet skedde i två steg. I det första steget valdes 200 företag 

slumpmässigt ut som sedan kontrollerades för att bedriva korrekt verksamhet och att de inte 

var försatta i konkurs. I andra steget kontrollerades företagen även för att ha en befintlig 

mailadress av den anledningen att de skulle kunna bli kontaktade och få enkäten skickade till 

sig. Genom det andra steget reducerades urvalet till 130 bemanningsföretag med korrekt 

verksamhet som sedan kontaktades med ett mail med bifogad länk till enkäten. Både företag 

som var listade medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen3 

och företag som inte var medlemmar i det sistnämnda kom med i urvalet.  

 

                                                
3  Cirka 90 % av de anställda på bemanningsmarknaden finns hos medlemmarna i Bemanningsföretagen 

(Berg 2008:42). För medlemmar medförs säkrare anställningsförhållanden och förbestämda etiska för 

hållningsregler som skall följas (Bemanningsföretagen 2015). Kollektivavtal är betydelsefulla då de i stort 

sett likställer anställningsvillkoren för anställda hos bemanningsföretag med permanenta anställningar 

(Walter 2005:13). Av den anledningen hade ett urval med enbart medlemmar från Bemanningsföretagen 

inte varit representativt. 
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För att komma i kontakt med ett utvalt företag valdes en anställd ut på ett företag från den 

sammanställda listan av bemanningsföretag, antingen via företagets hemsida eller via växeln. 

Den anställda kunde bland annat arbeta med rekrytering, vara platsansvarig eller konsultchef. 

Detta var ett effektivt sätt att få tag på en nyckelinformant som kunde leda in oss i företaget, 

när ett stort antal företag skulle kontaktas. En nyckelinformant som gått med på att delta i 

undersökningen fick själv svara på enkäten och därefter sprida enkäten vidare till sina 

kollegor som i sin tur skulle besvara den. Med snöbollsurval (Bryman 2011: 196) gick det inte 

att i förväg fastställa antal i urvalet av respondenter, då det är nyckelinformanternas nätverk 

som skapar urvalet. 

 

Slutligen deltog 88 individer i undersökningen som analysen i uppsatsen bygger på. Av de 

130 kontaktade företagen svarade 48 stycken, bortfallet är 81 företag vilket är det bortfall som 

vi kan uttala oss om i denna uppsats genom snöbollsurvalet. I genomsnitt var det 1-5 personer 

som besvarade enkäten från ett och samma företag.  

 

Problem med datainsamlingen var bland annat att komma i kontakt med individer i företagen 

där vissa företag hade policys för de anställda att inte medverka i enkätundersökningar som 

inte genomfördes av företaget själva. Flertalet tackade även nej på grund av tidsbrist samt 

prioriteringar av andra enkätundersökningar. Andra problem var att företag hade en allmän 

mailadress utan en specifik individ att kontakta och de företag som inte hade någon 

mailadress alls, det var oftast mindre företag eller egenföretagare. Detta försvårade 

svarsfrekvensen på enkäterna något då det blev ett allmänt mail till arbetsplatsen och den 

personliga förfrågan om medverkan uteblev. 

4.2.2 Urval av intervjuinformanter 

Urvalet av informanterna framtogs med hjälp av ett bekvämlighets- och strategiskt urval 

(Bryman 2011: 194, 392). Delvis var det ett bekvämlighetsurval på grund av att de utvalda 

informanterna var bekanta för intervjuarna. Dels var det ett strategiskt urval på grund av att vi 

sökte efter informanter med olika erfarenhetsgrad inom bemanningsbranschen och samma 

arbetsroll som innehåller stora delar av rekrytering. Enkäterna visade att många respondenter 

arbetade med rekrytering i sina arbetsuppgifter, därför eftersöktes även detta hos 

informanterna. En variation eftersöktes i både år av erfarenhet och kön. Variation i erfarenhet 

söktes då upplevelser av bemanningsbranschen kan bero på arbetslivserfarenhet och mängd 

olika befattningar som individen har haft. Informanterna bestod av två kvinnor och två män 
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med orsak av tidigare studier som visar att kvinnor och män använder olika mycket av sina 

sociala kontaktnät när de söker arbete (Lin 2000: 790). En jämn fördelning mellan män och 

kvinnor kan därmed vara något mer representativt. 

 

Samtliga informanter hade erfarenhet av att ha använt sociala kontakter vid arbetssökande och 

arbetade på olika vis med rekrytering. Perioden för insamling av de kvalitativa intervjuerna 

var december 2015. 

 

• Informant ett är en man som arbetar för ett dotterbolag till ett av Sveriges största 

bemanningsföretag. Han har under ett par år arbetat på ett flertal bemanningsföretag i 

Stockholm. Arbetar idag som Talent Manager. 

• Informant två är kvinna, har enbart arbetat på ett bemanningsföretag, dock har hon 

haft flera olika positioner inom företaget. Arbetar idag som intern rekryterare. 

• Informant tre är man, arbetar på att av de största företagen i bemanningsbranschen. 

Har tidigare erfarenhet från ett annat företag inom branschen. Arbetar nu som 

konsultchef. 

• Informant fyra är kvinna, har arbetat en lång tid inom branschen och har erfarenhet 

från flera olika företag. Hon har en position i ett stort internationellt företag, där hon 

arbetar som senior rekryteringschef.  

