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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine how individuals' social capital can affect the 

opportunities for finding a job. That is, what benefits social contacts can provide in the hunt 

for a new job. The main questions that will be answered throughout this study are: 

 

 Of what importance are social contacts when looking for a job? 

 What are the advantages and disadvantages that the respondents present with 

recruitment thru informal channels/social contacts? 

 What are the advantages and disadvantages that social contacts can provide in terms of 

personal recommendations when looking for a job according to the recruiters? 

 

The study is based on five qualitative interviews with mainly recruiters from various parts of 

the labor market. The collected empirical data that the study has yielded indicate that 

individuals' social capital of the highest degree is crucial for the opportunities they have to 

find a job. Individual contacts are increasingly important to be able to move between jobs in 

the labor market. If you have contacts that can also recommend you have a tremendous 

advantage over other applicants. The study shows that social contacts are extremely 

important, sometimes even more important than competence. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse socialt kapital har för möjligheten 

att få ett arbete.  Med andra ord undersöks vilka konkreta fördelar sociala kontakter kan ge i 

jakten på ett nytt arbete.  

Mina frågeställningar som har besvarats under studiens gång är: 

 Hur viktigt är det med sociala kontakter i samband med att man söker ett arbete? 

 Vilka för- och nackdelar lyfter respondenterna fram med rekrytering via informella 

kanaler/sociala kontakter? 

 Vilka för- och nackdelar kan sociala kontakter ge i form av personliga 

rekommendationer när man söker ett arbete enligt rekryterarna? 

Den insamlade empirin som undersökningen har inbringat visar att individers sociala kapital 

av allra högsta grad är avgörande för vilka möjligheter man har att hitta ett arbete. I allt större 

omfattning sker rekrytering via informella kanaler där utvecklingen av sociala medier bidragit 

till att sökvägarna har expanderat explosionsartat och inte längre är lika begränsade. Därför 

blir individers kontaktnät allt viktigare för att kunna röra sig mellan olika arbeten på 

arbetsmarknaden. En person med ett stort socialt nätverk får därmed fler ingångar/ 

möjligheter till skillnad från en person som inte har det. Har individen kontakter som 

dessutom kan rekommendera så ges en oerhörd fördel gentemot andra sökanden. Denne får en 

helt annan uppmärksamhet och i många fall också en direkt chans på jobbet. Jag syftar här till 

en intervju, en intervju som är väldigt få förunnat då högen med ansökningar till de lediga 

tjänsterna har en tendens att bli höga. I undersökningen framkommer det att sociala kontakter 

är extremt viktiga, ibland även viktigare än kompetens.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Socialt kapital, sociala kontakter/nätverk, arbete, rekryteringsprocess, informella 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samband med att ett företag får ett rekryteringsbehov startas en rekryteringsprocess, en 

rekryteringsprocess som syftar till att hitta bästa möjliga medarbetare till den lediga tjänsten. 

Rekryteringsbehovet kan uppstå i samband med att personal säger upp sig, personal går i 

pension eller att företaget har expansionsplaner och önskar utöka personalstyrkan. Ja, 

anledningarna kan som framgår vara många och varierande till varför företag väljer att 

anställa ny personal. Nästa steg för företaget blir att utannonsera tjänsten till allmänhetens 

förfogande där det tydligt framgår vad för typ av person de eftersöker och vilka 

kvalifikationer denne skall inneha för att på bästa sätt klara av det tilltänkta arbetet. 

Utannonseringen kan ske via arbetsförmedlingen, företagets hemsida och eventuellt också 

andra sociala medier. Allmänheten blir varse om den lediga tjänsten inom företaget och 

ansökningarna börjar, i många fall, att strömma in. Närmast väntar en urvalsprocess varvid 

förtaget väljer ut de personer som de anser passar bäst till den tilltänkta tjänsten. Vanligt är att 

urvalet i detta skede sker utifrån den erfarenhet och kompetens som de sökande besitter. De få 

utvalda blir kallade till en intervju där företaget får möjlighet att sitta ner och prata med de 

sökande och lära känna dem på ett djupare plan än vad som är möjligt enbart via 

ansökningarna, cv och personligt brev. Denna intervju är till för bägge parter, både för 

arbetsgivaren och för den arbetssökande. Parterna försöker i detta skedde att ta reda på om 

den tilltänkta tjänsten är rätt för respektive part.
1
 Efter genomförandet av intervjuerna skall 

företaget nu bestämma sig för vem de anser passar bäst till den avsedda tjänsten för att 

därefter sluta ett anställningsavtal med personen ifråga.  

