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Sammanfattning 
 
Studien söker en djupare förståelse för hur chefer inom näringslivet ser på vikten av att ha 

tillgång till sociala nätverk och hur de använder sig av dem i sitt vardagliga arbete. 

 

Studien är genomförd med ett kvalitativt metodval där semistrukturerade intervjuer har 

använts. Intervjuerna har transkriberats, analyserat och bearbetats genom ett fenomenologiskt 

perspektiv där respondenternas egna upplevelser och erfarenheter stått i fokus.  

 

Teorierna som används för att underbygga studien är Bourdieus socialt kapital, Granovetters 

sociala nätverk och starka respektive svaga band. Bourdieu och Granovetters teorier 

kompletteras med Colemans teorier om kulturens inverkan på de sociala nätverkens betydelse 

och hur det påverkar förmågan för individer att använda sitt sociala kapital. Avslutningsvis 

använder vi oss av Goffmans teorier om jaget och maskerna.  

 

Svenska chefer anser att deras sociala nätverk är en vital del i deras vardagliga arbete.  

Flera exempel framkom under studien där cheferna återgav situationer där de med hjälp av 

sina sociala nätverk löst uppgifter som för dem initialt upplevt svåra. Genom att vara en del 

av en gemenskap och aktiv aktör i ett nätverk upplever chefer en trygghet och ökad tilltro till 

sina egna förmågor att lösa sina arbetsuppgifter. 

 

De sociala nätverken och det sociala kapitalet upprätthålls genom att cheferna ställer sina 

egna kunskaper och resurser till förfogande för andra aktörer att begära ut. Genom att inte 

använda andra aktörers kunskaper och resurser på ett sätt att aktörerna upplever sig bli 

utnyttjade känner cheferna en trygghet i relationerna. För att säkra det sociala kapitalet är det 

enligt respondenterna viktigt att de framställs som seriösa och trovärdiga. Om andra aktörer i 

det sociala nätverket får intrycket att respondenterna inte återgäldar tjänster så var 

respondenterna av uppfattningen att de riskerade att exkluderas. Respondenterna hade en hög 

medvetenhet och arbetade aktivt med hur de framställs och uppfattas av sina kollegor och 

omgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tack! 
 

Vi vill främst tacka vår handledare Goran Puaca som ställt upp och stöttat oss genom hela 

denna process. Du har varit exemplarisk och föredömlig både som mentor och handledare! 

 

Till våra respondenter som ställt upp på intervjuer, ni har gett oss intressanta diskussioner och 

givit studien ett djup. Tack! 

 

Till sist vill vi tacka våra vänner och familjer som under tre år ställt upp för oss i vått och 

torrt! Utan er hade hade det inte gått. Med det sagt, ingen nämnd, ingen glömd! 

 



  1 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 2 
1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 2 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................... 3 

2 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................. 3 
2.1 FÅ ETT JOBB ................................................................................................................................... 3 
2.2 REKRYTERINGSPROCESSER OCH ANSTÄLLNINGSFÖRFARANDEN .................................................. 4 
2.3 MOTIVATIONSFAKTORER TILL ATT GE PERSONLIGA REKOMMENDATIONER ................................ 4 
2.4 UTMANINGEN – RÄTT PERSON AV RÄTT ANLEDNING ................................................................... 5 
2.5 REKRYTERING I SMÅ FÖRETAG – PROCESSER, METODER OCH PROBLEM ...................................... 5 

3 TEORIANKNYTNING ..................................................................................................................... 6 
3.1 BOURDIEU – SOCIALT KAPITAL ..................................................................................................... 6 
3.2 GRANOVETTERS NÄTVERKSTEORI, DE STARKA OCH SVAGA BANDEN .......................................... 7 
3.3 COLEMAN – FÖRTROENDET, DET SOCIALA KAPITALETS FÖRANKRING ......................................... 8 
3.4 GOFFMANN – DEN PERSONLIGA FRAMSTÄLLNINGEN ................................................................... 9 

4 METOD ............................................................................................................................................. 10 
4.1 VAL AV METOD OCH PERSPEKTIV ................................................................................................ 10 
4.2 URVAL ......................................................................................................................................... 10 
4.3 MATERIAL ................................................................................................................................... 10 
4.4 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE ........................................................................................ 12 
4.5 DATABEARBETNING .................................................................................................................... 12 
4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN............................................................................................................. 13 
4.7 FÖRFÖRSTÅELSE .......................................................................................................................... 13 
4.8 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER ..................................................................................... 14 

5 RESULTAT ...................................................................................................................................... 16 
5.1 ”UTAN ETT SOCIALT NÄTVERK HADE DET INTE FUNGERAT” ...................................................... 16 
5.2 ”DET EGNA PORTRÄTTET” ........................................................................................................... 18 
5.3 ”DÅ VET MAN ATT DET KOMMER MÄNNISKOR SOM SKÖTER SITT ARBETE” ............................... 19 
5.4 ”INFORMATIONSKANALER, DET ÄR SKILLNAD ATT FÅ HJÄLP OCH FÅ HJÄLP” ............................ 21 

6 DISKUSSION ................................................................................................................................... 24 
6.1 ”UTAN ETT SOCIALT NÄTVERK HADE DET INTE FUNGERAT” ...................................................... 24 
6.2 ”DET EGNA PORTRÄTTET” ........................................................................................................... 25 
6.3 ”DÅ VET MAN ATT DET KOMMER MÄNNISKOR SOM SKÖTER SITT ARBETE” ............................... 26 
6.4 ”INFORMATIONSKANALER, DET ÄR SKILLNAD ATT FÅ HJÄLP OCH FÅ HJÄLP” ............................ 28 
6.6 SLUTSATS .................................................................................................................................... 29 
6.7 METODDISKUSSION ..................................................................................................................... 30 
6.8 FORTSATT FORSKNING ................................................................................................................ 31 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................... 32 
 

 

 

 

 



  2 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens arbetsgivare står inför stora utmaningar när det kommer till personalförsörjning. 

Många faktorer ska stämma när arbetsgivare ska få tag i bra kandidater som kan bli framtida 

kollegor. Kandidaterna bör inneha rätt kompetenser och förutsättningar att klara av 

kommande arbetsuppgifter men även fungera socialt med sina tilltänkta kollegor. Tittar vi på 

de platsannonser som finns publicerade hos exempelvis arbetsförmedlingen kan vi läsa 

personliga egenskaper och nyckelord som arbetsgivare verkar finna särskilt attraktiva hos 

potentiella kandidater. Bland annat finner vi ord som; flexibel, utåtriktad, ansvarstagande, 

strukturerad, glad och villig att lära sig. Hos bokhandlare kan vi hitta flertalet böcker som 

erbjuder läsaren tips och råd om hur han eller hon som arbetsgivare kan gå tillväga för att 

upprätta och genomföra den “perfekta” rekryteringsprocessen. Det finns dock forskning som 

menar att den huvudsakliga rekryteringen inte sker genom välstrukturerade och väl upprättade 

rekryteringsprocesser utan att arbetsgivare låter sociala nätverk agera arbetsförmedlare 

(Carroll m.fl. 1999, s. 236-250). Feuer (2000) menar att de bäst lämpade kandidaterna går att 

finna genom social interaktion och personliga rekommendationer (Feuer, 2000, s. 24). 

Tillvägagångssättet gällande rekrytering genom de egna sociala nätverken är något som 

Granovetter (1995) lyfter i sin nätverksteori. Granovetter (1995) menar att endast 60 % av de 

chefer som deltog i hans studie hade fått sina tjänster genom att själva aktivt söka arbeten med 

traditionella metoder. Med traditionella metoder menar Granovetter (1995) arbetsförmedlare, 

platsannonser och officiella rekryteringsformer (Granovetter, 1995, s. 23-39). Granovetter 

(1995) menar att individer får information och söker nya tjänster genom de sociala nätverk 

han eller hon har tillgång till.  

 

Det är enligt oss viktigt att få en inblick och förståelse för hur chefer upplever och arbetar 

med sina sociala nätverk i relation med de formellt upprättade rutiner och stödfunktioner som 

finns. Stödfunktioner kan finnas både internt inom de egna företagen men även externt, 

exempelvis arbetsförmedlingen. Studien intresserar sig för chefers egna subjektiva 

erfarenheter och upplevelser kring sina sociala nätverk och de fördelar de medför. 

1.2 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur ett urval av chefer ser på vikten av att 

ha tillgång till sociala nätverk. I studien undersöker vi hur olika former av sociala nätverk blir 

betydelsefulla för att främja chefers professionella ambitioner och tillika ett stöd i deras 

yrkesutövande. 

 

 

 Hur beskriver chefer i den privata sektorn betydelsen av sina sociala nätverk? 

 

 Hur använder sig chefer i den privata sektorn av sitt kontaktnät i arbetet? 

 

 Hur upprätthåller chefer i den privata sektorn sina sociala nätverk? 
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1.3 Avgränsningar 

I studien har vi valt att avgränsa vårt urval när de kommer till respondenterna. Vi har valt 

respondenter som har en chefsposition som enligt sina yrkesbeskrivningar har personalansvar. 

Respondenterna är även verksamma inom näringslivet då vi är av uppfattningen att chefer 

inom den privata sektorn har större befogenheter och förväntas fatta fler självständiga beslut i 

sitt vardagliga arbete. Avgränsningen är även gjord då företag och organisationer inom den 

privata sektorn inte omfattas av samma lagar och regler när det kommer till 

personalförsörjning och formella kompetenskrav. 

2 Tidigare forskning 

2.1 Få ett jobb 

1973 genomförde Mark Granovetter (1995) en studie med hjälp av intervjuer och 

enkätundersökningar. Granovetter (1995) fokuserade på betydelsen av individens sociala 

kontaktnät bland tjänstemän som var verksamma i USA och hur det påverkade deras 

möjligheter att erhålla ett arbete (Granovetter, 1995, s. 7). Granovetter (1995) skriver själv att 

studien har brister när det kommer till urval av respondenter och att utformningen endast 

svarar upp på hur respondenterna erhållit sina dåvarande arbeten. Studien utelämnar enligt 

Granovetter (1995) information hur respondenterna erhållit tidigare arbeten eller positioner 

(Granovetter, 1995, s. 9). Granovetter var intresserad av att se hur tillgången gällande 

information till följd av det sociala kontaktnätet påverkade individernas möjlighet att komma 

över attraktiva tjänster eller i förväg få information om sådana tjänster. Mängden kontakter en 

person har tillgång till spelar enligt Granovetter mindre roll, vad som är avgörande är om 

kontakten kan delge respondenten relevant och användbar information (Granovetter, 1995, s. 

6). 

 

Granovetter (1995) menar att det mellan individer uppstår olika nivåer av relationer vilket han 

benämner som svaga alternativt starka band. De starka banden utgörs i regel av individer som 

har en nära relation med varandra, exempelvis familjemedlemmar, släktingar och nära vänner. 

De svaga banden utgörs i huvudsak av relationer som upprättats via exempelvis arbetet, 

sociala tillställningar eller via utbildningssäten. I sin studie använder sig Granovetter av 

begreppen starka och svaga band för att beskriva betydelsen av och vilken slags relation som 

är upprättad mellan olika individer. Granovetter (1995) gör ytterligare två grupperingar 

baserat på familjesociala- och arbetsrelaterade kontakter. Granovetter (1995) ville veta hur 

ofta sociala interaktioner sker mellan respondenten och de kontakter som utgjorde hans 

kontaktnät. Baserat på hur frekvent individerna träffade delades de upp i tre olika kategorier; 

sällan, emellanåt och ofta (Granovetter, 1995, s. 53).  

 

Informationskedjor var ett sätt för Granovetter (1995) att benämna hur långt information 

färdades mellan två aktörer. En kort informationskedja innebär att en aktör kan få 

förstahandsinformation medan en längre informationskedja passerar fler potentiella 

kandidater och generade således inte samma fördelar för dem. Granovetter (1995) menar att 

korta informationskedjor blev mer gynnsamma för aktörerna. Kombinationen av svaga band 

och korta informationskedjor gör att kandidaterna kan komma över information som inte 

annars var tänkt att bli offentliga (Granovetter, 1995, s. 59). 
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2.2 Rekryteringsprocesser och anställningsförfaranden 

Marsden (1994) presenterade en studie där han undersökte vilka metoder amerikanska 

arbetsgivare föredrar när de ska rekrytera nya medarbetare. Ett av resultaten han presenterar 

är att både formella och informella rekryteringsmetoder används. De informella metoderna 

utgörs bland annat av referenstagningar, hörsägen och spontana jobbförfrågningar direkt från 

kandidaterna. De formella metoderna utgörs av platsannonser, rekryteringsbolag, 

arbetsförmedlingen och professionella referenser. Marsden (1994) menar att metoderna 

kombineras och ofta kompletterar varandra. Den vanligaste rekryteringsmetoden var enligt 

studien en kombination av den informella och formella. Marsdens menar att platsannonser 

användes för att attrahera kandidater. När potentiella kandidater hade hittats kontrollerade 

arbetsgivarna om de hade kontakter inom sina egna sociala nätverk som hade kunskaper om 

kandidaterna (Marsden, 1994, s. 979-990). 
 
Marsden (1994) kunde se att stora företag i både den privata och offentliga sektorn använde 

sig av rekryteringsprofiler när det kom till att tillsätta högre positioner. Här var den formella 

rekryteringsmetoden vanligare. Arbetsgivarna använde sig av platsannonser tillsammans med 

professionell referenstagning vilket innebär att arbetsgivaren kontaktar kandidatens tidigare 

chefer och kollegor (Marsden, 1994, s. 980f). 

 

Något Marsden (1994) uppmärksammar är de informella nätverkskanalerna och hur de 

påverkar rekryteringsprocessen. Marsden (1994) frågar sig hur informationen om tjänsten når 

de önskvärda kandidaterna. Under rekryteringsprocessen kan de informella nätverkskanalerna 

påskynda och eventuellt underlätta informationsflödet mellan arbetsgivaren och kandidaterna. 

De egna nätverkskanalerna ger arbetsgivaren möjlighet att finna en mer lämplig kandidat då 

en mer korrekt beskrivning av tjänsten och förväntningar har kunnat presenterats. En annons 

återger en generell bild som lätt blir missvisande då den anpassas för en större grupp.  

Rekrytering baserat på de egna nätverkskanalerna i kombination med referenstagning är också 

ett av de mer ekonomiskt lönsamma rekryteringsalternativen till följd av de låga kostnaderna 

(Marsden, 1994, s. 979f).  