4.3 Undersökningens genomförande 

Det gemensamma för genomförandet av de två olika metoderna var att vid utformningen av 

enkäten/intervjuguiden låg uppsatsens tre teman i fokus. Skillnaden mellan enkäten och 

intervjuguiden blev de olika metodernas möjligheter. De tre teman utgår från uppsatsens tre 

frågor som handlar om i vilken utsträckning sociala kontakter används i 

anställningsprocessen, vad för slags strategi som använts och vilken sorts relation som de 

sociala kontakter som använts i anställningsprocessen har. Första temat, i vilken utsträckning 

sociala kontakter bidrar, är individens egen uppfattning om hur mycket de själva tycker att de 

fått hjälp av sina sociala kontakter i anställningsprocessen. Det andra temat, strategi, kopplas 

till den information som getts om tjänst, tips om vilka vakanser som kan sökas, 

rekommendationer för att komma vidare i rekryteringsprocessen eller direkt anställning. Det 

tredje temat handlar om vilken relation som den sociala kontakten har till respondenten eller 
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informanten. Definitionen av relationen är respondenterna och informanternas egen 

bedömning. 

4.3.1 Enkätundersökningens genomförande 

Till utformningen av enkätformuläret användes tidigare forskning till att definiera formella 

och informella kanaler som arbete kan sökas med. Även Granovetters teori om starka och 

svaga länkar användes för utformningen av enkäten. Uppsatsens tre olika frågeställningar 

efterfrågades ibland direkt och ibland med uppdelade följdfrågor. Frågorna var riktade mot 

respondenternas senaste anställningstillfälle, med andra ord för sitt nuvarande arbete. Vid 

utformningen av enkäten uträttades även en testenkät som skickades ut till fem individer på 

ett utvalt bemanningsföretag och resultatet från testenkäten analyserades för att se om 

frågorna var relevanta för uppsatsen syfte. Det genomfördes för att granska om frågorna 

kunde uppfattas som svåra eller obegripliga genom att kontrollera för eventuellt bortfall samt 

att få respons från nyckelinformanten i testenkäten. Den hade sju frågor och skiljer sig från 

den slutgiltiga enkäten genom att den saknade fler bakgrundsfrågor och fler frågor om sociala 

kontaktnätet. Den slutgiltiga enkäten utökades till 12 frågor. Genom att kontakta 

nyckelinformanten på företaget som enkäten skickades ut till kunde även direkta frågor ställas 

efteråt. Genom en kontrollerande sammanställning kunde även olika skalor på 

svarsalternativen utvärderas och förbättras till enkäten som sedan skulle skickas ut. 

 

Enkäten skickades ut genom ett mail med en elektronisk länk så att respondenterna kunde 

besvara enkäten när och var de ville. Även genom samtal tillfrågades delvis företag direkt om 

de var intresserade att medverka i undersökningen eller för att få tag på en möjlig 

nyckelinformant. Påminnelser skickades till företag som inte hade svarat efter någon vecka.  

4.3.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna bestod av fyra semistrukturerade intervjuer. De handlade inte enbart om 

informanternas senaste anställning utan hade ett större fokus på samtliga anställningar inom 

bemanningsbranschen. Även deras generella uppfattning om branschens användning av 

sociala kontakter fick utrymme att komma fram. Intervjuguiden var tematisk upplagd där 

informanterna fick berätta fritt om de olika ämnena och intervjuarna bad informanterna 

utveckla teman som var mer intressanta för undersökningens syfte efter de tre olika 

frågeställningarna som redovisas härnäst. De ombads exempelvis att berätta om hur de gick 

tillväga för att få både sina nuvarande och tidigare anställningar samt tillfrågades om vad för 
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slags relation de hade till den eller de individer som bidrog till anställning. Det frågades även 

om bakgrundsfrågor som arbetssysslor för att kunna få en överblick över informantens arbete 

och bakgrund. Intervjuerna skedde på informanternas kontor i en lugn och tyst miljö och 

spelades in med tekniskt hjälpmedel. Intervjuerna tog mellan 25 till 45 minuter att genomföra 

vilket föll inom den tilltänkta tiden av hur omfattande en intervju skulle vara. Ju längre 

erfarenhet informanterna hade av branschen desto längre tid gick till intervjuerna, då de hade 

mer information att tillgå. 

4.4 Dataanalys 

Uppsatsens två olika metoder vävs samman med hjälp av dataanalysen från de båda 

undersökningarnas resultat. Kodning av de båda materialen följer de tre teman som är 

bestämda efter frågeställningarna, i vilken utsträckning sociala kontakter används, strategi och 

relation. Hur analysen gick tillväga redovisas nedan. 

 

4.4.1 Kodning av enkätundersökningen 

Av datamaterialet som samlades in med hjälp av enkäterna användes inte alla variabler för 

analysen, det har olika förklaringar som redovisas närmast. De första variablerna, namn på 

företag och befattning, användes för att kontrollera att respondenterna arbetade på ett utvalt 

bemanningsföretag och även att de inte arbetade som uthyrda konsulter. I enkäten 

efterfrågades demografiska bakgrundsfrågor så som kön, utbildningsnivå och etnisk 

bakgrund. Genom datamaterialets svaghet i antal svar kunde inget samband uttalas om i 

materialet och dessa variabler valdes att inte redovisas i resultat och analysdelen. Nästa 

variabel valdes för att undersöka vilken kanal som använts för nuvarande befattning, den 

formella eller informella, i enkäten hette den intern och extern sökning. Den valdes för att 

vägen till arbete kan förklaras genom olika sökvägar, som redovisades i tidigare forsknings 

avsnittet. Därefter följde variabeln hur sociala kontakter, i en gradskala, har bidragit i 

anställningsprocessen. Den användes för att fastställa om sociala kontakter bidragit i 

processen och i vilken utsträckning. För de som ansåg att sociala kontakter bidrog, kom 

följdfrågor för att mäta om kontakterna karaktäriserade av starka eller svaga länkar enligt 