Detta anställningsförfarande är vanligt förekommande på arbetsmarknaden, de sökande ges 

samma grundläggande förutsättningar i kampen om den nya tjänsten i den mening att alla som 

önskar får möjligheten att söka. Det viktigaste för de sökande blir i sammanhanget att sticka 

ut från mängden, att försöka undgå den anonymitet som åtföljer en ansökan, speciellt om 

ansökningarna till tjänsten är många. På arbetsförmedlingens hemsida skriver man bl.a. att: 

”Oftast när en arbetsgivare eller en rekryterare läser ett personligt brev tar det bara 25-30 

sekunder för dem att fatta ett beslut om den som skrivit är intressant för arbetet eller inte”.
2
 

Konsten att få ett jobb är därmed en invecklad process. En process som kräver tid, energi, 

kunskap och bra verktyg.
3
 

Fråga: Finns det några genvägar man som individ kan ta som ger fördelar i den hårda kampen 

om ett nytt arbete?  

Svar: Ja! 

Faktum är att det ovan beskrivna anställningsförfarandet som företag åtar sig i samband med 

nyanställningar står i minoritet till anställningar som sker genom informella kanaler utan att 

utannonseras till allmänhetens förfogande, s.k. dolda jobb.
4
 I samband med att lagen 

(1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga 

                                                           
1
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Tips-och-rad/Intervjun/Fore-

intervjun.html 
2
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Tips-och-rad/Vad-ar-en-ansokan.html 

3
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Tips-och-rad.html  

4
 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Forskningsrapport 2001:3, s. 21 
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arbetsförmedlingen upphörde att gälla den andra juli 2007
5
 har allt färre jobb anmälts till 

arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens chef i Örebro, Annika Lyttbacka, säger i en artikel i 

Nerikes Allehanda att hon uppskattar att enbart en av tre lediga jobb idag anmäls till 

arbetsförmedlingen. Istället sker rekryteringen till dessa ”dolda jobb”, det vill säga. arbeten 

som aldrig utannonseras till allmänhetens förfogande via ”… vänner, bekanta och egna andra 

kontaktnät.
6
 

I detta sammanhang blir det intressant att ställa sig frågan hur avgörande det är med en 

individs sociala kapital för möjligheten att hitta ett arbete, vilket leder mig in på mitt 

problemområde 

1.2 Problemområde 
Hör du, som jag, till en av de personer som någon gång har fått en eller flera anställningar på 

grund av dina sociala kontakter? Sannolikheten är stor att du svarar ”ja” på den frågan och 

även om du skulle svara ”nej” är det högst troligt att du en dag kommer att få det. 

– Varför?  

Enligt sociologen Mark Granovetter spelar sociala kontakter en betydande roll för möjligheten 

att få ett arbete. Denna koppling mellan sociala kontakter och jobbsökande bekräftar han i sin 

studie från 1974, Getting a job – A study of contacs and careers. Hans resultat skulle kunna 

sammanfattas med ”it‟s not what you know but who you know” som är av avgörande 

betydelse i samband med att man söker ett arbete.
 7

  

Sociala kontakter var därmed, som framgår i Granovetters studie, en starkt bidragande orsak 

för huruvida man lyckades hitta ett arbete eller ej. Mitt intresse för denna studie ligger delvis i 

att undersöka sociala kontakters värde i samband med att man söker ett arbete då personliga 

kontakters värde sällan belyses i sammanhanget. Problematiken ligger häri att endera 

arbetsgivaren eller arbetssökanden är villiga att erkänna den sociala kontaktens inflytande 

över beslutet om en eventuell anställning. Ann-Katrin Bäcklund skriver i en artikel för 

Sydsvenskan att ”Den personliga kopplingen maskeras som "social kompetens" eller 

"referenser" ”.
8
  

Jag finner det vidare intressant att undersöka vilka fördelar det finns att dra genom rekrytering 

via informella kanaler men även vilka begränsningar denna typ av rekrytering medför. 