 

Nackdelar som återfinns gällande informella rekryteringsmetoder är att information kan 

spridas bland anställda utan att arbetsgivaren har kontroll på vilken information det är. Då 

arbetsgivaren inte har vetskap om vilken information som sprids kan felaktiga uppgifter nå 

potentiella kandidater vilket försvårar rekryteringen (Marsden, 1994, s. 981).  

 

Informella rekryteringsmetoder kan skapa alltför homogena arbetsgrupper som får svårt att 

komma i kontakt med kandidater som inte ingår i de anställdas eller arbetsgivarens sociala 

nätverk. Det blir ett resultat av att informationen om tillgängliga tjänster inte når ut till andra 

grupper i samhället. I förlängningen försvåras företagets jämställdhetsarbete och 

möjligheterna att nå specifika kompetenser utanför den egna homogena arbetsgruppen 

(Marsden, 1994, s. 981). 

2.3 Motivationsfaktorer till att ge personliga rekommendationer 

För att få en förståelse för vilka motivationsfaktorer som får personal att rekommendera 

människor att söka tjänster hos sina arbetsgivare gjordes 2016 en surveyundersökning. 

Surveyundersökningen var en del av en större undersökning gällande sysselsättning som 

genomfördes i ett samarbete mellan universitet i Tyskland och forskare i Lettland (Sander och 

Sloka, 2016, s. 164).  



  5 

 

Undersökningen visade att motivationen att rekommendera en person var mycket högre när 

personen som rekommenderade såg egna vinningar. Personer som rekommenderades var i 

huvudsak vänner, bekanta eller gamla kollegor. Det framkom att respondenter inte 

rekommenderar familjemedlemmar då de tenderar att vilja skilja på privatliv och arbetsliv.  

Sander och Sloka (2016) menar att många företag erbjuder sina anställda bonusar om de kan 

rekommendera bra kandidater. Arbetsgivaren litar på att den redan anställde har erfarenhet 

och relevanta kunskaper om kandidatens prestationsförmåga och ambitioner innan han eller 

hon rekommenderas. Att den anställde skulle rekommendera en dålig kandidat är enligt 

arbetsgivare låg då han eller hon riskerar sin trovärdighet om kandidaten inte skulle leva upp 

till förväntningarna som ställs (Sander och Sloka, 2016, s.169f).  

2.4 Utmaningen – Rätt person av rätt anledning 

Feuer (2000) menar i sin artikel att det är viktigt för företag att anställa rätt person. Att 

anställa en person som redan efter några månader väljer att avsluta sin anställning medför 

stora kostnader för arbetsgivaren. Feuer (2000) presenterar flera idéer hur arbetsgivare kan 

arbeta för att hitta bra kandidater. Ett av sätten Feuer (2000) presenterar är att arbetsgivare 

kan utveckla sina nätverk genom att både själv kontinuerligt delta i event och konferenser 

men även låta redan anställda få bygga ut sina nätverk. Det mest effektiva och bästa sättet 

enligt Feuer (2000) för en arbetsgivare att hitta ny personal är att fråga redan anställda 

medarbetare om de vet om lämpliga kandidater. Tidigare anställda som lämnat företaget kan 

vara bra kandidater som efter en tid hos en annan arbetsgivare kan ha önskemål att få komma 

tillbaka. Det finns goda chanser att de tidigare anställda tar med sig lämpliga kandidater från 

sin nuvarande arbetsgivare om de får möjligheten (Feuer, 2000, s. 24-26). 

2.5 Rekrytering i små företag – Processer, metoder och problem 

1998 genomfördes en studie som involverade 40 företag med mellan 7 till 200 anställda 

(Carroll, Marchington, Earnshaw & Taylor, 1999, s. 239). Studien intresserade sig för de 

rekryteringsmetoder företagen använde sig av och hur de hittade potentiella kandidater. Till 

grund för studien menar Carroll m.fl. (1999) att det finns mycket litteratur att tillgå för att 

hjälpa chefer att genomföra en bra rekrytering. Enligt Carroll m.fl. (1999) är litteraturen inte 

avsedd för mindre företag. Det finns enligt Carroll m.fl. (1999) en felaktig uppfattning om hur 

rekryteringen hos mindre företag går till (Carroll m.fl. 1999, s. 236f). 

  

Carroll m.fl. (1999) fann att samtliga företag som deltog i studien använde sig av informella 

rekryteringskanaler. Arbetsgivarna använde sig i huvudsak av den egna personalen när de 

rekryterar nya medarbetare. Interna annonser och återanställning av tidigare anställda var en 

annan rekryteringsmetod som arbetsgivare ofta använde sig av. Flera av arbetsgivarna hade 

även interna register med kandidater som tidigare rekommenderats eller sökt tjänster hos dem 

(Carroll m.fl. 1999, s. 240). 

 

De flesta tjänster når enligt Carroll m.fl. (1999) aldrig ut till arbetsförmedlare då 

arbetsgivarna förlitar sig på de sociala nätverken och att deras egna personal kan 

tillhandahålla dem med lämpliga kandidater. Studien visar enligt Carroll (1999) att 

arbetsgivarna är försiktiga och konservativa när det kommer till rekrytering av personal. Om 

arbetsgivarna är av uppfattningen att deras nuvarande rekryteringsmetoder fungerar undviker 

de att använda nya metoder. Något som studien poängterar är att ingen av arbetsgivarna som 
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deltog i studien genomförde kravprofiler eller jobbanalyser när tjänster skulle tillsättas 

(Carroll m.fl. 1999, s. 240f). 

3 Teorianknytning 

 
Vi vill med studien få en förståelse och inblick i hur chefer ser på sina sociala nätverk och hur 

de upplever dem. Vi vill även veta om chefer använder sig av sina nätverk för att lösa 

utmaningar de ställs inför i sitt vardagliga arbete. För att skapa oss förutsättningar att förstå 

hur chefer arbetar med sina sociala nätverk har vi valt att utgå från Bourdieu (1986) och hans 

teorier om det sociala kapitalet. Bourdieu (1986) menar att människor och samhällsgrupper 

skaffar sig olika fördelar i samhället genom att använda sig av sociala kontakter. Granovetter 

(1995) är enligt oss ett bra komplement till Bourdieu (1986) då Granovetter (1995) med sina 

teorier om sociala nätverk fokuserar på hur relationer mellan individer ser ut och fungerar. 

Granovetter (1995) presenterar även teorin om starka och svaga band. De starka och svaga 

banden använder Granovetter (1995) för att kunna beskriva hur relationer mellan olika aktörer 

ser ut och fungerar. Med Granovetters (1995) sociogram kan vi få en överblick hur 

respondenterna i vår studie beskriver och förklarar sina sociala nätverk. Coleman (1988) 

utvecklar begreppet socialt kapital utifrån hur sociala strukturer och kulturer interagerar med 

varandra och påverkar sociala nätverk. I studien använder vi Coleman (1988) för att öka vår 

förståelse hur cheferna förhåller sig till sina sociala nätverk. Goffmans (2009) teori om jaget 

och maskerna används i studien för att förstå hur cheferna arbetar med bilden av sig själva 

gentemot de egna sociala nätverken. 

3.1 Bourdieu – Socialt kapital 

I den här studien kommer vi att använda oss av Bourdieus (1986) teori och begrepp socialt 

kapital för att se hur det förvaltas och används av chefer. När Bourdieu (1986) förklarar 

begreppet kapital så menar han att begreppet handlar om att ha resurser och tillgångar. 

Bourdieu (1986) menar att kapital inte måste vara kopplat till ekonomiska resurser i form av 

investeringar och pengar vilket brukar vara den allmänna uppfattningen. Bourdieu (1986) 

särskiljer det ekonomiska- kulturella- och sociala kapitalet som Bourdieu (1986) menar att 

individer och grupper i samhället använder sig av (Bourdieu, 1986, s. 234-242).  

 

Det kulturella kapitalet menar Bourdieu (1986) finns i tre olika former, objektifierat-, 

instutionaliserat- och förkroppsligat. Det förkroppsligade kapitalet påverkar personer genom 

de förutsättningar som genereras till följd av de normer som finns i samhället och den miljö 

personen växt upp i. Personens bakgrund är något som kontinuerligt påverkar och formar 

honom eller henne genom livet. Valet av profession, utbildning och hur personen väljer att bo 

färgas ofta av det förkroppsligade kapitalet. Objektifierat tillstånd är enligt Bourdieu (1986) 

det materiella resurser en individ har tillgång till. Tillgångarna kan vara saker med högt 

affektionsvärde och som är erkänt efterfrågade, men behöver således inte ha något högt 

ekonomiskt värde. Det är affektionsvärdet i det materiella objektet som utgör kapitalet. 

Instutionaliserat tillstånd är olika former av formella prestationer och bevis för att personen 

har genomfört dem. Bourdieu (1986) menar att bevisen utgörs av exempelvis diplom och 

legitimationer (Bourdieu 1986, s. 244-248). 

 

Socialt kapital utgörs av de sociala och mänskliga kontakter en individ har genom sin 

omgivning och sitt nätverk. De kontakter och relationer en individ har tillgång till räknas 

enligt Bourdieu (1986) som ett kapital först när individen har kapaciteten eller förmågan att 

mobilisera det på ett sätt som gynnar honom eller henne positivt (Bourdieu, 1986, s. 250-253). 
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Lennart G. Svensson (2009) förtydligar socialt kapital genom att inkludera begrepp som 

nätverk, kontakter och förbindelser. Svensson (2009) förtydligar även att det sociala kapitalet 

upprättas genom släkt, vänner, kamrater och andra relationsformer (Svensson, 2009, s. 210). 

3.2 Granovetters nätverksteori, de starka och svaga banden 

Granovetters (1995) nätverksteori bygger på de interpersonella relationer och samspel som 

uppstår mellan aktörer. Granovetter (1995) delar upp de interpersonella relationerna i två 

olika delar som han benämner starka alternativt svaga band. De starka banden utgörs i 

huvudsak av de individer som en aktör har nära relationer till, exempel är familjemedlemmar 

och släkt. De starka banden identifieras genom att aktören kontinuerligt följer och vårdar 

relationerna genom olika former av social interaktion. Svaga band definieras av de individer 

aktören har mer flyktiga relationer med och etableras vanligtvis via arbeten, utbildningsplatser 

eller andra sociala tillställningar. De svaga banden vårdas mer sporadiskt än de starka banden 

vilket gör att relationen blir mindre krävande för aktörerna. Majoriteten av en aktörs 

informationskanaler utanför familjen utgörs av svaga band. Då de svaga banden inte kräver 

kontinuerlig interaktion kan aktören ha flera aktiva relationer igång samtidigt. Begreppen 

starka och svaga band används därför för att beskriva vilken form av relation som finns 

mellan de olika aktörerna (Granovetter, 1995 s, 41-50, 73-83). De starka och svaga banden 

kan även användas av aktörerna för att sprida information mellan olika sociala grupperingar, 

vilket Granovetter (1995) benämner kluster. Spridning av information och tjänsteutbyte 

mellan olika kluster sker enligt Granovetter (1995) genom att aktörer använder sig av eller 

agerar bryggor mellan varandra. Det gör att aktörer inom olika kluster kan ha kontakt med 

varandra utan att starka band är nödvändiga. Om den upprättade informationskanalen kräver 

mer än en brygga mellan aktörerna tenderar informationsflödet mellan dem att bli formell och 

därmed mindre gynnsam för parterna (Granovetter, 1995, s.51-62).  

 
Modifierad utifrån Edling & Rydgren 2007 s.282 

 

Illustrationen ovan visar tio cirklar som representerar aktörer vilket utgör grunden i 

Granovetters (1995) nätverksteori. I illustrationen ser vi två kluster som binds samman av två 

gråa aktörer som representerar vad Granovetter benämner brygga. Mellan de två gråa 

aktörerna finns en streckad linje som illustrerar att ett svagt band finns mellan aktörerna. Ett 

starkt band illustreras av en heldragen linje vilket visas i bilden ovan. För att ett band ska 

uppstå mellan två aktörer måste relationen vara bekräftad av parterna. När aktörerna är 

överens om att ett svagt eller starkt band har upprättats är relationen enligt Granovetter (1995) 

symmetrisk. Om aktörerna har olika uppfattning gällande relationens styrka benämns den som 

en asymmetrisk relation (Edling & Rydgren, 2007, s. 281-284). Om inga svaga eller starka 

band är upprättade blir aktören isolerad. Isoleringen innebär att aktören inte får samma 

fördelar som de andra aktörerna. Tre av aktörerna är utmärkta med A, B och C. I 
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illustrationen ser vi ett exempel på hur B och C använder A som mellanhand för kunna 

genomföra utbyte av exempelvis information eller varor. 

3.3 Coleman – Förtroendet, det sociala kapitalets förankring 

Socialt kapital är enligt Coleman (1988) sammanbundet med individernas egna 

handlingsutrymme. Socialt kapital är inte individuellt eller fysiskt utan finns i en struktur av 

sociala relationer. Kapitalet existerar i den sociala kontext individerna figurerar inom och kan 

fungera som en kontrollmekanism. Föräldrar kan i vissa samhällen till följd av sociala 

strukturer och normer skicka ut sina barn för att leka utan övervakning. Föräldrar i andra 

samhällen har inte samma möjlighet då de sociala strukturerna fungerar på andra sätt. 

Coleman (1988) menar att socialt kapital skapas av individuella nätverk som främjar vissa 

sociala handlingar mellan de aktiva aktörerna (Coleman, 1988, s. 109-118). 

Coleman (1988) ger oss två förklaringar till hur sociala handlingar styrs av sociala normer och 

regler. Den första förklaringen är att individen ifråga anammar de normer som finns i den 

sociala omgivningen och låter sig ingå i en social kontext. Den andra förklaringen är att 

individen fattar egna rationella beslut för att maximera egenintressen. Det görs enligt 

Coleman (1988) på bekostnad av de sociala relationerna. Enligt Coleman (1988) finns 

svagheter med de två förklaringarna. Den första förklaringen menar Coleman (1988) 

utelämnar individens egen drivkraft och att han eller hon låter sig socialiseras utan motstånd. 

Den andra förklaringen utelämnar den socialisering som sker när individer formar sig efter sin 

sociala kontext och den livsstil som råder (Coleman, 1998, s. 95-98). 