Granovetters teori (Granovetter 1973). Nästa variabel skulle fastställa eventuella bryggor i 

respondenternas nätverk, även här skapad utifrån teorin av Granovetter. Den sista frågan 

skulle fastställa hur de som inte använt sina sociala kontakter sökt arbetet, en individ kan till 
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exempel bli headhuntad via LinkedIn utan att själv veta om det var personliga kontakter i sitt 

nätverk som använts. För att analysera enkätundersökningen svar kodades några variabler om 

till så kallade dummy variabler som antingen kunde anta värdet 0 eller 1. Analysen 

genomfördes med hjälp av programmet IBM SPSS statistics data editor för att analysera 

variablernas frekvens samt andelar. Frekvenserna och procent redovisas i tabellform i resultat 

och analysdelen. Nedan redogörs de variabler som använts i undersökningen: 

 

 

Variabeln; används sociala kontakter? 

Denna variabel beskriver hur många som har använt sina sociala kontakter och hur många 

som inte gjort det. På frågan på skalan mellan ett till fem i hur mycket bidrog sociala 

kontakter till att du fick tjänsten, innebar (1) ingen bidragande hjälp och (5) mycket 

bidragande hjälp. 1 lät kodas om till 0 och de övriga siffrorna 2, 3, 4 och 5 kodades om till att 

vara 1. Det var ett enkelt sätt att se i frekvensform samt andelar om sociala kontakter bidragit 

hos respondenterna eller inte.  

 

Variabeln; i vilken utsträckning bidrar sociala kontakter? 

Den här variabeln bygger vidare på samma ovanstående fråga och handlar om vad sociala 

kontakter har bidragit med. Här kodades inte variabeln om till en dummy. Variabeln mätte 

frekvensen samt andelar i vilken utsträckning respondenterna har använt sina kontaktnät vid 

senaste anställning.  

 

Variabeln; vad bidrar sociala kontakter med? 

Nästa variabel kommer från en ny fråga, vad sociala kontakter bidrog med, som översätts till 

respondenternas strategier. Den besvarades med fem olika svarsalternativ: (1) Fick 

information om vakans, (2) Fick något mer än bara information, (3) Fick komma på intervju, 

(4) Fick något mer än bara komma på intervju, (5) Fick anställning direkt. Variabeln mäter 

frekvensen och andelar av varje svarsalternativ.  

 

Variabeln; vad för slags relation bidrar till anställning? 

Variabeln besvarar frekvensen och andelar i hur många som har haft en (1) familjemedlem, (2) 

vän, (3)bekant eller något (4) annat som bidragit till anställningen. Varje respondent kan ha 

fler än en person som bidragit till anställning.  
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Variabeln; vad för relation har individerna som bidrar i anställningsprocessen till varandra? 

Denna variabel har tre svarsalternativ: (1) Att alla känner alla, (2) En del känner varandra 

men inte alla, och (3) Ingen av dem känner varandra. Frekvens och andelar användes för att 

se spridningen av svaren. Variabeln belyser respondentens nätverk av sociala kontakter och 

om de vävs samman av bryggor (Granovetter 1973).  

4.4.2 Intervjuernas analysprocess 

Efter transkribering av intervjuerna började analysprocessen genom en framställning av ett 

kodschema. Fyra olika koder valdes ut efter de tre olika teman som frågeställningarna handlat 

om. Första koden handlade om sociala kontakter har bidragit i anställningsprocessen och i 

vilken utsträckning, den andra koden var strategier för hur sociala kontakter kan användas i 

anställningsprocessen. Det tredje temat handlade om relationen informanten hade till de 

individer som bidrog i anställningsprocessen och deras relation till varandra. Den sista koden 

valdes för att kunna tolka materialet mer induktivt utan förbestämda teman, genom att tolka 

intressanta ämnen och citat. Slutligen bestod analysprocessen av att sammanställa och sortera 

undersökningens data efter de olika koderna som sammanställdes senare med resultatet från 

enkätundersökningen. 

 

För att sammanfatta kodningen av enkätundersökningen och intervjuernas analys beskrivs här 

hur de båda materialen kommer uppställas till ett och samma resultat. Då denna uppsats har 

en deskriptiv ambition utförs den relativt enkla dataanalysen av materialet från enkäterna som 

beskrivits ovan med frekvenser och andelar för att se spridningar. Frekvenser av variablerna 

sammanställdes även till procentandelar i tabellformat för att på ett enkelt och överskådligt 

sätt se variablernas fördelning. Det kvalitativa materialet kodades som nämnts efter teman 

som var skapta med utgångspunkt i uppsatsens tre frågor frågeställningar. I resultat och 

analysavsnittet redovisas resultatet uppdelat efter respektive fråga eller tema. Respektive 

undersökning vävs samman med det mest relevanta resultatet i en analys som först går från 

presentation av resultatet sammankopplat med teorier och tidigare forskning för att gå över till 

en mer abstrakt nivå i diskussionsavsnittet. 

4.5 Etiska överväganden 

Innan respondenterna fick svara på enkäten eller informanterna intervjuas, informerades de 

om att deltagandet i undersökningen var frivilligt. De informerades även om ändamålet med 
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deras medverkan i datainsamlingen, samt fick en övergripande förklaring till undersökningens 

syfte. Informanterna upplystes även om att de fick dra sig ur intervjun och undersökningen 

om de som så önskade. Genom detta följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska fyra krav på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet u.å.: 7,9,12,14). De 

etiska övervägande redovisas nedan. 