Slutligen vill jag också undersöka vilka konkreta fördelar sociala kontakter kan ge i en 

rekryteringsprocess. Det är intressant då samhället sedan 1974 har genomgått ganska radikala 

förändringar på flera olika plan, se bara på utvecklingen av sociala medier som har 

möjliggjort en personlig kontakt mellan individer som inte var möjlig 1974. Facebook är ett 

exempel på ett sådant socialt mediefenomen som idag uppskattas ha drygt 500 miljoner aktiva 

medlemmar.
9
 Mitt undersökningsområde är därmed lika intressant som omfattande och 

komplext. 

 

                                                           
5
 SFS 2007:396 

6
 http://na.se/gemigettjobb/jobbartiklar/1.760748-de-flesta-jobben-nar-inte-arbetsformedlingen 

7
 Granovetter, Mark (1995): Getting a job – A study of contacts and careers, second edition. Chicago, IL: 

University of Chicago Press.   
8
 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article53881/Svart-fa-jobb-utan-kontakter.html 

9 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kopplingen mellan sociala kontakter och 

jobbsökande, det vill säga vilken betydelse socialt kapital har för möjligheten att få ett arbete 

på dagens arbetsmarknad.  

1.4 Frågeställningar 
Mina frågeställningar är: 

 Hur viktigt är det med sociala kontakter i samband med att man söker ett arbete? 

 Vilka för- och nackdelar lyfter respondenterna fram med rekrytering via informella 

kanaler/sociala kontakter? 

 Vilka för- och nackdelar kan sociala kontakter ge i form av personliga 

rekommendationer när man söker ett arbete enligt rekryterarna? 

1.5 Avgränsningar 
Jag kommer i detta arbete inte att ta hänsyn till nya tjänster inom ett och samma företag, det 

vill säga befordringar av olika slag utan enbart inrikta mig på så kallade nyanställningar. 

Denna avgränsning gjorde jag då jag ansåg att det sociala kapitalets värde bäst kunde 

analyseras utifrån detta perspektiv. Jag har dessutom valt att avgränsa undersökningen till att 

omfatta intervjuer av rekryterare samt en intervju med arbetsförmedlingens chef i Örebro 

(ams-chefen), Annika Lyttbacka. Denna avgränsning gjorde jag med tanke på det lilla urval 

som var möjligt i form av intervjuer och önskade på så sätt få ut det mesta möjliga. En mer 

utförlig förklaring till detta urval finns att finna i 3.2-Urval. De branscher som representeras i 

studien samt lite mer information om de övriga respondenterna finns att finna under 5.1-

Presentation av respondenterna. 

Förtydligas bör i sammanhanget att jag inte har för avsikt eller ambition att få ett 

generaliserbart resultat som går att applicera på hela arbetsmarknaden. Med tanke på den 

begränsning i tid och arbetskraft som jag själv besitter och arbetsmarknadens oerhörda 

komplexitet och omfång vore uppgiften mig övermäktig. Min ambition är snarare att utifrån 

mina totalt fem intervjuer, fyra intervjuer med olika rekryterare samt en intervju med ams-

chefen försöka ge en mer översiktlig bild av arbetsmarknadsläget och blott tydliggöra de 

tendenser som går att skönja. Jag ska därmed undersöka hur viktigt det är med socialt kapital i 

samband med att man söker ett arbete.  

1.6 Definitioner av begrepp 
Under arbetets gång kommer vissa begrepp att återkomma vid flertalet tillfällen, begrepp vars 

definition kan variera. Jag ska därför i det följande, för att undvika missförstånd, ge min 

definition på de mest centrala begreppen i min undersökning. 

1.6.1 Socialt kapital 

Socialt kapital är undersökningens absoluta huvudbegrepp som hela denna uppsats är författad 

kring. Socialt kapital kan i sin enkelhet definieras som tillgångar en individ besitter i form av 

sociala relationer. Det innefattar sociala kontakter/personliga nätverk såsom vänner, 

släktingar, arbetskollegor eller bara ytligt bekanta, personer som man på ett eller annat sätt är 

bekant med. Jag kommer att föra en mer omfattande diskussion kring begreppet socialt kapital 

under min teoretiska bakgrund där jag även presenterar några definitioner av begreppet.  
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Under arbetets gånger kommer socialt kapital att användas synonymt med begrepp som: 

sociala kontakter, personliga nätverk, personliga kontakter och så vidare, detta för att få en 

språklig variation under arbetets gång.  