 

Coleman (1988) menar att socialt kapital fungerar likt andra kapital då det ger individen 

möjligheter att ta skaffa sig fördelar. Socialt kapital skiljer sig från kulturellt- och ekonomiskt 

kapital då det utgörs av sociala relationer mellan aktörer (Coleman, 1998, s. 98). För att de 

sociala relationerna ska fungera och kunna användas som ett kapital menar Coleman (1988) 

att aktörerna måste dela de förväntningar, förpliktelser och känsla av tillförlitlighet som finns 

inom den sociala kontexten. Det kräver att aktörerna inte bara uppmuntrar utan även 

premierar individer som lever upp till de kraven som ställs. Ett exempel Coleman tar upp är 

basaren i Kairo. Försäljarna har utvecklat en kultur och norm som resulterat i att handlarna 

byter kunder med varandra. Om en potentiell kund som vill köpa smycken skulle presentera 

sig för en mattförsäljare, kommer mattförsäljaren att ta med kunden till den person han eller 

hon har i sitt kontaktnät och som säljer det kunden efterfrågar. Det sociala kapitalet grundar 

sig på tillit och att tjänsterna mellan aktörerna betalas tillbaka. Hade inte tilliten mellan 

försäljarna funnits hade inte den sociala strukturen på marknaden fungerat (Coleman, 1988, s. 

100). Samma fenomen menar Coleman (1988) finns inom den judiska diamanthandeln i USA. 

När diamanter ska säljas lämnar säljaren över diamanterna. Det gör säljaren för att köparen 

själv ska få möjlighet att värdera dessa hos en egen vald värderare. För att denna handel ska 

fungera krävs ett förtroendekapital mellan aktörerna. Säljaren måste kunna lita på att köparen 

återvänder med diamanterna för att fortsätta förhandlingarna. Garantin för att detta 

förtroendekapital inte missbrukas är att aktören som eventuellt missköter sig riskerar att 

exkluderas av de andra diamanthandlarna (Coleman, 1988, s. 98f). 

 

En annan viktig faktor gällande socialt kapital är tillgången till informationskanaler. Utbyte 

av kunskaper och erfarenheter är också något som individer gör genom sina sociala relationer. 

Coleman (1988) menar att individer med hjälp av sina sociala relationer kan spara tid. Det gör 

att individer som har tillgång till andra aktörers kunskaper och erfarenheter får ett försprång 

gentemot de aktörer som själva eller på egen hand måste sätta sig in i situationer (Coleman, 

1988, s. 104). Coleman (1988) menar också att aktörer målmedvetet etablerar sociala 
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kontakter och fortsätter underhålla dem så länge de själva ser fördelar med relationerna 

(Coleman, 1998, s. 106). 

3.4 Goffmann – Den personliga framställningen 

När individer möts läser de medvetet och omedvetet av varandra. Goffman (2009) menar att 

det är för individerna söker en förståelse och uppfattning om hur de andra individerna 

interagerar med sin omgivning. Individer försöker få en uppfattning om vad det är som 

eventuellt förväntas av dem och därmed i förväg förbereda sitt agerande eller 

beteendemönster för att passa in i det rådande sammanhanget (Goffman, 2009, s. 11). 

Goffman (2009) använder sig gärna av metaforer hämtade från teatervärlden när han 

beskriver de roller och positioner individer inträder. Goffman beskriver den sociala 

interaktionen mellan individer som ett skådespel där de olika aktörerna, beroende på situation 

går in i olika roller. Det för att individerna ska kunna hantera de situationer de möter. För att 

förtydliga budskap och undvika misstolkningar menar Goffman (2009) att individer upprättar 

fasader. Upprättandet av fasaden kan ske medvetet eller omedvetet från skådespelarens sida, 

men är enligt Goffman alltid i bruk (Goffman 2009, s. 25-28). Goffman menar att 

skådespelaren intar olika roller och upprättar olika fasader beroende på plats och situation. 

Situation och plats utgör för skådespelaren en scen där han eller hon möter publiken. Fasaden 

utgörs även av vad Goffman kallar den personliga fasaden vilket utgörs av skådespelarens 

kön, de gester han eller hon gör, kroppshållning och det språkbruk som används. Publiken 

läser av skådespelarens manér baserat på den personliga fasaden han eller hon upprättat. 

Publiken kommer enligt Goffman (2009) att försöka identifiera sig med skådespelaren samt få 

en uppfattning gällande skådespelarens sociala status (Goffman 2009, s. 29-32). I 

förlängningen förväntar sig ofta publiken att skådespelaren ska vidmakthålla den personliga 

fasaden även utanför scenen vilket gör att skådespelaren kan få svårt att släppa en etablerat 

roll. Scenen menar Goffman utgörs av en fram, på och baksida och det är viktigt för 

skådespelaren att veta vad som anses lämpligt beteende och roll beroende på vilken position 

skådespelaren har för tillfället. Det finns enligt Goffman en önskan bland människor att inta 

högre positioner och social status än vad de i praktiken har och därmed intar skådespelaren en 

roll som de tror förväntas av dem från publiken. Skådespelaren intar då vad Goffman kallar en 

idealtyp för att avspegla vad skådespelaren tror förväntas av honom eller henne från publiken 

baserat på den kontext han eller hon är aktiv inom (Goffman 2009, s. 39). Det handlar således 

för individer om att bygga upp en bild av sig själva och presentera för sin omgivning. Det är 

inte nödvändigtvis en bild som visar var individen för tillfället befinner sig statusmässigt utan 

en bild som visar hur individen vill framstå alternativt var individen önskar att vara. 

Goffmans (2009) tankar och resonemang är av intresse i studien när det kommer till chefernas 

medvetenhet och hur de arbetar med bilden av sig själv för att vidmakthålla eller utveckla sin 

position inom de egna sociala nätverken. De sociala medier som idag används ger cheferna en 

möjlighet att presentera en för sig själv önskvärd bild för sin publik. Cheferna kan med hjälp 

av de sociala medierna ge publiken illusionen av att de får se baksidan av scenen och därmed 

förstärka den personliga fasaden. Det är viktigt då publikens krav på aktören när han eller hon 

är på scenen enligt Goffman (2009) även kan följa med aktören bakom scenen (Goffman 

2009, s. 39). Publikens tolkning av skådespelaren kan påverka chefernas möjligheter att 

använda sitt sociala kapital och borde således ligga i chefernas intresse att vårda. 
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4 Metod 
 

4.1 Val av metod och perspektiv 

 
I studien har ett fenomenologiskt synsätt använts för att på så sätt kunna se problemet utifrån 

respondenternas perspektiv och erfarenheter (Bryman , 2011, s. 32f). Ett fenomenologiskt 

tankesätt innebär att forskaren vill ta del av respondenternas subjektiva åsikter och 

upplevelser kring det fenomen man vill studera (Danermark, Ekström & Karlsson, 2018, s. 

244). Aspers (2009) anser att om vi ska möta fenomenologins krav och förstå den sociala 

världen måste vi skapa förklaringar som grundas i de subjektiva lärdomarna människor har. 

Vi får därmed inte bara leverera beskrivningar av sinnesstämningar. I Samhällsvetenskap 

måste vi förstå varför och hur saker sker, och detta måste referera till hur människor förstår 

och relaterar till dessa fenomen (Aspers, 2009, s. 4-5). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar 

också att fenomenologin innebär att forskaren baserar sin forskning på individers subjektiva 

upplevelser kring fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 19). I vår studie har det varit 

viktigt att förstå respondenternas personliga upplevelser och känslor gällande de sociala 

nätverkens betydelse för dem. Vi har varit intresserade av respondenternas upplevelser 

gällande sociala nätverk och hur de använder sig av dem. Därav var en kvalitativ 

forskningsmetod i form av intervju mest lämplig för studien. Aspers (2011) talar om att en 

kvalitativ metod ifrågasätter redan vedertagna sanningar med syfte att försöka förstå genom 

ett närmande av fenomenet (Aspers, 2011, s. 14). Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker att 

fenomenologin har varit bidragande till att förstå och klargöra betydelsen för kvalitativ 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

 

Arbetet har utgått från en abduktiv ansats. Danermark m.fl. (2018) menar att ett sådant 

förhållningssätt visar att något möjligen skulle kunna vara på ett speciellt sätt (Danermark, 

Ekström & Karlsson, 2018, s.158). Danermark m.fl. (2018) menar att ett abduktivt 

förhållningssätt eventuellt kan få en mer utvecklande och djupgående föreställning än vad 

studien hade från början. Detta genom att forskarnas egna idéer om själva föreställningen 

ändras över tid till följd av ny information eller forskning som presenteras (Danermark, 

Ekström & Karlsson, 2018, s. 159). Vi har använt en kreativ tankeprocess i vår slutledning 

där det innebär att vi tänkt utanför boxen och försökt se sammanhang som kanske inte är 

direkt givna (Danermark, Ekström & Karlsson, 2018, s. 161). 

4.2 Urval  

Vi har använt oss av ett målinriktat urval där vi strategiskt har valt ut intervjupersoner som 

har relevans för studien (Bryman, 2008, s. 392). Utifrån våra avgränsningar tog vi kontakt 

med sju stycken personer i vår bekantskapskrets. I och med att respondenterna är ett urval 

från vår bekantskapskrets har vi enligt Bryman (2008) gjort ett bekvämlighetsurval. I studien 

finns 5 män och 2 kvinnor representerade. Åldern mellan respondenterna varierar mellan 25 

upp 60. 

4.3 Material 

Under intervjuerna har en semistrukturerad intervjuguide använts. Intervjuguiden har ett antal 

fasta frågor, men med möjlighet att kunna gå ifrån dem och följa upp intressanta spår som 

respondenterna tar upp. En semistrukturerad intervjuguide är en kombination av en 

strukturerad och ostrukturerad metod där respondenten använder sig av specifika frågor för att 
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få svar. Korrespondenten har möjlighet att kunna få mer välutvecklade och utförligare svar 

från respondenten genom att upprätta en dialog och följa upp intressanta svar. Denna metod 

ger oss forskare möjlighet att få en större mängd adekvat data att analysera. May (2013) 

menar att en semistrukturerad intervjuguide är användbar om forskaren använder sig av teman 

i sin intervjuguide (May, 2013, s. 162f). 

 

Eftersom vi har genomfört en fenomenologisk inspirerad undersökning har vi strävat efter att 

ställa öppna frågor för att få så pass utförliga svar som möjlig (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 

s. 54). Vi utformade intervjuguiden genom att starta med bakgrundsfrågor som handlade om 

respondenternas familj och deras utbildning. Vi fortsatte med tre olika teman som handlar om 

arbetsliv, sociala nätverk och sociala medier. Under varje tema hade vi fasta frågor med 

följdfrågor som gjorde att vi kunde följa upp respondenternas svar ytterligare. Genom att 

tematisera intervjuguiden menar Kvale och Brinkmann (2014) att man förtydligar det syfte 

man har med studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 148). Vi har strävat efter att vara flexibla 

och gått utanför intervjuguiden vid intressanta svar som vi har fått från respondenterna. Vi har 

sökt en djupare förståelse och ett levande samtal, vilket Aspers (2011) menar kommer från 

den “tematiska öppna intervjun” (Aspers, 2011, s. 143f). 

 

För att kunna mäta en studies tillförlitlighet diskuteras ofta reliabilitet och validitet vilka 

används flitigt inom den kvantitativa forskningen. Forskare inom den kvalitativa sfären har 

även diskuterat hur pass relevanta de är för just kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s.351). 

Dock menar vissa forskare att begreppen går att anpassa så att de även passar till kvalitativ 

forskning. Anpassningen till kvalitativa metoder görs genom att lägga mindre vikt vid 

mätningar och kvantitativa generaliseringar (Bryman, 2008, s.351f).  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att de generella kvalitetskriterierna koherens, 

konsistens och transparens är passande när ett forskningsprojekt eller studentarbete med 

kvalitativ metod genomförs. Det finns en allmän uppfattning inom den akademiska världen att 

koherens och konsistens är viktiga för alla väl utförda studier. Koherens är det 

kvalitetskriterium där sammanhang bedöms och hur studiens delar förs samman till att bli en 

logisk enhet och en röd tråd ska framkomma. Konsistens handlar också om vilket 

sammanhang studiens olika delar har. Fokus ligger på att studiens delar används på ett 

liknande sätt och att begreppen i dessa är konstanta. För att kunna bedöma en studies 

sammanhang genom koherens och konsistens finns ett tredje kvalitetskriterium vilket är 

transparens. Det innebär att studien är genomförd med en medvetenhet och att processen går 

att härleda till aktiva och väl underbyggda beslut. Besluten bör fortlöpande genom studien 

förklaras och motiveras (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 32f). 

 

Med utgångspunkt från vårt syfte har vi valt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer och med ett fokus på respondenternas fenomenologiska och subjektiva perspektiv. I 

och med detta fick studien ett sammanhang och koherens. För att svara upp mot konsistens 

har vi definierat begrepp som vi använt i studien och som vi är konsekventa med i vår 

användning. Vi har även varit öppna och förklarat vårt val av metod och teoretiska ramverk. 

Under arbetet har vi också strävat efter att vara transparenta med hur vi har genomfört studien 

och hur vi underbygger vår analys. 
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4.4 Undersökningens genomförande 

Alla respondenter fick ett missivbrev innan intervjuerna där vi informerade vilka vi var, 

vilken högskola vi kom ifrån och vilket syfte vi hade med studien. I brevet framgick även 

respondenternas rättigheter och möjligheter att avbryta intervjun om så önskades. Det 

framgick även att de fick ta del av arbetet efter att det är klart samt hur vi hanterade den 

insamlade datan. 

 

Alla intervjuerna genomfördes under april månad 2018 i en miljö respondenterna själva valt. 

Fem av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser medan en intervju 

genomfördes på ett bibliotek och en av intervjuerna genomfördes i respondentens. Vi tog i 

beaktning Aspers (2011) praktiska tips för intervjuer där alla genomfördes på en avskild plats. 

Vi tog bland annat med fikabröd, vi kontrollerade att inspelaren fungerade på telefon samt att 

vi samma dag som intervjun ägde rum stämde av med respondenten att de kunde och ville 

genomföra intervjun (Aspers 2011, s. 154f). Vi var även noga med att innan intervjun startade 

repetera den informationen vi gett via missivbrevet som presenterade oss korrespondenter 

samt om den studie vi genomförde. Vi informerade även respondenterna om de 

forskningsetiska kraven som vi har utgått ifrån. Vi tog också till oss Aspers (2011) 

uppmaning att efterprata efter att intervjun var genomförd ifall intressanta saker skulle 

komma upp (Aspers, 2011, s. 154f). Dessa samtal antecknade vi på skrivblock och har 

använts i studien. 