 

I enkätundersökningen fanns kontaktuppgifter till oss som utförde undersökningen ifall 

respondenterna önskade ta kontakt (ibid: 7,9). Det informerades även om att de fick ta del av 

resultatet om så önskades (ibid: 15). Genom att inte samla in namnen på respondenterna från 

vare sig enkäten eller intervjuerna tilläts de vara anonyma och konfidentialitetskravet följdes 

(ibid: 12). Däremot i enkätundersökningen kontrollerades vilka företag som deltog i 

undersökningen, det genomfördes för att kunna kontrollera bortfall i urvalet. En ytterligare 

tillvald variabel var respondenternas nuvarande befattning på företaget. Dessa två variabler 

kunde minska respondenternas anonymitet dock är detta ingen information som redovisas i 

uppsatsen på sådant vis att det kan kopplas till specifika företag eller respondenter. Det är data 

som inga fler än uppsatsförfattarna och handledaren behörighet till. Även gällande de 

inspelade intervjuerna med tillhörande transkriberat material har ingen obehörig tillgång till 

och alla namn är anonyma (ibid: 12). 

 

För att ytterligare följa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet u.å.: 12) för intervjuerna 

kodades alla individers och företags namn om till något fiktivt så som företag ett eller 

informant ett. Det gjordes även för att de som blev intervjuade skulle känna sig trygga i 

situationen och kunna berätta ostört i förtroende till oss och veta att de inte skulle kunna 

komma till skada genom medverkan i undersökningen. Vid ett av intervjutillfällena var det ett 

krav från informanten att det skulle vara full anonymitet. Där blev det extra viktigt i rollen 

som forskare att informera om respondentens anonymitet, deras rätt till samtycke, syftet med 

studien och att datamaterialet endast används i forskningssyfte.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

 Genom om huruvida denna studies resultat är pålitligt och om den skulle gå att utföra igen 

med liknande resultat kommer ämnet in på reliabilitet och validitet. Synen på validitet och 

reliabilitet kan skilja sig åt mellan kvantitativa och kvalitativa studier (Bryman 2011: 351). 

Det beror på att reliabilitet och validitet inom kvantitativa studier framför allt handlar om 
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mätningen av den data som används. Vid kvalitativa studier däremot blir denna del mindre 

aktuell på grund av att urvalets antal är mindre. Därav är själva definitionerna av detta något 

olika vid kvalitativa och kvantitativa studier (Bryman 2011: 352). Denna studie har en låg 

generaliseringsgrad genom sina deskriptiva ambitioner då det är en explorativ studie samt på 

grund av att en blandad metod används. 

  

Validitet handlar om de översättningsproblem som kan uppstå när frågor utformas på en 

teoretisk nivå för att sedan genomföras på en empirisk nivå. Det kallas även för att 

operationalisera (Esaiasson 2007: 63). Validitet kan definieras på olika vis men kommer här 

diskuteras utifrån begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om att den 

teoretiska definitionen stämmer överens med den operationella indikatorn. Resultatvaliditet 

definieras av begreppsvaliditeten tillsammans med reliabilitet. Brister i validitet är när 

översättningen av de teoretiska begreppen inte stämmer överens med de empiriska 

indikatorerna. Översättningsproblem uppstår när det finns distans mellan de teoretiska 

begreppen och de empiriska indikatorerna (ibid: 64-65). Ju mer komplicerade de teoretiska 

begreppen är som befinner sig långt ifrån det som skall mätas, desto större validitetsproblem 

(ibid). Denna uppsats har utgått från teoretiska begrepp som har kunnat översättas enkelt till 

empiriska indikatorer. Varken socialt kapital eller starka och svaga länkar är svåra att 

översätta till empiriska indikatorer. Exempel på detta är det teoretiska begreppet svaga länkar 

som är översatt till relationen bekant. Det medför att denna studie har en hög 

begreppsvaliditet. Inom kvantitativa studier innebär validitet att datamaterialet besvarar 

undersökningens syfte och frågeställning (Bryman 2011: 163). Kopplat till denna uppsats 

innebär det att enkätfrågornas sammanställda resultat besvarar studiens syfte och frågor. 

Genom att uppsatsens frågeställningar bygger på teoretiska begrepp som är 

operationaliseringsbara samt att framtagningen av enkätfrågorna och intervjumallen skett med 

teorin som grund, bör denna studies validitet vara relativt hög. 

  

Resultatvaliditet bygger som nämnts på begreppsvaliditet och reliabilitet (Esiasson 2007: 64). 

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet, kan samma resultat upprepas igen eller finns 

det faktorer som påverkar (ibid). Det angår främst den kvantitativa metoden då kvalitativa 

studier är svåra att återupprepa i allmänhet (Bryman 2011: 49, 169). Denna uppsats har 

bristande reliabilitet på grund av det stora bortfallet i enkätundersökningen och inte genom 

slumpmässiga och systematiska fel som annars är en vanlig anledning (Esaiasson 2007: 70). 

Faktorer som kan påverka resultatets upprepningsförmåga är det faktum att det krävs exakt 
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samma respondenter och informanter medverkar för samma eller till och med liknande svar. 

Detta kan påverka reliabiliteten negativt genom att deras uppfattning om ämnet kan ändras 

över tid. Däremot ligger tidigare forskning och resultatet från denna studie i linje med 

varandra och indikerar att fenomenet användandet av sociala kontakter i 

anställningsprocessen kan vara trögrörligt över tid. Trots hög begreppsvaliditet blir 

resultatvaliditeten i denna uppsats bristande, på grund av den låga reliabiliteten. Det skall 

understrykas att bristande validitet är allvarligare än bristande reliabilitet (ibid: 70-71). 