Under intervjuerna valde jag att frångå användandet av begreppet socialt kapital till förmån 

för sociala kontakter då jag ansåg att man på ett tydligare sätt kunde relatera till det senare 

begreppet samtidigt som det inte gav ett lika stort tolkningsutrymme som socialt kapital.   

1.6.2 Informella kanaler 

Med informella kanaler avser jag det sätt varpå arbetsgivare rekryterar personal det vill säga 

att man rekryterar via anställda, kunder eller andra bekanta. Denna typ av rekrytering sker 

utan att utannonseras till allmänhetens förfogande, tillsättandet sker istället via det egna 

sociala kontaktnätet. Dessa typer av arbeten kallas även för dolda jobb.  

1.6.3 Rekryterare 

Med rekryterare åsyftar jag en person med ett ansvar över företagets rekrytering. En sådan 

person är involverad i hela rekryteringsprocessen, från att ta emot ansökningar till att fullfölja 

eventuella anställningar.  

1.7 Disposition 
I kapitel 2, teoretisk bakgrund, följer en redovisning av min teoretiska bakgrund där jag 

presenterar, definierar och för en diskussion kring begreppet socialt kapital. Jag kommer i 

huvudsak att utgå ifrån Putnam, Bourdieu samt Granovetter. Jag gör även kopplingar till 

dagens arbetsmarknad.   

I kapitel 3, metod, kommer jag att redovisa mitt metodval där jag diskuterar och presenterar 

urval, avgränsningar, tillvägagångssätt, analysmetod, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en presentation av etiska aspekter. 

I kapitel 4, tidigare forskning, skall jag ge en kort redovisning av tidigare forskning kopplat 

till mitt undersökningsområde. 

I kapitel 5, resultat och analys, presenterar jag min insamlade empiri där jag även besvarar 

mina frågeställningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

I det avslutande kapitel 6, slutsatser och slutdiskussion, presenterar jag mina slutsatser, för en 

slutdiskussion samt ger exempel på vidare forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund       
I det följande presenteras en teoretisk bakgrund till min undersökning. Då syftet är att 

kartlägga vilken betydelse sociala kontakter har för möjligheten att få ett arbete får begreppet 

socialt kapital en central roll i min teoretiska bakgrund. Socialt kapital är ett omdiskuterat 

begrepp vars definition inte är fastställt. Jag ska därför presentera begreppet och några av dess 

olika definitioner som på olika sätt är kopplade till och relevanta för min undersökning.  

Min teoretiska bakgrund kommer att avslutas med en kort diskussion kring dagens 

arbetsmarknad. Jag motiverar där varför jag anser det vara värdefullt att kunna göra en 

koppling mellan mitt resultat och dagens arbetsmarknad. 

2.1 Socialt kapital - Robert Putnam 
Begreppet socialt kapital kan enligt Robert Putnam spåras tillbaka till år 1916 och Lyda 

Judson Hanifan som redan då belyste vikten av sociala relationer i samhället. Hanifans 

absoluta essens i definitionen av socialt kapital var att: ”… Individen är hjälplös socialt om 

han lämnas ensam …”.
10

  

Idag, nästan 100 år senare, har mycket hänt och begreppet har getts en mängd olika 

definitioner och dess användningsområden är vida utspritt. Putnam själv har gett sin definition 

av begreppet socialt kapital i boken: Making democracy work: Civic traditions in modern 

Italy (1994), där han undersökte hur de olika regionerna i Italien påverkades av 

decentraliseringsprocessen. Putnam hävdar i denna undersökning att begreppet socialt kapital 

får en central betydelse för möjligheterna att skapa en välfungerande och stark demokrati. 