4.5 Databearbetning 

Transkribering av intervjuerna genomfördes efter varje avslutad intervju. Vi transkriberade de 

inspelade intervjuerna ordagrant så att alla “skratt, hummandet etcetera” är med. Anledningen 

till vår detaljerade transkribering var att få med fler nyanser och mönster som underlag för 

våra slutsatser. Transkriberingen av intervjuerna resulterade i 64 A4 sidor. För att båda 

korrespondenterna skulle förbereda sig inför kodningen påbörjades delades dokumenten 

mellan korrespondenterna. Syftet var att korrespondenterna på egen hand skulle kunna läsa 

transkriberingarna innan kodning genomfördes. Efter att båda korrespondenterna läst igenom 

samtliga transkriberingar och verifierat dem skrevs transkriberingarna ut på A4 papper med 

hjälp av en skrivare. Utifrån vårt syfte och frågeställningar upprättades ett 

färgkodningsschema med fyra teman som representerades grön, gul, brun och röd. 

De fyra teman som upprättades fick namnen; ”Utan ett socialt nätverk hade det inte fungerat”, 

”Det egna porträttet”, ”Då vet man att det kommer människor som sköter sitt arbete” och 

”Informationskanaler, det är skillnad att få hjälp och få hjälp”. Vi gick igenom de utskrivna 

transkriberingarna och markerade citat och stycken som vi tyckte svarade upp till de olika 

teman vi hade. Marginalmetoden hjälpte oss att se mönster och skapa de teman som vi senare 

använde oss utav i analysen. I marginalmetoden använder man sig av utskrivna papper och ett 

kodschema för att på så sätt kunna skapa ett material av den data man fått in. Det ger en bra 

överblick och materialet blir lättare att analysera (Aspers, 2011, s. 185f). 

 

När all data var kodad satt vi tillsammans och diskuterade teman och hjälptes åt att ta ut citat 

för att få fram ett så adekvat resultatet som möjligt. Ur resultatet har vi sedan sett både 

likheter och skillnader mellan respondenterna och tillsammans med valda teorier och tidigare 

forskning fått fram en diskussion och slutsats som presenteras i studien. 
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4.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska huvudkrav som man bör ta hänsyn till i samhällsvetenskaplig forskning 

och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

     

När det kommer till informationskravet är det för forskaren viktigt att respondenterna som ska 

delta i studien får information vad den handlar om. Det är även viktigt att respondenterna vet 

vad som gäller för deras medverkan i studien. Vi har genom att delat ut ett missivbrev till 

respondenterna gett dem möjlighet att ta del av informationskravet. I missivbrevet har vi 

berättat vilka vi är, vilken högskola vi kommer ifrån, vad studien handlar om och vilket syfte 

studien har haft (Vetenskapsrådet 2002, s. 7f).  

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet där respondenterna har rätt att själva få bestämma 

över sin medverkan i studien. För att leva upp till samtyckeskravet har vi i både missivbrevet 

och i samband med intervjuerna förklarat att de har rätt att avbryta sin medverkan när de så 

önskar (Vetenskapsrådet 2002, s. 9-11). 
 
Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att respondenterna har rätt att 

vara anonyma och att deras personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan få tag på 

dem. För att leva upp till detta krav har vi i missivbrevet förklarat för respondenterna att deras 

personuppgifter kommer att behandlas säkert och att ingen förutom vi och vår handledare 

kommer att kunna ta del av information. Denna information gav vi också till respondenterna 

innan intervjuerna. Vi var även noga med att förklara för respondenterna att de i studien 

kommer att vara anonyma (Vetenskapsrådet 2002, s. 12f).  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter man får fram om enskilda 

personer inte får föras vidare för andra ändamål än forskning. I vårt missivbrev har vi också 

här förklarat att uppgifterna inte kommer att spridas vidare (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

4.7 Förförståelse 

Valet av ämne när det kom till vår kandidatuppsats baseras på egna erfarenheter när vi som 

genomfört studien själva fått tag i arbeten, sökt hjälp med att få tjänster utförda och få tag i 

information för att klara av vår yrkesmässiga vardag. Under vår utbildning läste vi en kurs där 

vi fick sätta oss in i hur rekryteringsprocesser bör upprättas och fungera för att få tag i “rätt” 

kandidater och förebygga diskriminering och godtyckliga anställningar. Baserat på de 

erfarenheter vi själva hade med oss från de arbeten vi haft och erhållit hade vi svårt att 

identifiera eller känna igen oss i de processer som presenterades. Det lämnade oss frågande 

om våra egna erfarenheter var undantagsfall och vi började reflektera över hur det ser ut, inte 

bara för oss själva men även bland vänner och bekanta. Det visade sig att majoriteten av de 

vänner och bekanta vi kände inte hade genomfört rekryteringsprocesser likt dem vi läst i 

kursen. Vi var av uppfattningen att människor i huvudsak kommer i kontakt med arbetsgivare 

och får arbete genom att ha kontakter och vänner som marknadsför varandra och utbyter 

information mellan varandra till positioner och tjänster som de känner till. Innan intervjuerna 

påbörjades var vi av uppfattningen att arbetsgivarna som vi skulle träffa var väl medvetna om 

sitt personliga kontaktnät och vikten av att ha tillgång till ett. Vi antog att arbetsgivare är 

duktiga och väl införstådda med att använda sig av sociala medier för att både marknadsföra 

sig själva och även att ombesörja sitt professionella kontaktnät. Den intervjuguide vi 

upprättade bygger på förförståelsen att respondenterna är insatta och medvetna om vad sociala 
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nätverk är och att de använder sig aktivt av dessa. Vi var nyfikna på hur arbetsgivare gick till 

väga för att bygga upp sina nätverk och hur de ombesörjde dem och därför väcktes frågan hur 

respondenterna använde sig av exempelvis sociala medier och andra 

kommunikationsplattformar. Vi hade uppfattningen att en modern chef är noga med hur han 

eller hon marknadsför sig själv och noga följer upp vilken bild som presenteras eller målas 

upp på exempelvis Facebook, Linkedin eller Instagram. Vi är uppvuxna i olika delar av landet 

och har arbetat inom vitt skilda branscher, men har båda fjorton till femton års erfarenhet av 

den svenska arbetsmarknaden och har upplevt samma fenomen när det kommer till att få 

arbete och ta sig framåt på arbetsplatserna. 

4.8 Presentation av intervjupersoner 

I presentationen av respondenterna har vi valt att ta med ålder, nuvarande arbetsuppgifter, 

utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Vi har även gett respondenterna fiktiva namn för 

att bibehålla anonymiteten (Bryman, 2008, s. 133). 

 

Respondent 1 

Johan är i 40 årsåldern och arbetar i privat sektor med vård och omsorg. Johan har varit haft 

sin sin nuvarande anställning i ungefär sju år. Arbetsuppgifterna och tjänstens utformning har 

varierat. Utbildningsmässigt har respondenten en oavslutad högskoleutbildning inom 

personalvetenskap. Johan har tidigare läst fristående kurser och utbildningar med inriktning 

mot pedagogik och ledarskap. Johan har som ambition att gå tillbaka och avsluta sin 

utbildning. Utbildningar hjälper Johan att förstå och tolka situationer bättre i sitt vardagliga 

arbete vilket Johan upplever ger honom en ökad trygghet. Johan har tidigare 

arbetslivserfarenhet från hotell, restaurang, handel och service. Johan har i sina 

arbetsuppgifter bland annat ansvar för att kvalitetssäkring, personalförsörjning och 

personalansvar. Privat är Johan gift och har barn. 

 

Respondent 2 

Christoffer är i 30 årsåldern och arbetar inom tillverkningsindustrin. Christoffer har varit 

anställd hos sin nuvarande arbetsgivare i sju år men har arbetat inom branschen i 13 år där 

han haft olika tjänster och arbetsuppgifter. Utöver sin nuvarande bransch har Christoffer 

tidigare erfarenhet från vårdsektorn och detaljhandeln. Utbildningsmässigt har Christoffer en 

gymnasieutbildning, men också olika former av kurser och utbildningar som arbetsgivaren 

erbjudit. Christoffer har övervägt att studera på högskola för att underlätta vissa delar inom 

sitt arbete men upplever att han idag löser sina arbetsuppgifter. I sina arbetsuppgifter ansvarar 

Christoffer för att produktionen når leveransdatum, personalansvar och att kvalitetssäkra 

produktionen. Privat är Christoffer gift och har barn.  

 

Respondent 3 

Anna är i 30 årsåldern och arbetar inom assistansbranschen. Anna har haft sin nuvarande 

tjänst i två år men har tidigare erfarenhet av vårdyrket och har drivit egna företag inom e-

handel och personalbemanning. Utbildningsmässigt har Anna en gymnasieutbildning med 

inriktning mot idrott och fristående kurser på högskolan inom pedagogik. Anna har 

funderingar att skaffa sig en HR-utbildning förutsatt att den går att kombinera med arbetet. I 

Annas arbetsuppgifter ingår personalförsörjning, personalansvar, kundkontakt och 

kvalitetssäkring av tjänster. Privat bor Anna tillsammans med sambo och barn. 
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Respondent 4 

Adam är i 50 årsåldern arbetar som chef för ett företag som erbjuder vård och rehabilitering 

för ungdomar. Adam har haft sin nuvarande tjänst i sju år. Adam har tidigare arbetat inom 

vårdsektorn och restaurangbranschen där Adam har drivit egna verksamheter. Adam har en 

avslutad högskoleutbildning inom personalvetenskap. Andra utbildningar som Adam har är 

chefsutbildningar från försvarsmakten, internutbildningar inom exempelvis arbetsmiljö och 

ytterligare två år på högskolan där Adam läst bland annat socialrätt. I Adams nuvarande 

arbetsuppgifter ingår övergripande ansvar för två enheter gällande arbetsmiljö, 

utvecklingsarbete, budget - och personalansvar. Adam bor tillsammans med sambo och 

barn.    

 

Respondent 5 

Erik är i 50 årsåldern och arbetar inom IT branschen. Erik har haft sin nuvarande anställning 

som teamledare i 1 år, men har cirka 25 år erfarenhet av branschen. Erik har en 

högskoleutbildning inom IT och systemvetenskap, den är dock oavslutat på grund av att Erik 

fick jobb innan utbildningen avslutades. Erik har även läst kurser och utbildningar som olika 

arbetsgivare har bekostat. Den utbildning han har haft störst nytta av är som 

databasadministratör, en position som han arbetat på i stora delar av sin karriär. Privat är Erik 

gift och har två barn. 
 
Respondent 6 

Robert är i 60 årsåldern och arbetar på ett företag inom fordonsindustrin. Robert har varit 

anställd hos sin nuvarande arbetsgivare i 36 år, men har under den tiden bytt tjänst och 

position inom företaget ett flertal gånger. Robert har en utbildning från Chalmers som 

ingenjör samt ett flertal utbildningar inom företaget, bland annat chefskurser. Robert är gift 

och har två egna barn, samt en bonusdotter och flera barnbarn. 
 
Respondent 7 
Annika är i 60 årsåldern och arbetar som chef och personalansvarig på ett företag inom 

resebranschen. Annika har arbetat hos aktuell arbetsgivare i 12 år och har arbetat inom hotell 

och turism sedan hon gick ut skolan. Annika har ingen högskoleutbildning, men flera 

utbildningar och kurser som hon fått av arbetsgivare genom åren. Annika har en sambo och 

två stora barn som flyttat ut. 
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5 Resultat 

5.1 ”Utan ett socialt nätverk hade det inte fungerat” 

Samtliga respondenter menar att de utan tillgång till ett fungerande socialt nätverk inte skulle 

få arbetslivet att fungera. Arbetet hade enligt respondenterna varit svårare och deras 

prestationer sämre om de inte hade möjlighet att använda sig av sina kontakter. Flera av 

respondenterna har under åren medvetet skapat för dem ett användbart socialt nätverk 

uppbyggt kring främst tidigare arbetskamrater och bekanta. De tidigare arbetskamraterna som 

respondenterna hänvisar till är personer de fortsatt hålla kontakten med efter att de avslutat 

anställningar eller uppdrag. Adam och Robert menar att deras sociala nätverk inte är uppbyggt 

kring personer de har nära relationer med utan mer vänner de fått genom arbetet. 

 

“Väldigt, väldigt mycket kollegor, inte så många vänner. Jag har ju familjen som är central 

så har du jobbet. Jobbet är ska vi säga, jag har inte så många djupa vänner där, men jag har 

många vänner” -Robert 

 

Johan gör en tydlig markering under sin intervju gällande sina privata och familjära relationer 

och de relationer han har professionellt. Johan menar att de inte har någonting med varandra 

att göra. 

 

“Familjen har jag ingen glädje av när det kommer till arbetslivet” -Johan 

 

Annika däremot menar att hon under åren fått många nära vänner från arbetet, både genom sin 

nuvarande tjänst men även från tidigare arbetsplatser. Hon menar att flera av de vänner hon 

har en nära relation till idag har hon tidigare haft arbetsrelationer med. Annika upplever att 

relationerna utvecklats, blivit djupare och att de idag upprätthåller sina relationer via 

exempelvis telefonsamtal. 

 

“[... ]En del har jag ju då blivit nära vänner med efter att vi slutat arbeta tillsammans. Vi har 

haft det kollegiala, men det har blivit djupare sen” -Annika 

 

Anna som är den av respondenterna som har kortast arbetslivserfarenhet anser att hon har ett 

bra socialt nätverk men önskar att det blev större. Anna tycker om att nätverka och säger att 

hon aktivt arbetar för att hennes nätverk ska bli större.  

 

“Jag tror det är väldigt viktigt att ha ett socialt nätverk när man ska söka nya jobb och så, 

men privat ser jag väl inte att det är viktigt”-Anna 

 

Anna menar att hon i sitt vardagliga arbete möter större utmaningar då hon inte har någon 

utbildning att luta sig mot. Anna upplever att hon fortfarande löser sina arbetsuppgifter tack 

vare att hon lyckas knyta kontakt med vad hon kallar “bra” kollegor och att hon till följd av 

det ändå lyckats skapa sig en karriär.  