Bristande validitet skulle innebära att fel verklighet undersöks och att studiens syfte inte 

uppfylls. Bristande reliabilitet handlar mer om över eller underskattningar som kan ta ut 

varandra när resultatet slås ihop (ibid). Genom att uppsatsen har reliabilitetsproblem blir 

resultatet svår att generalisera. 

5. Resultat och analys  

5.1 I vilken utsträckning bidrar sociala 

kontakter? 

Denna del berör om sociala kontakter har använts och temat i vilken utsträckning sociala 

kontakter bidragit. I tabell 1 nedan skildras resultatet från enkäten som visar att 55 % uppger 

att sociala kontakter har bidragit vid anställningen till deras nuvarande arbete. 

Tabell 1. På en skala från 1 till 5; i vilken utsträckning har 

sociala kontakter bidragit vid senaste anställningen 

 Antal individer 
 

Procent 
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Intervjuernas resultat visar också att sociala kontakter används ofta när individer inom 

bemanningsbranschen söker arbete. Ett exempel är en informant som uppger att många 

anställda på företaget har kommit in via tips och hen estimerar att ungefär 20 % av de 

anställda kommit in på företaget på det viset. En annan informant upplever att användandet av 

tips från bekanta är utbrett när arbete söks inom bemanningsbranschen framförallt vid lägre 

tjänster såsom på assisterande nivå. Ytterligare en informant berättar vidare om hur det skiljer 

sig när de ska anställa någon som ska arbeta internt på företaget och när de ska rekrytera 

antingen en konsult eller direkt åt ett företag:  

“Ööhm våra rekryteringsuppdrag mot kunder är extremt strukturerade. 

Man önskar att man kan säga det om oss internt också men det kanske vi 

inte är alla gånger. Det blir mera… oftare blir det ju då att gå först på 

nätverk och sen gör vi process.” 

Flera informanter förklarar att individer inom bemanningsbranschen arbetar väldigt mycket 

med att knyta kontakter genom arbetet för att arbetet kräver en nätverkande roll. Det medför 

att det blir naturligt att använda nätverk när individen själv söker nytt arbete. I enkäterna 

uppger dock 45 % att sociala kontakter inte har bidragit över huvud taget. De har sökt arbetet 

externt exempelvis via platsannonser, startat eget eller blivit headhuntade. Av de 55 % i 

enkäterna som uppgivit att sociala kontakter har bidragit i anställningsprocessen, är det 35 % 

se tabell 1, av dessa som uppger att sociala kontakter har bidragit mycket till deras senaste 

anställning. Ovanstående resultat går i linje med tidigare olika sammanställda, nämligen att 

mellan 30-60 % har fått hjälp av sociala kontakter vid arbetssökande (Ioannides & Loury 

2004: 5). 

 

1, sociala kontakter har inte alls bidragit 40 45,5 % 

2, sociala kontakter har bidragit lite 3 3,4 % 

3, sociala kontakter har bidragit mer än lite 7 8 % 

4, sociala kontakter har bidragit ganska mycket 7 8 % 

5, sociala kontakter har bidragit mycket 31 35,2 % 

 N = 88 100 % 
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Gällande informanternas uppfattning om hur mycket sociala kontakter används finns en annan 

viktig aspekt att ta upp och som enkäterna inte skildrar. Även om tips om vakanser ges från 

bekanta och ansvarig rekryterare kommer i kontakt via den gemensamma kontakten, är det 

viktigt att den korrekta rekryteringsprocessen följs. En informant uppger: 

“Det här företaget som jag jobbar på nu kanske mer än något annat jag 

jobbat på tidigare är noga med att följa rekryteringsprocessen, att allt går 

rätt till, att man matchar kravprofilen med kompetens, arbetslivserfarenhet 

och personligheten gör kompetens och personlighetstester och så, så att 

man inte bara går på ord så att säga.”  

5.2 Vilka strategier bidrar i 

anställningsprocessen? 

Detta avsnitt presenterar resultatet för temat strategi, vad de sociala kontakterna har bidragit 

med och på vilket sätt det har bidragit. Som nämndes ovan anger 55 % att de sociala 

kontakterna har bidragit i anställningsprocessen. Informanternas strategier som använts för att 

få arbete via sociala kontakter är bland annat att få information om hur branschen fungerar 

och arbetets innebörd, samt hur en tjänst kan sökas på lämpligast sätt. Andra exempel är att 

utbildning inom personalvetenskap angavs av informant som en kunskap som krävdes för att 

klara tester i arbetsintervjuer. En annan strategi för informations utbyte är sociala medier 

såsom plattformen LinkedIn. Informanter uppger att det är ett sätt att nå ut till många 

potentiella arbetsgivare för den som söker jobb och att de själva använt sig av den strategin. 

Att få tips om lämpliga platsannonser att söka har även flertalet informanter uppgett vara en 

bidragande strategi. Enkätresultatet i tabell 2 visar att 8 % har fått information om ledig tjänst 

och 3 % anger att de fått något mer än bara information. Detta kan exempelvis vara att bli 

tipsad om av den sociala kontakten till arbetsgivaren. Att bli tipsad till en ny arbetsgivare med 

ett gott ord från sin sociala kontakt är en strategi som också använts hos informanterna. 

Resultatet från enkäten visar här att den strategi som är minst använd är information som har 

bidragit till anställning. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning som beskriver att den 

vanligaste strategin är att få information om arbete (Marsden & Gorman 2001: 468). Dock 

kan skillnaden i resultatet bero på att respondenterna har haft en annan uppfattning om vad 

information innebär. Våra intervjuers material däremot ligger i linje med tidigare studier. 