Med begreppet socialt kapital åsyftas en social interaktion mellan människor som bidrar till 

att skapa starka band mellan individerna som i sin tur leder till en stark demokrati. Putnam‟s 

definition av socialt kapital i denna undersökning är: “Social capital here refers to features of 

social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve the efficiency of 

society by facilitating coordinated actions”.
11

 

Därefter gjorde Putnam en liknande studie där han undersökte hur det var med det sociala 

kapitalet i USA. Resultatet blev boken: Den ensamme bowlaren: Den amerikanska 

medborgarandans upplösning och förnyelse (2006). Putnams fokus ligger häri att undersöka 

minskningen av socialt kapital sedan 1950-talet i USA. Putnam fastslår att det har skett en 

markant minskning av socialt kapital som har lett till att individers sociala deltagande minskat 

i olika sociala sammanhang. Man kan se ett minskat deltagandet inom t.ex. 

föreningsverksamhet samt politiska aktiviteter. Kort och gott skulle man kunna sammanfatta 

hans studie med att amerikanerna har gått från att bowla tillsammans till att idag i större 

utsträckning bowla ensamma. Socialt kapital ges här ett konkret värde i form av sociala 

nätverk och definieras som: ”Band mellan individer – sociala nätverk och de normer för 

ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem”.
12

 Putnam skriver att precis som en 

skruvmejsel eller en högre utbildning kan öka produktiviteten påverkar sociala kontakter 

individers och gruppers produktivitet.
13

 

                                                           
10

 Putnam, Robert (2006): Den ensamme bowlaren - Den amerikanska medborgarandans upplösning och 

förnyelse. Första upplagan, Angered, SNS förlag, s. 19 
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Putnamn skriver vidare att socialt kapital både har en individuell och kollektiv aspekt där 

individer knyter enskilda band som gynnar deras egna intressen. Detta sätt att knyta kontakter 

beskriver Putnam som ett knep som ambitiösa arbetssökande använder sig av där Putnam 

skriver: ”… ty de flesta av oss får våra arbeten tack vare personer vi känner, inte för vad vi 

kan – det vill säga med hjälp av vårt sociala kapital …”.
14

 

2.2 Socialt kapital - Pierre Bourdieu 
Begreppet socialt kapital har även uppmärksammats av den franske sociologen Pierre 

Bourdieu som liknar samhället vid ett socialt rum uppdelat efter fyra olika kapitalformer som 

individer kan besitta i olika stor utsträckning. Dessa olika former av kapital har både en 

möjliggörande men även en begränsande funktion, detta beroende på hur mycket av de olika 

kapitalformerna man förfogar över. Beverly Skeggs beskriver hur strukturen i Bourdieus 

sociala rum bestäms av hur de olika kapitalformernas egenskaper är fördelade, egenskaper 

som kan förmedla styrka, makt och vinster till innehavaren.
15

 De fyra olika kapitalformerna är 

ekonomiskt-, symboliskt-, kulturellt och socialt kapital. Den sistnämnda, socialt kapital, 

definierar Bourdieu enligt följande, presenterat av Alan Sadovnik:  

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession 

of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and 

recognition – or in other words, to membership in a group – which provides each of its members 

with the backing of the collectivity-owned capital, a „credential‟ which entitles them to credit, in 

the various senses of the word.16 

Socialt kapital blir därmed tillgångar som individer besitter i form av personliga relationer 

som kan utnyttjas i det sociala rummet. Bourdieu skriver vidare att socialt kapital är ett kapital 

av:  

… kontakter, relationer och umgängeskretsar varifrån man vid behov kan hämta erforderligt 

”stöd”, ett anseendets och respektabilitetens kapital som ofta är oundgängligt för att vinna och 

behålla det respektabla samhällets förtroende – och därigenom en krets av klienter – och som 

kan ge utdelning i exempelvis en politisk karriär.
17 

Detta sociala kapital som Bourdieu beskriver innebär ett personligt nätverk av individer som 

tillsammans förfogar över en viss mängd socialt kapital och som kan utnyttjas av individerna i 

nätverket i olika sociala sammanhang, till exempel när man söker jobb. Gytz och Møller 

hänvisar till Bourdieus texter när de skriver att: ”Socialt kapital hänvisar till ”rätt kontakter” 

och inflytande via medlemskap i ordenssällskap, nätverk och användning av 

affärsförbindelser och politiska kontakter”.
18

  

2.3 Socialt kapital - Mark Granovetter 
Både Putnam och Bourdieu belyser vikten av socialt kapital i jakten på ett nytt arbete men den 

som gör denna koppling, mellan socialt kapital och jobbsökande, tydligast är Mark 