 

“Jag skulle säga att mina förutsättningar blev bättre. Sen när jag jobbade som assistent till 

exempel kände jag att jag skulle fastna där om jag inte hade en utbildning, medans nu känner 

jag ju tvärtom om att jag är på väg hela tiden och utvecklas och få nya tjänster och så vidare, 

på grund av exempelvis kollegor som hjälpt mig” -Anna 
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Johan säger att han tack vare sitt sociala nätverk blir mer effektiv och vågar fatta beslut på ett 

sätt som han annars inte hade vågat. Johan upplever inte att han är beroende av den inkomst 

och tjänst han har via sin nuvarande arbetsgivare då han genom sitt sociala nätverk anser sig 

kunna få ett nytt arbete om han önskade. Det finns enligt Johan alltid en risk med att fatta 

beslut, särskilt om det beslutet inte delas av en arbetsgivare. Det gör enligt Johan att en chef 

kan fatta säkra beslut baserat på vad chefen tror arbetsgivaren hade tyckt var ett bra istället för 

vad chefen tror är det rätta beslutet. Tack vare den trygghet Johan upplever och hans förmåga 

att fatta beslut gör det istället att verksamheten enligt Johan ligger i framkant. Genom att 

Johan vågar och kan fatta beslut så kan organisationen lättare anpassa sig om något oväntat 

eller oförutsett händer.  

 

“[...]jag vet redan nu att dom drar i mig, vilket gör mig lite mer självsäker, jag vågar ta lite 

mer risker i mitt jobb, såna risker som jag faktiskt tror på. Att utveckla saker som kanske går 

lite mot min chefs direkta åsikter men jag anser mig veta bättre [...] jag är mer i 

behandlingen.” - Johan 

 

Christoffer talar om de fördelar han upplever genom att vara en uppskattad arbetskamrat och 

vara med i gemenskapen. Christoffer upplever skillnader i relationen med sina tidigare 

arbetskollegor i produktionen sedan han fick sin chefsposition. Det är enligt Christoffer svårt 

att vara en kompis och samtidigt chef med sin personal. Han försöker ändå att vara aktiv på 

bland annat fikaraster för att vidmakthålla sin position i gemenskapen. Christoffer menar att 

han genom att hålla igång relationen med sin personal inte bara får tillgång till information 

om hur exempelvis personalen mår eller vad de upplever för problem, men att personalen 

även blir mer tillmötesgående gentemot honom och ställer upp när Christoffer behöver hjälp 

med exempelvis bemanning. 

 

“Det handlar egentligen om, antingen är man med i gemenskapen å är man med i 

gemenskapen då får man ju ta del av mycket. Man får ta del av skvaller, man får ta del av 

olika saker men man vinner ju fördelar helt enkelt med att vara med i en grupp” -Christoffer 

 

När respondenterna berättar om hur de går tillväga när de vill utöka sitt sociala nätverk svarar 

respondenterna olika. Samtliga respondenter återger dock situationer när de upplever sig varit 

sig i behov av att få kontakt med individer som besitter kunskaper eller kvalitéer som de inte 

har inom sina egna sociala nätverk. Vad som skiljer respondenterna åt i viss mån är 

tillvägagångssätten de använder sig av när det vill komma i kontakt med individer som kan 

hjälpa dem. En del av respondenterna använder sig av sociala medier. En annan metod bland 

respondenterna är att de ringer och hör bland kollegor och känningar som de tror kan ha 

kunskap om vem respondenterna kan kontakta. Annika berättar att hon inte är helt bekväm 

med att arbeta via sociala medier men att hon och hennes kollegor ibland anordnar eller 

anmäler sig till olika nätverksträffar när de är på jakt efter nya kollegor eller kompetenser.   

 

“Jag skulle nog ändå inte öka det via sociala medier utan på ett privat sätt. Träffa vänner till 

vänner, man kan arrangera något tillsammans och var och en tar med en vän utifrån så att 

säga” -Annika 

 

Annika, Johan och Erik nämner även att det händer att de söker upp gamla kollegor och 

skolkamrater för att på så sätt öka sitt sociala nätverk om behovet finns. 

 

Christoffer säger att han tycker det är svårt att upprätta nya kontakter som är utanför hans 

egna bransch och menar att det lätt blir komplicerat. Därför menar Christoffer att det är bra att 
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ha relationer med olika människor inom olika branscher och positioner. Det underlättar enligt 

Christoffer för honom själv när han behöver komma i kontakt med individer som besitter 

färdigheter eller explicit branschkunskap.  

 

“Det blir väldigt mycket att vi inom samma segment träffas, arbetsledarna då vi är en 

grupp.[...] det naturliga kontaktnätet tar för mig stopp där någonstans. [...] jag är inte sådär 

våldsamt utåtriktat. Det är samma sak privat med. Det lättaste sättet att knyta kontakter är 

via andra kontakter om man säger så. Så är det ju, det är lite besvärligt det måste jag säga.” 

-Christoffer 

 5.2 ”Det egna porträttet” 

Under intervjuerna framkommer det att de flesta av respondenterna dagligen använder sig av 

sociala medier, exempelvis Facebook, Linkedin och Google+. Även om användningsgraden 

varierar så är samtliga respondenter medvetna och vaksamma över hur de presenteras eller 

framställs på de olika sociala medierna. Ingen av respondenterna har olika konton på 

exempelvis Facebook för att kunna särskilja vänner, familj från sina professionella relationer. 

Christoffer säger under intervjun att det händer att personalen kommenterar eller skämtar med 

honom om saker de sett på sociala medier, vilket Christoffer ibland kan uppleva jobbigt, men 

säger även att det handlar om att ge och ta. Christoffer menar att även om personalen 

kommenterar hans privatliv och det som framkommer på sociala medier har även han en 

möjlighet att ta del av den information som finns på hans personals sociala medier. Dock är 

Christoffer vaksam på vad det är för bilder som läggs upp på sociala medier där han är med. 

Det gäller även meddelanden han själv skriver eller bilder han lägger upp. Christoffer anser 

att han som chef inte kan skriva vad som helst. Johan är av samma uppfattning när det 

kommer till sociala medier och är försiktig med hur eller vad han uttrycker sig om, även om 

han säger att han privat har åsikter om det mesta.  

 

“Jag är noga med hur jag framstår utifrån ett ideologiskt och kulturellt perspektiv så att 

säga. Jag ger mig inte in i politiska konflikter.” -Johan 

 

Erik menar att han alltid förutsätter att en framtida eller samtida arbetsgivare läser det han 

skriver på sociala medier och är därmed noga med hur han uttrycker sig kring händelser och 

situationer. Det inkluderar även bilder som familjemedlemmar och vänner publicerar på 

sociala medier. Det har resulterat i att han själv nästan aldrig lägger upp bilder på sociala 

medier för andra att se.  

 

“Jag är väldigt mycket mer försiktig med hur jag uttrycker mig, approachar mig i det skrivna 

språket än det vardagliga” -Robert 

 

Adam och Robert undviker sociala medier som Facebook. Både Adam och Robert säger sig 

ha en vaksam inställning mot hur teknologin utvecklas och menar att de klarar sig bra utan 

sociala medier i sitt vardagliga arbete och privatliv. Adam har dock nyligen skaffat sig ett 

konto på Linkedin och säger att han initialt har upplevt fördelar med sitt konto, men är ingen 

aktiv användare. Även om Adam beskriver sig vara oduglig när det kommer till sociala 

medier är han noga med hur han framstår och hur människor läser in hans profil på Linkedin.  

 

“[...]jag vill vara saklig över det jag har gjort det då det är en profil som jag verkligen står 

för. Och jag tänker att den är inte överdriven eller underskattad. Jag försöker att hålla den 

väldigt saklig[...]” -Adam 



  19 

 

Annika säger att hon har ett konto på Facebook efter uppmaningar från anhöriga och 

arbetsgivare. Annika säger att hon inte använder det aktivt utöver vad som krävs av 

arbetsgivaren. I Annikas arbetsuppgifter som chef kräver hennes arbetsgivare att hon läser av 

företagets facebooksida. Annika uttrycker en oro gällande sociala medier då hon känner att 

hon inte har kontroll över vilken bild som målas upp av henne där. Hon menar att människor 

gärna porträtterar sig på ett orealistiskt sätt där de som besöker profilerna inte får en möjlighet 

att förstå vem personen egentligen är med sina brister och mänskliga sidor.   

 

“På sociala medier så plockar man ju bara fram det som är bra och positivt tänker jag och i 

verkligheten kan det ju nästan vara tvärtom [...] bara positivt och inte alltså vardagen på 

något sätt [...]” -Annika 

 

Samtliga respondenter sa eller påvisade en medvetenhet om hur bilden av dem som personer 

framställs. Några av dem uttrycker en oro eller berättar att de är medvetna om hur andra kan 

läsa in eller tolka bilden av dem genom sociala medier. Om människor tolkar respondenterna 

fel eller reagerar negativt på saker som framkommer på exempelvis sociala medier menar 

respondenterna att det kan underminera deras trovärdighet. Om trovärdigheten eller bilden av 

dem blir negativ menar respondenterna att de riskerar att skada sitt sociala nätverk. Flera 

respondenter menade att om de skadar sin trovärdighet så kommer det att få direkta 

konsekvenser när det kommer till kollegor och bekantas intresse och vilja att hjälpa dem.   

 

“Jag behöver en yrkesmässig respekt som folk kan se och känna och där behöver man ju vara 

professionell och duktig i sitt arbete och inte vara sådär flamsig, då är det ju ingen som tar en 

på allvar i det här sammanhanget. Då tänker man ju att det kan ju skada mig [...] det är 

också ett sätt att vårda mitt anseende“ -Adam 

5.3 ”Då vet man att det kommer människor som sköter sitt arbete” 

När det kommer till att få tag i nya tjänster eller information om eventuella karriärmöjligheter 

menar respondenterna att det sociala kontaktnätet är avgörande. Flera av dem vi intervjuar 

säger att de har mycket lågt eller inget förtroende för officiella rekryteringsvägar eller firmor 

så som exempelvis arbetsförmedlingen. Johan säger rakt ut att han aldrig skulle få ett arbete 

genom rekryteringsföretag eller arbetsförmedlingen då han saknar, enligt honom själv, en 

adekvat utbildning. Dock menar Johan att han tack vare sina kontakter och nuvarande 

arbetsgivare lyckats lära känna individer som visar intresse av att anställa honom om han 

skulle vara intresserad eller känna ett behov av att byta arbete.  

 

“Aldrig någonsin kommer det att vara så att jag får ett jobb via arbetsförmedlingen. Alltså på 

riktigt, söker jag ett jobb genom arbetsförmedlingen kommer jag aldrig att få det, så är det. 

[...] men att jag befinner mig på en chefstjänst nu utan att ha någon som helst utbildning 

innan, det talar ju för sig självt” -Johan 

 

Under intervjuerna berättar respondenterna hur de medvetet och aktivt använt sig av kontakter 

eller vänner för att få information om tjänster som de varit intresserade av. Respondenterna 

menar att de sociala nätverken ger dem fördelar, då de i regel kan få tag i eller komma i 

kontakt med nyckelpersoner som de kan påverka eller som har inflytande över 

rekryteringsförfarandet. Genom att använda sig av sitt sociala kapital kan respondenterna 

enligt dem själva få möjligheten att presentera sig och ställa frågor under mer informella och 
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avslappnade förhållanden. Johan menar att arbetsförmedlare inte kan konkurrera eller mäta 

sig med de informella metoderna då de inte kan erbjuda den informationslänken. 

 

“[...] och då kan jag skicka, och sen kommer den här personen påverka lite grann att kolla 

här, den här, du kommer att få en ansökan här nu. Jag har pratat med honom. -Johan 

 

Annika berättade om när hon flyttade till en ny stad och behövde ett nytt arbete. Genom att ta 

kontakt med en gammal arbetsgivare fick hon reda på att det fanns lediga tjänster där hennes 

tidigare chef nu arbetade. Annika hade uppfattningen att hon genom den kontakten hade gått 

förbi flera steg i de rekryteringsprocesser som ny personal annars brukade genomgå när 

vakanta tjänster ska tillsättas.  

 

“Jag hade hört att det skulle startas ett nytt reseföretag och kontaktade en av mina före detta 

chefer och fick jobb den vägen.” -Annika 

 

Adam säger att han har svårt att se sig själv kontakta arbetsförmedlingen eller andra 

arbetsförmedlare då han tror att han kommer att gå från en arbetsgivare till en annan. Adam 

känner sig trygg då han menar att hans utbildning, arbetslivserfarenhet och prestationer ger 

honom bra förutsättningar att få arbete i kombination med det kontaktnät han byggt upp. 

Adam grundar sitt resonemang i det faktum att han redan idag med jämna mellanrum blir 

kontaktad av andra arbetsgivare som fått information om honom genom sociala nätverk. 

 

“[...]Där tror jag att jag hade använt mig av personliga kontakter för att kunna få in en fot 

och sen tar man det själv därifrån. [...] Jag blev kontaktad av en annan organisation för inte 

så längesen utan att ens söka jobbet [...] ja och det var faktiskt roligt. Det känns ju nästan lite 

som en komplimang att bli kontaktad sådär.” -Adam 

 

Flera av respondenterna gjorde under intervjuerna reflektioner hur de använde sina sociala 

nätverk i sitt vardagliga arbete. Respondenterna berättade hur deras sociala nätverk hjälpte 

dem med allt från att få tag i information och tjänster till att rekrytera nya medarbetare. Erik 

berättade hur hans arbetsgivare uppmanar honom och hans kollegor inom företaget att söka 

efter kompetenta och potentiella kandidater bland sina egna kontaktnät. Erik menade att det 

inom branschen finns ekonomiska bonuspaket att hämta ut om en redan anställd lyckas 

rekrytera medarbetare till vakanta tjänster. 

 

“Det första man gör det är att ta kontakt med sina personal och säger, känner ni någon hör 

av er till oss. Det finns alltid rekryteringsbonusar, det är tipsbonusar, det finns alltid en typ 

av organisation som bara går ut på att söka nya anställda via sina nuvarande anställda.”  