Tabell 2. Vilka strategier har respondenterna använt? 
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 Antal 
individer 

 

Procent 

Sociala kontakter har ej använts 43 48,9 % 

Fick information om vakans 7 8 % 

Sociala kontakter bidrog något mer än bara 

information 

3 3,4 % 

Fick komma på intervju 15 17 % 

Sociala kontakter bidrog något mer än bara att få 

komma på intervju 

5 5,7 % 

Fick anställning direkt 15 17 % 

 N = 88 100 % 

 

Något som enkäterna inte visar, men som skildras av informanterna, är deras uppfattning om 

hur viktigt det är att arbeta på sina kontakter inom bemanningsbranschen. Både för att själv 

kunna söka arbete men även i själva rekryteringsarbetet, för att hitta rätt kandidat. En 

informant uppger: 

“Att alltid lägga mycket tid och energi på alla mail, att inte missa “tack på 

förhand, ha en trevlig dag”. Jag lägger alltid mycket energi på mina 

relationer alla steg i relationen och lägger mycket tid på mitt kontaktnät, 

för vem vet som kan hända i framtiden, den personen kanske känner nån 

som känner nån”  

Genom att många anställda inom bemanningsbranschen vårdar sina kontakter är följden av ett 

strategiskt uppbyggande av kontakter naturlig. Detta uppger en informant som fick komma på 

intervju tack vare sitt strategiska vårdande av sitt sociala nätverk. Det strategiska vårdandet av 

sociala kontakter kan ses som en investering i en relation med förhoppning att få avkastning, i 

detta fall i form av ett framtida arbete (Lin 2000: 786-787). Det kan också ses som ett 

strategiskt sätt att nå flera sorters nätverk via bryggor som är intressanta för individen som 

underlättar byte av arbete enligt Granovetter (1973: 1373). Detta beskrivs som ett 

nätverksbeteende (Forret & Dougherty 2001: 1). I enkäten anger 17 % att de sociala 
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kontakterna har bidragit till att de fick komma på anställningsintervju och 6 % att de bidragit 

med något mer än att bara få komma på intervju. Informanterna visar exempel på detta genom 

att både få komma på intervju och dessutom bli rekommenderad till rekryteringsansvarig.  

 

I enkäten anger 17 % att de fått anställning direkt via sociala kontakter. Intervjuerna nämnde 

även detta, exempelvis var det en informant som fick anställning direkt av en tidigare 

arbetsgivare. Resultatet kan förklaras av att rekryteringen följs av reglerade 

anställningsprocesser som informanterna själva har skildrat. Alla informanterna har både 

använt och inte använt sig av sociala kontakter när de sökt arbete inom bemanningsbranschen. 

Exempel på strategier där sociala kontakter inte använts är när informanter själva har hittat 

platsannons och sökt tjänsten externt, blivit headhuntad eller genom det digitala sociala 

nätverket LinkedIn. 

5.3 Vilka relationer har bidragit till anställning?  

Denna del presenterar temat vad för slags relation som bidragit till anställning. Resultatet från 

enkäten visar att en relation med en bekant är den som används mest i arbetssökandet hos 

individer i bemanningsbranschen i Stockholmsområdet. Detta är både individer som enbart 

använt sig av en bekant och individer som har använt en bekant och ytterligare en annan 

person. Intervjuernas resultat går in på detta ämne något mer djupgående och kan även skildra 

respondenternas samt kollegornas på arbetsplatsens chanser till anställning. Resultatet från 

enkäten visar att starka länkar har använts 43 % av gångerna och svaga länkar 57 %, se tabell 

3. Starka länkar definieras som relationer till familj, släkt samt vänner (Granovetter 1973). 

Svaga länkar är relationer till bekanta och andra; så som mentorer, arbetscoacher, etc. (ibid). 

Av de 43 % som använt starka länkar är 22 % familj/släkt och 20 % är vänner. De svaga 

länkarna används i majoritet med sina 57 %. Av dem är 36 % bekanta och 22 % är annat som 

mentorer och liknande. Informanterna har använt sig av både starka och svaga länkar. 

Exempel på använda starka länkar hos informanterna är nära vänskapsrelationer med 

kurskamrater och arbetskollegor. Gällande svaga länkar har de använt bekanta kollegor, 

tidigare arbetsgivare och kollegor. Andra svaga länkar är professionella kontakter via 

LinkedIn. Sammanfattningsvis används svaga länkar mest hos respondenterna och 

informanterna beskrev vikten av att ha möjlighet att använda sina svaga länkar. Granovetter 

(1973) skulle förklara detta med att individerna får en fördel genom att använda svaga länkar 
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då det skapar bryggor mellan nätverk och därför får individen tillgång till mer information i 

arbetssökningsprocessen. 

 Tabell 3. Vad för typ av relation har bidragit till anställning. 

 

5.3.1 Har individerna som bidragit till anställning en relation till 

varandra?  

När en individ söker ett nytt arbete kan både starka och svaga länkar användas samtidigt.  

I enkäten uppger 42 respondenter vilken slags relation som de sociala kontakterna har till 

varandra som bidragit i anställningsprocessen. I tabell 4 redovisas enkätens resultat från detta 

tema. Av dessa anger 36 % att ingen av de kontakter som bidrog kände varandra och den 

största andelen på 48 % angav att en del känner varandra men inte alla. Detta kan förklaras 

enligt Granovetters (1973) teori att de som inte känner varandra får större tillgång till fler 

nätverk och mer information för individen. Endast 17 % uppger att alla som bidrog kände 

varandra. Ingen av informanterna uppgav att relationen till de sociala kontakter som bidragit 

kände varandra väl. De kunde vara helt okända eller bekanta. Informanter påpekar även att det 

är svårt att veta hur nära relationer människor har till varandra när tips sker via LinkedIn, en 

bekants bekant som gillar en uppdatering eller tipsar en arbetsgivare direkt. Informant uppger: 

“Om man ska sätta ord på vad LinkedIn är så är det ett nätverk för svaga 

länkar sen kanske man har ett antal med starkare som man jobbar med.” 