Granovetter. Granovetter har i studien: Getting a job – A study of contacts and careers (1974) 
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gjort en omfattande undersökning där det sociala kapitalets värde undersöks i samband med 

att man söker ett arbete. Granovetter använder sig inte av begreppet socialt kapital som sådant 

utan hänvisar istället till det som definierar socialt kapital, det vill säga relationer mellan 

individer, personliga kontakter/nätverk och så vidare. Han beskriver i sin studie den ”svaga 

länkens styrka” där Granovetter menar att ju lösare bekant man är med någon desto större 

benägenhet har denna lösa kontakt att hjälpa till i en jobbsituation, till exempel när man söker 

ett arbete eller bara delge information om ett arbete.
19

 Kontaken får dock inte vara alldeles för 

avlägsen.
20

 Denna aspekt kommer jag inte direkt att ta hänsyn till i min undersökning utan 

enbart intressera mig för vilka fördelar det sociala kapitalet kan ge när man söker ett arbete. 

Resultatet i Granovetters studie visar att personliga kontakter var oerhört viktiga i samband 

med att man sökte jobb och utgjorde en majoritet för hur respondenterna gått till väga för att 

hitta sina arbeten.
21

 Granovetter menade att rekrytering via sociala kontakter var mer effektiv 

och att individer trots meriter eller kompetens blev begränsade i sin rörlighet på 

arbetsmarknaden utan sociala kontakter.
22

 Granovetter kopplade även inkomst till sociala 

kontakter där han menade att ju högre inkomst desto vanligare med sociala kontakter när man 

söker ett arbete.
23

 En slutsats som Granovetter drog var att trots all samhällelig utveckling så 

var en sak konstant och det var kopplingen mellan vart vi arbetar och våra sociala kontakter.
24

   

Jag valde att avgränsa mig till Putnam, Bourdieu och Granovetter då de beskriver det sociala 

kapitalets värde ur olika perspektiv som kompletterar varandra bra. Bourdieus diskussioner 

sker främst utifrån en individnivå där han i huvudsak intresserar sig för vilka fördelar 

individer kan dra av sitt sociala kapital i olika sociala sammanhang: mikro nivå. Putnam å 

andra sidan är mer intresserad av vilka effekter det sociala kapitalet kan ge för hela nätverk 

och i slutändan också samhället: makro nivå. Slutligen för Granovetter en intressant 

diskussion kring vilka konkreta fördelar individers sociala kapital kan ge på arbetsmarknaden, 

en diskussion som jag för vidare i denna undersökning. Det gemensamma för alla tre är att 

dem alla i sina beskrivningar av det sociala kapitalet beskriver det som en tillgång som 

individer tillhörandes det sociala nätverket kan utnyttja. Jag kommer dock i huvudsak att 

avgränsa mig till att göra kopplingar till Granovetter i min resultatredovisning.     

En parantes i sammanhanget är att mycket av det som Putnam, Bourdieu och Granovetter tar 

upp kring socialt kapital skulle kunna kopplas vidare till Manuel Castells teori om 

nätverksamhället. Castells hävdar att samhället i allt större utsträckning tenderar att 

organiseras kring nätverk på alla samhällets olika plan där han säger: ”Nätverken är våra 

samhällens nya sociala morfologi …”.
25

 Ett nätverksamhälle som i sin tur skulle innebära att 

individers sociala kapital på arbetsmarknaden blir allt mer avgörande för vilken rörlighet 

individerna har.   

2.4 Arbetsmarknaden 
Arbetsmarknaden har sedan Granovetters studie, snart 40 år, förändrats radikalt. Därför finner 

jag det intressant och till viss del också nödvändigt att kunna koppla det resultat som min 
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undersökning inbringar till dagens arbetsmarknad. Detta tycker jag är nödvändigt då en sådan 

koppling ger ett mer nyanserat och aktuellt resultat.  