-Erik 

 

Christoffer menar att det inom hans bransch är svårt att finna personal som kan hantera de 

maskiner som används inom produktionen. Det finns enligt Christoffer inga utbildningar som 

lär ut de maskinerna som används vilket resulterar i att nyanställd personal måste lära sig 

under arbetstid. Därmed menar Christoffer att rekryteringskostnaderna blir höga då den 

nyanställde inte kan arbeta med full effektivitet de första månaderna eller året. Genom att 

använda sig av sitt egna eller de redan anställdas sociala nätverk kan Christoffer få tag i 

lämpliga kandidater som antingen har en fallenhet för yrket, tidigare yrkeserfarenhet eller som 

för tillfället arbetar hos konkurrenter.  
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“Kunskap, alltså folk som kan det här finns inte, det är ingen som utbildar sig då maskinerna 

är så pass gamla. Alla investerade i maskiner på 70-talet och det är dom som fortfarande står 

kvar. Dom som kommer från skolan kan ju nya maskiner och det är ju i regel ingen som har 

dom [...] det är ju en liten bransch och det är svårt att rekrytera människor[...] det kostar ju 

en massa pengar att rekrytera och installera nytt folk.” -Christoffer 

 

Adam pratade liksom Christoffer om de ekonomiska vinsterna som finns med att rekrytera 

inom de egna sociala nätverken. Enligt Adam är den stora vinsten inte nödvändigtvis de 

ekonomiska. Adam menar att han genom sitt sociala nätverk kan rekrytera personal som han 

vet fungerar och är arbetsföra. Adam upplever att personalen är mer stabil och arbetsför då 

han sedan tidigare vet hur de fungerar i arbetssituationer. Det är en viktig faktor menar Adam 

då en av de stora utmaningarna för honom är att undvika att anställa personal och kollegor 

som enligt honom inte har något intresse av att arbeta eller ställa upp när det behövs. 

 

“[...] sen har jag ju folk som jag känner från restaurangbranschen som arbetar här idag och 

det är ju människor som jag vet, som jag har jobbat med i restaurangbranschen innan som 

jag vet fungerar i arbetet [...]” -Adam 

 

Robert berättade under intervjun att han aktivt arbetar med att rekommendera kollegor och 

individer som han har inom sitt sociala nätverk till positioner eller platser inom företaget där 

han tror att de kommer att fungera och bli gynnsamma för företaget. Enligt Robert är det 

något som förväntas av honom i hans yrkesutövande, det vill säga att alltid göra det som är 

gynnsamt för företaget vilket inkluderar att attrahera och förvalta interna och externa 

kompetenser.  

 

“Ja menar som chef är en av mina uppgifter just att se till att pusha människor och se till att 

de hamnar rätt. Där utnyttjar jag mitt sociala nätverk för att hjälpa dom (…) Ja, ja visst för 

att lär jag känna en människa som jag ser har en utvecklingspotential och att dom själv har 

viljan så varför skulle jag inte göra det..” -Robert 

5.4 ”Informationskanaler, det är skillnad att få hjälp och få hjälp” 

När det kommer till att mobilisera och använda sig av sociala nätverk för att lösa vardagliga 

arbetsuppgifter berättar samtliga respondenter om situationer där de använt sig av vänner och 

bekanta. Flera av respondenterna talar om de olika stödfunktioner de har tillgång till på sina 

arbetsplatser, men menar att de inte alltid vänder sig till dem i första hand om de behöver 

hjälp. Det verkar som att respondenterna istället föredrar att  kontakta individer som de har en 

relation med och som de upplever innehar kunskaper de behöver. Adam menar att han aktivt 

har använt sig av sin relation med ekonomichefen istället för den ekonomistödfunktion som 

finns inom företaget. Enligt Adam har det underlättat och påskyndat de projekt han arbetat 

med som involverat större ekonomiska utgifter, investeringar och transaktioner.  

 

“[...]det är liksom som något socialt smörjmedel så att kugghjulen fungerar bättre.” -Adam 

 

Adam menar att en bra relation med kollegor och för honom viktiga funktioner inom företaget 

och bland bekanta gör att han får mer utvecklade svar när han väl ställer frågor eller ber om 

hjälp. Adam menar att skillnaden visar sig genom att personer som svarar på frågor och har en 

relation eller etablerad kontakt med honom inte bara kommer att ge det svar som förväntas 

utan även kommer med tips, råd och nya idéer. Genom att ha en redan upprättad relation 
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menar Adam att det finns personliga intressen av att se varandra lyckas inte bara på en 

professionell nivå, utan även när det kommer till ett personligt plan.   

 

“När jag startade klickade jag ganska bra med ekonomichefen i företaget och det gjorde ju 

att jag hade mer tillgång till honom [...]” -Adam 

 

Metaforen att de sociala nätverken fungerar som ett smörjmedel för att göra de olika 

utmaningar och uppgifter som respondenterna ställs inför smidigare och mer friktionsfria 

används av flertalet respondenter. Robert menar att det finns mycket tid och energi att vinna 

om man använder sina kontaktnät på rätt sätt vilket han nämner flera exempel på under 

intervjun.  

 

“Det hade tagit mycket längre tid och det hade varit mycket, mycket svårare. Jag har det 

sociala kapitalet som jag nu byggt upp inom dem trettiosex åren” -Robert 

  

Christoffer beskriver scenarion där personal som arbetar i produktionen blir sjuka och hur 

maskinerna som används kräver en minimibemanning för att få användas. Om inte 

maskinerna är i bruk kan det resultera i att Christoffer inte löser uppgiften som 

produktionsansvarig. De olika produktionscheferna brukar då kontakta varandra för att lösa 

personalbristen genom att låna personal av varandra. Christoffer menar att det inte är något 

som krävs eller förväntas av dem men att han vet vilka han kan kontakta och vilka han har en 

relation med, därmed vet han vilka som kommer att anstränga sig för att hjälpa honom att lösa 

sin uppgift. Christoffer menar att anledningen till att det fungerar är för att kollegorna vet att 

han skulle anstränga sig för dem när de hamnar i liknande situationer.  

 

“Då ringde jag en kollega från en annan avdelning och frågade om han hade möjlighet  

att låna mig en personal. Det hade han egentligen inte, men hade vi inte varit tummis som vi 

är så hade jag inte fått hjälp. Det finns ju andra arbetsledare och hade jag ringt dom hade 

dom inte ens ansträngt sig för att lösa att få loss en person.” -Christoffer 

 

Respondenterna vi talar med tar även upp exempel på hur de löst utmaningar och problem 

genom att använda sig av gamla kollegor och bekanta. Flera av respondenterna menar att 

deras sociala nätverk genererar trygghet då de kan skaffa sig kunskaper även utanför 

företaget. Det gör enligt respondenterna att man kan lära sig av andras misstag och få nya 

intryck. 

 

“Man kan ju få mycket hjälp inifrån företaget men det är också väldigt bra att höra lite hur 

det fungerar i andra företag” -Annika 

 

Att det finns personliga vinningar att vidmakthålla relationer med tidigare kollegor och 

arbetskontakter är något som är återkommande från respondenterna. Respondenterna är dock 

medvetna om vilka som utgör deras sociala nätverk och vilka funktioner de fyller. Johan 

menar att han med jämna mellanrum aktivt ser över sina kontaktnät. Genom att ställa sig själv 

frågan hur troligt det är att personen kommer att vara till hjälp inom en nära framtid eller ett 

längre tidsperspektiv fattar Johan sitt beslut.  

  

“[...]sen har jag ju liksom gått igenom ibland å typ tagit bort, den har jag inte sagt nånting 

till på några år och behöver inte ha den personen. Så jag har sållat lite grann [...]” -Johan 
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När Anna har varit på intervjuer har arbetsgivare visat intresse för hennes sociala kontaktnät. 

Intervjufrågor har handlat om hennes tidigare anställningar men även vad hennes anhöriga 

arbetar med. Anna upplever att arbetsgivare inte enbart är ute efter hennes specifika 

kompetenser och kunskaper utan även vilka kompetenser hon har tillgång till genom sina 

sociala nätverk. 

 

“[...]Utifrån mitt CV kan man läsa till exempel att jag har startat ett företag 

tillsammans med min mamma. Det är väldigt relevant under intervjusituationer att få veta vad 

personer i min närhet jobbar med”. -Anna 

 

Erik betonar betydelsen av sociala nätverk när han har suttit fast i projekt eller andra 

situationer på arbetet. När Erik upplevt att han inte vet hur han ska gå vidare har han och hans 

kollegor sett över sina sociala nätverk för att hitta lösningar. Erik menar att det är ett effektivt 

arbetssätt som används inom företaget.  

 

 “[...] jag bad en kollega att utföra en uppgift och han tog kontakt med tre före 

detta kollegor och vi fick genast svar på rätt väg att gå [...] vi hade kanske inte kommit i mål 

på rätt sätt, utan vi hade gått vidare på felaktiga premisser.” -Erik 

 

Erik och Annika menar båda att det blir ett effektivare arbete om de kan ta tillvara på 

varandras kunskaper och kontakter. Genom att ta del av andra företags erfarenheter och 

misstag kan de själva undvika fallgropar. Det är enligt Erik ett fortlöpande kunskapsutbyte 

som gynnar samtliga parter och därmed bör inte arbetsgivare försvåra eller motarbeta den 

formen av kommunikation.  

 

Något som respondenterna är medvetna om är att inte övertrassera sitt sociala kapital. Det 

finns enligt respondenterna risker med att be om hjälp för ofta eller om för stora tjänster. 

Respondenterna upplever att individer inom de sociala nätverken gärna ser att de försöker 

själv innan de blir kontaktade. Om individen känner att den blir utnyttjad och inte får några 

egna garantier om framtida hjälp riskerar respondenten den yrkesmässiga respekten. Om 

respekten eller förtroendet försvinner menar respondenterna att de inte längre kommer att 

kunna räkna med att få hjälp av individen. Det handlar enligt respondenterna om att ha en 

balans när det kommer till att investera i sitt sociala kapital genom att själva vara behjälpliga 

och stå till förfogande till andra individer i det sociala nätverket.  

 

 “[...] jag vill inte förbruka förtroendet hos mina kollegor. Om någon ber mig 

om nånting så vill jag kunna leverera. Jag vill inte be om hjälp för minsta lilla utan att man 

verkligen behöver det. Så man vill inte överbelasta vad man kan säga relationen, den ska ju 

vara väldigt mjuk och soft där emellan liksom att man kan hålla den.” -Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24 

6 Diskussion  

6.1 ”Utan ett socialt nätverk hade det inte fungerat” 

Vi upplever att respondenterna ingående förklarar och beskriver sina kontakter och relationer. 

De respondenter som har en utbildning inom exempelvis personalvetenskap använder sig av 

Granovetters benämningar och begrepp som bryggor, starka och svaga band samt beskriver 

skillnaderna mellan dem. De respondenter som saknar motsvarande utbildning beskriver 

samma form av relationer och fenomen, men använder sig av andra ord under intervjuerna. 

Exempel på sådana begrepp som respondenterna använder sig av är vänner, kollegor, familjer, 

bekanta eller känningar. När respondenterna beskriver hur de använder sig av eller hur 

relationerna ser ut så kan vi göra tydliga jämförelser med Granovetters nätverksteori och 

sociogrammets olika delar (Granovetter, 1995, s. 41-50, 73-83). Christoffer talar om 

utmaningen att hitta och upprätta bryggor för att komma i kontakt med individer som finns 

utanför det egna direkta sociala nätverk han har via arbetet. Christoffer använder sig av termer 

som “mitt segment”, “explicit kunskap” och att han behöver “mellanhänder” som sätter 

honom i kontakt med individer som finns utanför hans sociala nätverk. I studien framkommer 

det även att respondenterna utefter hur de beskrivit och kategoriserat sina relationer med folk 

förklarar att det inte är de familjära relationerna, vilket Granovetter (1995) benämner starka 

band, som de använder sig av när det kommer till lösa sina arbetsuppgifter (Granovetter, 

1995, s. 41). Respondenterna förklarar hur de i sina arbeten utöver nuvarande kollegor 

huvudsakligen använder sig av bekanta, gamla kollegor och känningar, vilket stämmer väl 

överens med det Granovetter (1995) benämner svaga band (Granovetter, 1995, s. 41). Johan 

till exempel upplever att han inte har någon användning av sin familj när det kommer till att 

lösa sina arbetsuppgifter och gör under intervjun en tydlig gränsdragning när han klargör det 

för oss. 

 

Något som tydligt framkommer i studien är hur medvetna respondenterna är om sitt sociala 

nätverk. Respondenterna beskriver hur de kategoriserar människor i olika fack baserat på den 

relation de har mellan varandra. Relationen bygger på vilken funktion eller behov personen 

kommer att fylla för respondenten. I överensstämmelse med Granovetters (1995) teori om 

asymmetriska och symmetriska relationer är det viktigt att aktörerna är överens om vilken 

relation som är upprättad mellan dem för att undvika onödiga konflikter eller friktioner 

(Edling & Rydgren, 2007, s. 281-284). 

 

Enligt Bourdieus definition av socialt kapital utgör en relation ett kapital först när en person 

kan använda relationer på ett sätt som gör det gynnsamt för dem själva (Bourdieu, 1986, s. 

250-253). Flertalet respondenter beskriver sina relationer till individer i form av hur de i 

dagsläget eller i framtiden kan bli gynnsamma för dem. Respondenterna investerar i sitt 

sociala kapital och har som ambition att använda det för att lösa eventuella problem eller 

situationer som kan uppstå i deras vardag. Respondenterna säkrar sina sociala investeringar 

genom att ställa sig själva till förfogande. Genom att erbjuda sina tjänster och kunskaper till 

individer inom sina sociala nätverk ökar sannolikheten att respondenterna kommer att kunna 

använda sitt sociala kapital. Coleman (1988) menar att de sociala interaktionerna fungerar 

tack vare att ett förtroende är upprättat och att det sker ett kontinuerligt utbyte av tjänster och 

varor. Genom att förtroende upprättats av parterna och relationerna fastställts kan parterna 

förvänta sig att tjänster kommer att återgäldas dem emellan (Coleman, 1988, s. 100). 

Christoffer till exempel menar att det finns två lägen, antingen är han en del av gemenskapen 

eller inte. Om han är en del av gemenskapen kommer han att få fördelar som underlättar hans 

arbete och han kan lättare få människor att ställa upp om han behöver deras hjälp. Det 
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stämmer väl överens med Coleman (1988) och hans beskrivning av Kairos handelsmarknad 

där handelsmännen byter kunder med varandra och därmed säkrar sina inkomster. Genom att 

handlarna ingår i en gemenskap där förtroendekapital och relationer är etablerade och 

respekteras fungerar marknaden (Coleman, 1988, s. 100). Likt handelsmännen i Kairo är våra 

respondenter medvetna om att de måste ha sin plats i gemenskapen för att kunna ta del av de 

fördelar som finns. 

6.2 ”Det egna porträttet” 

Under intervjuerna framgår det att respondenterna är medvetna och noga med vilken bild av 

sig själva de förmedlar till sin omgivning. Goffman (2009) menar att individer intar roller och 

agerar inte enbart efter vad de tror förväntas av dem, utan intar även roller som 

överensstämmer med var de själva önskar vara karriär- eller statusmässigt (Goffman, 2009, s. 