 Antal individer 
 

Procent 

Familj/släkt 19 22,6 % 

Vän 17 20 % 

Bekant 30 35,7 % 

Annat, exempelvis mentor.  
 

18 21,4 % 

N 84 100 % 

Starka länkar 36 42,8 % 

Svaga länkar 47 57,2 % 
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Tabell 4. Har individerna som bidragit till anställning en 

relation till varandra? 

 

Att definiera hur nära en relation är till en individ kan vara problematiskt då förhållandet kan 

förändras över tid. En relation kan ändras från bekant till nära kollega till distanserad relation. 

Detta skildrar hur en relation inte alltid är bestämd gällande om den är stark eller svag och att 

det kan variera.  

6. Diskussion 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur sociala kontakter bidrar i anställningsprocessen hos 

anställda i bemanningsbranschen. Uppsatsens tre frågeställningar formulerades för att se i 

vilken utsträckning sociala kontakter används, med vilken strategi som de sociala kontakterna 

har bidragit och vilken relation dessa har. Sammanfattningsvis visar resultatet från denna 

studie att utsträckningen av hur mycket sociala kontakter används ligger i linje med tidigare 

forskning, strax över 50 %. Det visar även att det är viktigt att vårda sina kontakter i sitt 

arbete i bemanningsbranschen och därav även vid arbetssökande. Intervjuerna visar att 

information användes som strategi på flertalet sätt vilket gav ett annat resultat jämfört med 

enkätresultatet. Där är strategin att få komma på intervju och få anställning direkt de mest 

förekommande. Relationer som bidrog mest var svaga länkar. 

 

Det mest intresseväckande från resultat och analys gällande de olika temana ska diskuteras 

närmare. Beträffande temat om sociala kontakter har bidragit ligger resultatet som ovan 

nämnts i linje med tidigare forskning. Det säger inget nytt om fenomenet i vilken utsträckning 

 Antal individer Process 

1, alla känner alla 7 16,6 % 

2, en del känner varandra men 

inte alla 

20 47,6 % 

3, ingen av dem känner varandra 15 35,8 % 

 42 100 % 
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sociala kontakter i anställningsprocessen används men det tyder på en liknande utsträckning 

för bemanningsbranschen. Det som avvek från tidigare forskning var den upplysning som 

informanterna gav om rekryteringen som visar att anställningsprocessen ser annorlunda ut 

beroende på om det är internrekrytering jämfört med rekrytering mot kund. Rekrytering mot 

kund följer den korrekta rekryteringsprocessen men det kan skilja sig något från 

internrekryteringen. Vid det sistnämnda var det inte lika viktigt med att lägga ut platsannonser 

eller andra kvalificerade sökvägar. Utan det handlar mer om att använda det professionella 

nätverket och kontakta lämpliga kandidater direkt för en interntjänst. Interntillsättning handlar 

mer om att minska kostnaderna och använda de informella kanalerna. Det kan tyda på att 

sociala kontakter används mer vid rekrytering internt än mot kund. Informanternas 

uppskattning av i vilken utsträckning sociala kontakter inom branschen var även det ett 

tillskott som gav en djupare förståelse för företeelsen.  

  

Rörande temat vilken strategi som de sociala kontakterna har bidragit med visade resultat och 

analys att den minst använda strategin för enkäterna var information vilket skiljer sig från 

tidigare forskning som beskriver att den vanligaste strategin är att få information om arbete 

(Marsden & Gorman 2001: 468). I intervjuerna däremot var information en strategi som 

nämndes ofta. Det kan handla om att informanterna fick chans att berätta mer om ämnet och 

därför redovisades den strategi mer utförligt. I enkäterna var strategin att få komma på 

intervju och få anställning direkt de mest förekommande. Det mest intressanta i temat var att 

få fram hur viktigt det är att ta hand sina kontakter i bemanningsbranschen. Lin (2000: 786) 

definierar socialt kapital som resurser som är inbäddade i sociala relationer som individer 

investerar i för att få ut något av relationen. Resultatet från denna uppsats undersökning 

indikerar även på detta då informanterna flertalet gånger förklarar vikten i att “smörja” sina 

kontakter för att eventuellt kunna få utdelning av dem. Anställda i bemanningsbranschens 

dagliga arbete handlar mycket om att nätverka med exempelvis kunder och kandidater. Att 

skapa kontakter sitter i ryggmärgen för att maximera sina chanser att hitta rätt kandidat till 

den tjänst de vill tillsätta. Men vanan att alltid vårda sina kontakter påverkar dem själva när de 

ska söka arbete. De är inlärda i att använda sina kontakter och därför blir det ett naturligt steg 

att använda nätverket när de ska söka arbete själva. En aktiv investering i sina sociala 

relationer uträttas för att möjliggöra en avkastning i form av nytt arbete, fler kunder samt hitta 

rätt kandidat vid en tillsättning.   
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Gällande temat vilka relationer som har bidragit ligger resultatet i linje med teorier och 

tidigare forskning. Så många som 17 % anger att alla känner alla vilket kan verka intressant 

när resultatet från intervjuerna indikerar vikten av att vårda sina kontakter och att nätverka är 

en viktig del i yrkesrollen. Om alla hade samma inställning till att nätverka borde det 