11f). Adam menar att han är noga med att inte framstå som en oseriös person och därmed ge 

kollegor och individer en anledning att misstro hans professionalism eller förmåga att lösa 

sina arbetsuppgifter. Adam menar också att det handlar om att förvalta det förtroende kollegor 

ger honom. Genom att fortlöpande ha inblick i vad vänner, familj och bekanta lägger upp för 

bilder på respondenterna samt vara noga med vad de själva skriver och tycker på sociala 

medier anser sig flera av respondenterna kunna visa upp en positiv bild av sig själva. Erik har 

som utgångspunkt att alltid förutsätta att en nuvarande eller blivande arbetsgivare ser eller tar 

del av den information Erik publicerar eller cirkulerar i på sociala medier. Johan delar Eriks 

tankar och menar att han reflekterar och har åsikter om det mesta, men att han inte vill riskera 

att skriva sina åsikter på sociala medier då diskussioner och värderingar snabbt kan feltolkas 

och användas mot honom. Johan menar själv att det skulle kunna försvåra hans framtida 

karriärmöjligheter om kollegor skulle få en felaktig uppfattning om honom. 

  

Enligt Goffmans (2009) har skådespelaren en position på scenen som publiken kan se och ta 

del av. Men skådespelaren har även en roll bakom scenen där vissa förväntningar ställs 

(Goffman 2009, s. 25-28). Christoffer berättar att han personligen upplever det jobbigt att 

kollegor och medarbetare kan ta del av de bilder och information som hamnar på sociala 

medier likt Facebook då de gärna vill prata med honom om personliga saker, och att de vet 

vad han har gjort under sin lediga tid. Dock menar Christoffer att trots sina känslor och 

upplevelser så vet han att det handlar om ett givande och tagande. Christoffer kan även få 

information och får ta del av sina medarbetare och kollegors fritid vilket kan generera 

fördelar. I studiens resultat framkommer det att personer inte enbart upprättar relationer och 

vänskap via sociala medier för att hålla kontakten utan även för att kunna få en inblick i hur 

aktören agerar och fungerar privat, utanför sin professionella roll. Det kan benämnas som en 

strävan att få inblick hur skådespelaren agerar “bakom scenen” (Goffman 2009, s. 102). 

Respondenterna talade om vikten och fördelarna de upplevde fanns när det kom till att 

marknadsföra och porträttera sig själv i bland annat sociala medier. Många av respondenterna 

menade att de lägger ner mycket tid och energi på sin image, både i sociala medier men även 

på arbetsplatsen. När respondenterna talar om sina kollegor och deras konton på sociala 

medier så förutsätter respondenterna att det är konstruerade verkligheter och väl vald 

information de får ta del av. 

 

Annika menar exempelvis att hon undviker att bilda sig uppfattningar om personer baserat på 

den information hon återfinner på Facebook då Annika är av uppfattningen att människor bara 

använder det för att förstärka den bild de önskar marknadsföra. Således försöker individen att 

skapa en illusion av det som sker bakom scenen i syfte att marknadsföra sig själva men 

resulterar i att publiken fortfarande ser aktören agera ut sin roll på scenen. 
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Det egna porträttet handlar även om att förvalta sitt sociala kapital och att inte utsätta de 

individer som utgör det egna sociala nätverket för oegentligheter. Saker som beskrivs av 

respondenterna som oegentligheter kan anses eller tolkas vara olämpliga uttalanden eller 

olämpligt uppförande. Det finns en medvetenhet bland respondenterna att de riskerar att 

exkluderas eller förlora socialt kapital om de bryter det förtroende eller den kutym som är 

upprättad och finns mellan parterna. Det finns även en risk att exkluderas om individer inom 

det sociala kontaktnätet upplever att de utsätter sig själva för risker genom att associeras med 

respondenten. Coleman (1988) menar att det mellan individer måste finnas någon form av 

förtroendekapital för att tjänster eller andra former av transaktioner ska kunna utföras. 

Coleman (1988) använder sig av den judiska diamanthandeln för att förklara fenomenet 

(Coleman, 1988, s. 98f). Likväl som diamanthandlare är medvetna om riskerna och 

konsekvenser av att missköta eller förbruka de andra aktörernas förtroende är respondenterna 

vi talar med också väl införstådda och medvetna vad som kan hända om de inte lever upp till 

de förväntningar som är ställda på dem. Adam menar att han är beroende av att folk känner av 

och ser hans professionalism då hans anseende kan skadas om han framstår som oseriös. 

Bourdieu menar att för att sociala relationer ska kunna räknas som ett socialt kapital måste det 

kunna mobiliseras och användas för att gynna individer positivt (Bourdieu, 1986, s. 250-253). 

Om respondenternas porträtt framställs negativt eller individer inte längre vill riskera att 

associeras med dem finns det en medvetenhet bland respondenterna att människor inom deras 

kontaktnät inte kommer vara behjälpliga för dem vilket resulterar i att det sociala kapitalet för 

respondenterna urholkas.   

6.3 ”Då vet man att det kommer människor som sköter sitt arbete” 

I studien framgår det att respondenterna förlitar sig på sitt sociala nätverk när det kommer till 

att komma i kontakt med individer som har potential att bli nya kollegor. Adam och Johan 

uttrycker ett bristande förtroende när det kommer till exempelvis arbetsförmedlingens 

förmåga att leverera vad de kallar arbetsföra individer. Johan använder sig själv som ett 

exempel då han menar att arbetsförmedlingen aldrig skulle kunna erbjuda honom ett relevant 

arbete då han saknar utbildning, medan han samtidigt inom sitt sociala nätverk är väl 

respekterad och anses kunna lösa komplicerade arbetsuppgifter. Johan menar att det är ett 

erkännande som arbetsförmedlingen aldrig skulle ge honom. Adam och Johan vänder sig 

istället till sina egna eller andra individers sociala nätverk som de säger sig ha ett förtroende 

för när de söker nya kollegor eller personal. Det stämmer väl överens med det Carroll m.fl. 

(1999) menar är den huvudsakliga rekryteringsformen bland små och medelstora företag 

(Carroll m.fl. 1999, s. 240). Det finns enligt Feuer (2000) en oro bland arbetsgivare att 

anställa olämpliga individer samt att rekryteringsprocesser i sig själva kan bli överdrivet 

kostsamma och energikrävande för organisationen eller företaget i proportion med de 

eventuella vinster rekryteringen resulterar i (Feuer, 2000, s. 26). 

 

Christoffer betonade problemet de upplever inom hans bransch när det kommer till de 

omkostnader som en ny medarbetare innebär. Det fanns enligt Christoffer inga utbildningar 

som svarar upp på de krav som ställs kunskapsmässigt inom branschen eller de maskiner som 

i huvudsak används inom hans område. Resultatet blir att arbetsgivare enligt Christoffer inom 

branschen letar efter nya medarbetare bland konkurrenter och den redan anställda personalens 

nätverk. Erik berättade att det inom hans bransch finns olika former av bonusar att hämta ut 

om en anställd rekommenderar en vän, bekant eller en tidigare kollega som sedan anställs. 

Sander och Sloka (2016) är med sin artikel inne på att det är en etablerad norm bland många 

arbetsgivare att använda och involvera sin egen personal när det kommer till rekrytering 
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(Sander och Sloka, 2016, s.169f). Sander och Sloka (2016) liksom Feuer (2000) beskriver att 

riskerna med att anställa olämplig personal minskar (Feuer, 2000, s. 24). Marsden (1994) 

slutsatser ligger i linje med Feuer (2000) då Marsden (1994) menar att en person som 

rekommenderas och rekryteras genom inofficiella kanaler har en större sannolikhet att passa 

bättre in i arbetsgruppen. Det är enligt Marsden (1994) ett resultat av att kandidaten har 

kunnat få bättre information och en mer realistiskt uppfattning om den tilltänkta tjänsten. Det 

är enligt Marsden (1994) svårt om inte omöjligt för en extern arbetsförmedlare genom 

annonser att återge den typen av detaljerad information (Marsden, 1994, s. 979f). Genom att 

korta ner informationskanalerna mellan de olika aktörerna blir informationsflödet enligt 

Granovetters (1995) begrepp om korta och långa kedjor mer effektiv och korrekt återgiven. 

De svaga banden och korta informationskedjorna är enligt Granovetter (1995) gynnsamma för 

de involverade parterna (Granovetter, 1995, s. 59). Sander och Sloka (2016) menar 

att  kombinationen gällande ansvaret när det kommer till den nya medarbetarens prestationer 

och lämplighet indirekt tillfaller den person som rekommenderade den nya medarbetaren. Det 

medför att individer inte rekommenderar människor som de själva inte tror på. Det är enligt 

Sander och Sloka (2016) hos arbetsgivare en svårslagen garanti när det kommer till 

personalrekrytering (Sander & Sloka, 2016, s. 169f). Carroll m.fl. (1999) menar att 

arbetsgivare undviker att chansa när det kommer till rekrytering och förlitar sig därmed på 

personliga rekommendationer, då det för många arbetsgivare visat sig vara en väl fungerande 

och beprövad metod (Carroll m.fl. 1999, s. 248-251). Garantin att individer endast 

rekommenderar personer som de själva tror på beror enligt Coleman (1988) på att individer 

inte vill riskera att exkluderas ur en gemenskap. Extra viktigt blir det för individen att behålla 

sin position inom gemenskapen om han eller hon upplever personliga fördelar (Coleman, 

1988, s. 105). Adam menade att han i sin bransch behöver få tag i personal som han kan lita 

på fungera i de ibland krävande situationer han vet att hans personal kan ställas inför i sitt 

arbete. Adam förlitade sig på att hans sociala nätverk och kapital kan tillhandahålla honom 

med personal som har de egenskaper han bedömer vara nödvändiga. Adam var av 

uppfattningen att han inte har tid eller råd att ta in personal som inte sätter arbetet i första 

rummet vilket han klargjorde under intervjun. Därmed vill Adam ha in personal som han vet 

sedan tidigare fungerar. 

  

Flera av respondenterna berättar hur de genom att använda sig av sina sociala nätverk tagit sig 

fram karriärmässigt. Adam, Johan och Annika menade att det lättaste sättet att få ett arbete 

eller en ny tjänst är att gå runt den officiella rekryteringsprocessen. Johan menar att det 

lättaste sättet är att få kontakt med någon som redan är anställd i företaget och få dem att 

rekommendera honom. Annika menade att ett telefonsamtal till en gammal chef kan räcka för 

att få en tjänst. Adam menade likt Johan att han bara behöver få in en fot, och det får han 

genom att se om han har någon inom sitt egna sociala nätverk som kan rekommendera 

honom. Vi kan i studien se likheter med hur respondenterna går tillväga när det kommer till 

att få nya tjänster och hur de gör för att rekrytera och anställa sin egen personal. Carroll m.fl. 

(1999) menar i sin forskning att de inofficiella rekryteringsvägarna genom exempelvis interna 

kommunikationskanaler och sociala nätverk är dominerande bland företag och arbetsgivare. 

  

De exempel och erfarenheter som respondenterna återger i kombination med de teorier vi 

använt stämmer väl överens med vår egen förförståelse om hur arbetsgivare använder sina 

kontaktnät för att rekrytera personal. Vi tror inte att arbetsgivare till följd av det bristande 

förtroende de uppvisar gentemot arbetsförmedlare kommer att ändra på sina nuvarande 

beprövade rutiner och arbetsmetoder. Rekryteringar är kostsamma och riskabla processer som 

arbetsgivare enligt oss är medvetna om. Så länge cheferna inte upplever att kostnaderna de 

formella rekryteringsprocesserna innebär står i proportion med de vinster de upplever 
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kommer cheferna att förlita sig på sina sociala nätverk, och den egna personalens förmåga att 

tillhandahålla dem med personal. Det finns enligt oss utmaningar i samhället hur vi gör med 

de individer och grupper som av olika anledningar exkluderats alternativt inte lyckats etablera 

ett socialt nätverk som de kan använda sig av för att få tag i arbete. 

6.4 ”Informationskanaler, Det är skillnad att få hjälp och få hjälp” 

Bourdieu (1986) menade att de relationer och kontakter en person har enbart räknas som ett 

socialt kapital när personen kan använda sig av sina kontakter för att skaffa sig fördelar eller 

personlig vinning (Bourdieu, 1986, s. 250-253). Under intervjuerna upplever vi att 

respondenterna inte bara använder sig av sitt sociala kapital för att lösa problem och 

utmaningar de ställs inför, men att de även är väl medvetna om när och hur de gör det. 

Respondenterna är noga med att se till att de aktörer som respondenterna använder sig av inte 

känner sig utnyttjade. Relationen kan avslutas av motparten om hon eller han upplever att 

fördelarna inte överväger de resurser och den tid relationen kräver. Många av respondenterna 

gör kontinuerliga uppföljningar och värderar sina sociala relationer på ett strategiskt sätt som 

förvånar oss. Om respondenterna upplevde att en person i hans eller hennes sociala nätverk 

inte längre genererade några fördelar eller utnyttjade dem togs personen helt enkelt bort ur det 

sociala nätverket vilket Johan berättade att han gjort. 

 

Respondenterna förutsätter att de också blir värderade och följs upp av individer de har inom 

sina sociala nätverk. Beslutet om en relation ska avslutas eller inte värderas och fattas ur både 

ett taktiskt men även strategiskt perspektiv. En relation behöver inte avslutas även om 

respondenten för stunden upplever relationen ogynnsam eller krävande om respondenten har 

uppfattningen att personen kan vara till användning i ett längre tidsperspektiv. Att relationer 

som inte genererar fördelar avslutas är enligt Coleman (1988) inte ovanligt utan något som 

individer gör för att säkra och vidmakthålla sitt sociala kapital (Coleman, 1998, s. 105). 

  

När respondenterna talar om sina sociala nätverk, hur de hjälper andra och även tar emot hjälp 

så använder de termer och formuleringar som kan jämföras med insättningar, investeringar 

och uttag. Genom att göra fler insättningar och investeringar än uttag upplever respondenterna 

en trygghet gentemot sitt sociala nätverk och de relationer de har. Investeringar gör 

respondenterna genom att exempelvis hjälpa kollegor till attraktiva och önskvärda tjänster. 

Det verkar finnas en norm och kutym som respondenterna förlitar sig på och visar ett stort 

förtroende till sitt sociala kapital och sin förmåga att använda det. 