reflekteras i stora nätverk där individerna inte känner varandra. Resultatet kan exempelvis 

förklaras av att det är små företag eller individer som arbetat länge inom branschen och 

använder ett litet nätverk, där många känner varandra eller att respondenterna inte haft en 

befattning med en stor del rekrytering. Både i enkäterna och i informanternas fall används 

svaga länkar mest, enligt enkäten var det så mycket som i 57 % som angav detta. Det som 

informanterna gav upplysningar om var definitionen av det sociala nätverket LinkedIn som ett 

nätverk av svaga länkar. Enligt Granovetter (1973) används de svaga länkarna med förmån 

för individerna för att generera mesta möjliga information som de vill ha för stunden jämfört 

med om de använder starka länkar. LinkedIn och andra sätt att nå ut till fler nätverk skapar 

bryggor mellan nätverken som ger maximalt informationsflöde för individen (Granovetter 

1973). Att vårda sina kontakter är ett sätt att se till att inga dörrar stängs till ett potentiellt 

nätverk. En individ som gör detta har enligt teorin insett fördelen med att maximera 

informationsflödet. 

 

Sammanfattningsvis har enkäterna gett en bild av hur fenomenet sociala kontakter används 

och informanterna har som förutsågs gett mer detaljerade och fördjupande information. Ingen 

av metoderna hade kunnat stå själva och gett oss lika mycket information om fenomenet 

användandet av sociala kontakter i anställningsprocessen. Tack vare de båda metoderna ger 

det oss en mer fullständig redogörelse av hur sociala kontakter bidrar i anställningsprocessen 

hos anställda i bemanningsbranschen (Bryman 2011: 564). 

6.1 Kritisk reflektion 

Negativa delar av vårt arbete är bland annat det begränsade material som enkäterna skapade 

och enkäternas reliabilitetsproblem. Med ett OSU hade resultatet från enkäten kunnat 

generaliseras vilket inte varit möjligt för denna uppsats. Snöbollsurvalet kan självklart 

kritiseras för att det är svårt att kontrollera hur stort ett bortfall är, men för denna uppsats 

storlek är det begränsade materialet ändå aktuell. Andra problem som upptäcktes under 

arbetets gång var hur svårt det var att kategorisera de olika valda teman (Marsden & Gorman 

2001: 468), då de går ihop med varandra framförallt i vilken utsträckning sociala kontakter 
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och strategier. Tack vare den induktiva delen i den kvalitativa metoden räddas detta upp 

något. Genom att informanterna fick prata allmänt om sina uppfattningar om branschen kom 

mer intressant information fram än om vi följt en strukturerad intervjumall. En annan 

påverkan på resultatet kan vara att det är svårt för respondenter och informanter att komma 

ihåg vilka personer de har i sitt kontaktnät, glömska tack vare tid som gått kan minska 

detaljerna i tillvägagångssättet i arbetssökningsprocessen. Detta är svårt att förbättra men bör 

beaktas. Informanterna uttalade sig om bemanningsbranschen i allmänhet och detta var deras 

personliga uppfattning om branschen. Det bör tas i åtanke att deras personliga uppfattning kan 

vara vinklade och det medför en risk att de inte är representativa för populationen.  

 

Kritik mot att använda sig av blandade metoder är väl diskuterat och en allmän positiv 

inställning till metoden saknas. Viktig kritik att ta hänsyn till gällande att blanda kvantitativa 

och kvalitativa metoder är det så kallade paradigmargumentet (Bryman 2011: 556-557). Det 

argumenterar för att en kombination av de två metoderna inte är möjlig då dessa två är 

inneslutna i olika paradigm som bygger på olika kunskapsteoretiska ståndpunkter. En 

kombination av dessa två metoder kan enligt paradigmargumentet enbart ligga på en ytlig 

nivå (ibid.). Denna uppsats är även en explorativ studie som vill utforska 

bemanningsbranschens användning av sociala kontakter, därmed blir en blandade metod mer 

aktuell. 

6.2 Idéer till vidare forskning 

Då denna uppsats kan ses som en förstudie av bemanningsbranschen och deras användande av 

sociala kontakter i deras anställdas nätverk är idéer till framtida forskning relevanta. Som 

uppsatsens resultat har visat är specifikt anställda internt på bemanningsföretag inte lika 

studerat som personaluthyrningen hos bemanningsföretag, vilket gör att det blir intressant att 

studera eventuella skillnader mellan dessa grupper. En större liknande undersökning som är 

mer omfattande gällande geografisk täckning för att studera bemanningsföretagen i hela 

Sverige är ett exempel på framtida forskning. 

 

Vikten av att vårda sina kontakter inom bemanningsbranschen är även det ett viktigt resultat 

som kan undersökas närmre och inte enbart i anställningsprocessen. Att undersöka hur 

anställda i bemanningsbranschen hittar kunder och kandidater genom att nätverka kan vara 

intressant att undersöka. Förslag på framtida forskning i detta ämne kan vara hur 
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bemanningsbranschen använder sig av sociala medier för att hitta kandidater jämfört med 

andra branscher. Resultatet från denna studie visar exempelvis att LinkedIn omnämns som en 

viktig strategi för att smörja sina kontakter. Denna uppsats fokuserar mestadels på 

arbetstagarens anställningsprocess, det skulle vara intressant att undersöka hur arbetsgivaren 

använder sina sociala nätverk för att anställa arbetstagare i bemanningsbranschen. Detta var 

några exempel på vidare forskning utifrån denna studies resultat. Denna undersökning 

indikerar att bemanningsbranschen använder sociala nätverk med ett unikt tillvägagångssätt, 

detta fenomen bör utforskas närmare.  
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