 

Genom att använda sina sociala nätverk berättade respondenterna att de både vågar och kan 

åta sig arbetsuppgifter som de annars inte tror att de hade löst. Genom att ha tillgång till de 

kunskaper och den erfarenhet deras sociala kontakter besitter menar exempelvis Erik att det 

inte bara påskyndar hans arbete, utan även gör att slutresultatet överensstämmer bättre med 

vad han initialt hade tänkt sig. Det är enligt Erik ett resultat av att färre kompromisser har 

behövt göras till följd då misstag har kunnat undvikas. Coleman (1988) talar här om 

informationskanaler där individer drar nytta av andra personers kunskaper och erfarenheter 

vilket överensstämmer med respondenternas berättelser (Coleman 1988, s. 104). Genom att 

misstag kan undvikas och arbetsprocesser påskyndas får vi uppfattningen av respondenterna 

att deras arbetsgivare uppmuntrar dem att upprätta informationskanaler där kunskaper och 

erfarenheter delas. Informationskanaler upprättas inte bara internt inom den egna 

organisationen utan även mellan olika organisationer. Om det finns ett band mellan aktörerna 

så upplever respondenterna att kvalitén på informationen eller den hjälp de får håller en högre 

nivå. Christoffer berättade att han vet att de kollegor han har ett bra samarbete med kommer 
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att anstränga sig mer om han ber om hjälp, medan andra kollegor bara kommer göra det som 

är nödvändigt eller förväntas av dem från arbetsgivarens håll. 

  

Både Erik och Christoffer menar att de genom sina sociala nätverk samt de formella och 

informella informationskanaler som upprättats mellan de olika arbetsgivarna hjälper dem att 

komma åt kunskaper och hjälp från tredje part, vilket stämmer väl överens med Granovetters 

(1995) begrepp om bryggor (Granovetter, 1995, s. 51- 62). Med hjälp av en brygga kan 

exempelvis Erik genom en svag länk kopplas samman med en ny aktör som han tidigare inte 

hade någon vetskap om och därmed nyttja den nya aktörens kunskaper. Det här är en 

arbetsmodell som var mer vanligt förekommande än vad vi initialt trodde. Något som 

förvånar oss är att sådana bryggor och informationskanaler även upprättas mellan 

konkurrerande arbetsgivare och organisationer med en målmedvetenhet att använda varandras 

kunskaper och erfarenheter.  

  

Individers sociala nätverk och förmåga att mobilisera sitt sociala kapital är något som vi 

upplever att arbetsgivare visar intresse för. Anna berättade att hon under 

anställningsintervjuer fått frågor om vad hennes anhöriga och vänner arbetar med. Således 

kan vi förutsätta att arbetsgivaren förväntar sig att Anna kommer att använda sig av sina 

anhörigas kunskaper i sin profession. Det visar enligt oss på att det finns en medvetenhet om 

de sociala nätverkens betydelse för de anställda. 

6.6 Slutsats 

En övergripande slutsats vi drar är att cheferna är väl medvetna om sina sociala nätverk och 

tillskriver många av sina framgångar till sin egen förmåga att använda det nätverket. 

Respondenterna upplever sina sociala nätverk som nödvändiga för att klara av sina arbeten på 

ett bra och effektivt sätt. Det gör att vi ser att även chefer utan utbildning upplever att de kan 

lösa för dem komplexa arbetsuppgifter. Vi kan baserat på studien se att det finns en risk att 

personer utan utbildning blir helt beroende av sina sociala nätverk då de till följd av sin 

utbildningsnivå inte kan använda sig av de formella rekryteringsmetoderna för att kunna ta sig 

framåt karriärmässigt. 

 

Något som framkommer under studien är arbetsgivarnas intresse i sina anställdas sociala 

nätverk och förmåga att hantera socialt kapital. Genom respondenternas berättelser ser vi hur 

arbetsgivare upprättar både formella men även informella informationskanaler med andra 

aktörer på marknaden, inklusive konkurrerande företag. Då vi förutsätter att arbetsgivare är 

väl medvetna om att personalen kommer att utväxla information och kunskaper med varandra 

så verkar arbetsgivare i stor utsträckning ändå uppleva det gynnsamt för det egna företaget. Vi 

upplever att arbetsgivare idag letar efter kandidater som har tillgång till stora sociala nätverk 

och innehar förmågan att använda dem. Då individer med tillgång till väl utvecklade sociala 

nätverk upplever flera fördelar när det kommer till att lösa sina arbetsuppgifter som i sin tur 

kan gynna arbetsgivaren, gör vi slutsatsen att arbetsgivarna ser socialt kapital som en viktig 

resurs både hos sig själva och hos sina anställda.  
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6.7 Metoddiskussion 

Inför uppsatsen hade vi tankar på en kvantitativ studie där vi ville se samband mellan hur 

chefer anser sig använda sina sociala nätverk. Efter att vi hade läst Coleman (2009) som i sin 

artikel talar om det ömsesidiga förtroende för hur socialt kapitalt används blev vi mer 

intresserade av hur cheferna upplever och förhåller sig till sina nätverk (Coleman, 2009, s. 95-

120). Därmed valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Eftersom syftet var att ta reda 

på respondenternas upplevelser avseende deras sociala nätverk har metoden hjälpt oss att få 

information från respondentens synvinkel. Aspers (2011) menar att en kvalitativ metod är bäst 

lämpad när forskare söker en förståelse och inte strävar efter att göra generaliseringar (Aspers, 

2011, s. 14). Dalen (2015) menar också att en kvalitativ metod passar bra när man vill få 

information om människors upplevelser och få insikt om deras tankar och funderingar (Dalen, 

2015, s. 14). Att använda ett fenomenologiskt synsätt har hjälpt oss under intervjuerna då vi 

fått respondenternas subjektiva upplevelser om sociala nätverk (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 

s. 19). 

 

Becker (2008) menar att urval alltid är ett problem vid alla typer av forskning utifrån de 

svårigheter som finns av att generalisera och dra slutsatser som representerar en större helhet 

(Becker, 2008, s.78f). Vi är därmed medvetna om att vårt resultat inte kan generaliseras då 

vårt urval inte är representativt för alla chefer i den privata sektorn. 

 

Trots att vi använde oss av ett målstyrt urval med chefer inom privat sektor var 

respondenterna som ställde upp inom vår bekantskapskrets. Därmed faller det också som ett 

bekvämlighetsurval. En fördel med detta är att personerna till följd av vår tidigare relation kan 

ha känt sig mer avslappnade och bekväma under intervjusituationerna. Det kan ha gjort att de 

har talat om situationer och egna känslor som de inte hade delat med sig av till en person de 

inte haft en tidigare relation till. Den tidigare relationen kan också vara en nackdel då 

respondenten inte velat ta upp känsliga ämnen som han eller hon sedan tidigare vet att 

korrespondenten kan reagera på. 

  

I undersökningen använde vi en semistrukturerad intervjuguide som passar bra när man 

använder sig av en kvalitativ intervjumetod. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) ger 

kvalitativa intervjuer utförliga svar och en möjlighet för respondenterna att kunna beskriva det 

de vill få sagt (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 83). Vi upplevde under intervjuerna att 

respondenterna kunde svara relativt fritt på våra frågor och att vi även kunde djupdyka i 

intressanta svar som vi fick. Nu i efterhand känner vi att intervjuguiden kunde vara lite 

utförligare och att vi tydligare skulle kunna koppla ihop frågorna med frågeställningarna och 

därmed se syftet i frågan. 

 

Under intervjuerna lärde vi oss att värdera tystnaden som uppkommer under 

intervjusituationen, det är viktigt att respondenterna får utrymme att tänka över sina svar. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det går att skapa en känsla av trygghet hos 

respondenten som gör att hon eller han kanske vågar ta upp känsliga eller laddade ämnen. 

Den känslan av trygghet kan skapas genom att korrespondenten låter respondenter tala till 

punkt samt reflektera över sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 208). Samtidigt menar 

Kvale och Brinkmann (2009) att man som intervjuare ska vara styrande i en intervjusituation 

för att respondenten ska hålla sig till ämnet och den balansgången kunde vi gjort bättre (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 208). 
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Innan första intervjun genomfördes två pilotintervjuer. Pilotintervjuerna gjordes för att 

upptäcka eventuella problem med våra frågor, till exempel om de var otydliga och vad som 

kunde tydliggöras (Bryman, 2008, s. 258f). Detta gjorde att korrigeringar kunde göras innan 

den första intervjun skulle genomföras. Under intervjuerna tyckte vi att intervjuguiden 

fungerade bra och inga korrigeringar genomfördes efter pilotintervjuerna. Resultatet som 

samlades från pilotintervjuerna har inte använts i sammanställningen av data. 

6.8 Fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning är att inkludera genusperspektivet som inte tagits i beaktning i 

denna studie. Frågan man kan ställa sig är om det går att göra generella skillnader till hur män 

och respektive kvinnor ser på sociala nätverk och hur de använder det i sina vardagliga 

arbeten. 

 
Andra studier som kan genomföras är jämförelsestudier hur chefer inom privat sektor och 

offentliga förvaltning använder sina sociala nätverk när det kommer till att rekrytera, 

förskaffa sig fördelar och tjänster genom sina sociala nätverk.  

 
En framtida forskning som hade varit intressant att se är hur chefers syn och upplevelser 

utvecklas gällande sociala medier och hur de används för att vårda och utveckla chefernas 

sociala nätverk och kapital. 
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BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE 

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur svenska chefer ser på sitt sociala 

nätverk, hur de värderar och använder det i sitt yrkesutövande och karriärfrämjande. Intervjun 

är indelad i fyra teman, första temat är frågor som berör respondentens bakgrund, andra temat 

är arbetsliv, tredje temat fokuserar på respondentens sociala nätverk och fjärde och sista temat 

handlar om respondentens erfarenhet och användandet av sociala medier. 

     

Bakgrund 
      

● Ålder 

 

● Nuvarande arbetsuppgifter  
 

● Utbildning 

      

- Varför valde du att studera/inte studera? 

- Vad ville du uppnå med dina studier? 

- Upplever du att dina mål och förväntningar uppnåddes? 

      

● Arbetslivserfarenhet 

 

● Livssituation 
- civilstånd 
 
● Yrkesmässigt, var ser du dig själv om 5 år? 

      

Arbetsliv 

 

● Hur länge har du stannat som längst hos en och samma arbetsgivare? 

      

● Hur upplever du dina möjligheter att få ett nytt arbete om en för dig intressant tjänst skulle 

bli tillgänglig? 
o Vad skulle motivera dig att byta arbete? 

o Vad är det för egenskaper som gör dig attraktiv hos en arbetsgivare? 

      

● Om du skulle finna dig en situation att du skulle vilja byta arbete, hur skulle du gå tillväga? 

(Beskriv en sådan situation)  
- Ser över eventuella andra tjänster inom företaget (intranät?) 

- Tar kontakt med personer i ditt sociala nätverk 

- Via Arbetsförmedlingen eller rekryteringsfirmor? 
 

● Kan du beskriva hur du fick din nuvarande tjänst?  

 
 
     
 
 



 

 

Sociala nätverk 

      

● Kan du beskriva hur ditt sociala nätverk ser ut?  
- Familjära, vänskapliga 
- Bekanta, kollegor 

      
    

● Hur skulle du beskriva vikten av att ha tillgång till ett socialt nätverk. 

- Hur påverkar ditt sociala nätverk ditt vardagliga arbete? 
 
● Hur vårdar/vidmakthåller du ditt sociala nätverk? 
(Fikastunder) 
(Telefonkontakt) 
(Sociala medier?) 

      

● Hur ser du på dina möjligheter att få ett arbete genom att endast använda ditt sociala 

nätverk? 
- Delvis använda ditt sociala nätverk? 
 -Om du skulle känna ett behov av att utöka ditt sociala nätverk, hur skulle du gå till väga?

      

● Kan du ge ett exempel på ett tillfälle när du har använt dig av sitt sociala nätverk för att lösa 

för dig ett problem, ett gynnsamt försprång? 

- I det vardagliga arbetet. 

- Nytt arbete etc? 

      

Sociala medier 
      

● När det kommer till sociala medier, vilka plattformar använder du? 

 Facebook? 

 Linkedin? 

 Myspace? 

 Google+ 

 Instagram 

 

 Hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du spenderar på sociala medier? 

 

● Vad använder du vanligtvis sociala medier till? 

– Har du olika konton för dem som du skulle beskriva ha personlig relation med och 

professionella? 

- Hur stor del av av dina “vänner” på exempelvis facebook skulle du säga utgörs av respektive 

familj, vänner och arbetskontakter.  

 Vilka kan se din profil/konto (vad avgör vem som har tillgång till vad?)  
      

● Är du noga med hur du framstår genom sociala medier när det kommer till bilder, 

information och synliga relationer? Kan du ge exempel på hur du resonerat kring dina val? 

      

● När det kommer till att ombesörja dina relationer, upplever du att det finns några skillnader 

mellan att göra det via sociala medier eller i fysisk miljö? Kan du ge exempel på vilka 

skillnader du upplever?   

 



 

 

BILAG 2A 
 

Missivbrev 

 

 
 

Information till dig som har tackat ja till gått med på att delta i vår studie.  

 

Hej och tack för att du har valt att delta i vår studie.  

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur svenska chefer ser på vikten av att ha 

tillgång till ett socialt nätverk och hur de eventuellt använder sig av sina sociala nätverk. 

 

Studien är ett examensarbete/kandidatuppsats och är en del av utbildningen till Organisation 

och Personalutvecklare i Samhället (OPUS) vid Högskolan i Borås. Studien kommer att 

genomföras med intervjuer under v.15-16, 2018. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning/erfarenhet av sociala nätverk, arbetssituationer, sociala medier och 

karriärmöjligheter.  Intervjun beräknas ta ca 45 minuter, det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer och känner lämplig. Intervjun kommer att 

spelas in med hjälp av ljudupptagningsmedia och skrivas ut i text.   

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och ingen obehörig kommer att 

få ta del av informationen. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt till yrkesverksamma lärare på högskolan i Borås (gäller OPUS- programmet) 

samt i form av ett examensarbete. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet om du önskar.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. Du har även möjligheten att under intervjun avstå från att svara på frågor utan att 

behöva ge närmare motivering. 

 

Ansvariga för studien är Andreas Paulsén och Jerry Hammarberg. Vår handledare vid 

högskolan i Borås är Goran Puaca. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av 

dig till någon av oss. 

 

Andreas Paulsèn Jerry Hammarberg Goran Puaca 

Student  Student  Lektor 
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