De kopplingar som jag kommer att göra är till Michael Allvin med flera och deras 

beskrivningar av det nya arbetslivet där man talar om det gränslösa och gränsöverskridande 

arbetet.
26

 Allvin menar att arbetsmarknaden har blivit mer flexibel för att kunna hävda sig i 

konkurrensen där tanken beskrivs vara: ”… att personal skall kunna föras i arbete lika lätt 

som den kan föras ut.
27

 Detta gör att arbetskraften kan anpassas till de föränderliga krav som 

ställs på arbetet och bidrar till att göra företag mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Denna flexibilitet som Allvin beskriver har också inneburit ett meransvar för individerna där 

arbetsgivare i större utsträckning sätter sin tilltro till de anställda för att sköta arbetet där 

samarbete mellan individerna har blivit viktigare.
28

 Det flexibla arbetet där individer får en 

ökat inflytande över det egna arbetet förutsätter dock att det finns tillit mellan arbetsgivare 

och personal.
29

 Även Allvin lyfter fram socialt kapital och menar att det idag har blivit en 

förutsättning för hur man hittar, sköter och avancerar i arbetslivet.
30

  Den ökade flexibiliteten 

och det därtill kopplade ökade ansvaret för individerna innebär också att arbetet i allt större 

utsträckning tenderar att sudda ut de gränser som funnits mellan arbete – fritid. Individerna får 

allt svårare att hålla isär dessa sfärer och resultatet blir ett mer gränsöverskridande arbete. 
31

   

Förutom Allvins beskrivningar av den nya arbetsmarknaden kommer jag också att använda 

mig av Monika Lindgren med flera och deras beskrivningar av det moderna arbetslivet.
32

 

Lindgren beskriver hur det flexibla arbetslivet har gjort att människor har frångått den 

trygghet som åtföljer en fast anställning till förmån för den rörlighet som det flexibla 

arbetslivet erbjuder. Resultatet av detta har blivit att människor i allt större utsträckning 

tenderar att byta arbeten
33

 där anställningar har gått från att vara permanenta till idag mer 

temporära.
34

 Lindgren beskriver att det har skett en förändring i mentaliteten där allt fler 

människor väljer att se sitt arbete som något temporärt, detta trots att man formellt har en 

tillsvidareanställning.
35

  

2.5 Sammanfattning av teoretisk bakgrund 
Min teoretiska utgångspunkt blir därmed det sociala kapitalet på den allt mer flexibla och 

öppna arbetsmarknaden, vilka fördelar det sociala kapitalet kan generera i jakten på ett arbete. 

De teoretiska huvudbegreppen som kommer att användas och kopplas till resultatet är främst: 

socialt kapital samt kopplingar till det nya arbetslivet som Allvin och Lindgren beskriver det.     
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3 Metod 
I detta kapitel ska jag redovisa och diskutera tillvägagångssättet för min empiriska 

undersökning, dvs. de metoder som jag har valt att använda i insamlandet och bearbetningen 

av min empiri. 

3.1 Metodval 
Jag har i denna undersökning valt att använda mig av den kvalitativa metoden där jag via 

intervjuer med ams-chefen i Örebro samt rekryterare samlar in min empiri. Intervjuerna är 

semistrukturerande där intervjufrågorna är författade med hänsyn till mitt syfte och 

frågeställningar. Dessa frågor är en grund som jag som intervjuare har och kan använda mig 

av. Frågorna bygger ramen för intervjun och när respondenterna gick ifrån ämnet för mycket 

kunde jag återkoppla till en av frågorna för att komma in på ämnet igen. Studien är en 

tvärsnittsstudie där jag undersöker relationen mellan socialt kapital och möjligheten att få ett 

arbete. Studien möjliggör att använda sig av både primär- och sekundärdata.
36

  

Den kvalitativa metoden anser jag vara ett lämpligt tillvägagångssätt i denna undersökning då 

jag eftersöker en fördjupad kunskap inom ämnet. Min undersökning kommer att grunda sig i 

intervjupersonernas erfarenheter om det sociala fenomen jag undersöker vilket också är den 

kvalitativa forskningsintervjuns syfte.
37

 Jag får därmed en möjlighet att föra en diskussion på 

ett sätt som den kvantitativa metoden inte erbjuder. Jag får här även möjligheten att ställa 

följdfrågor i samband med intervjun. Jag kan vidare också be respondenten att förtydliga det 

denna sagt om något skulle vara oklart samt att be honom/henne att fördjupa sig och förklara 

andra intressanta synpunkter. Ytterligare fördelar med den kvalitativa metoden kontra den 

kvantitativa är att risken för bortfall inte är lika stor. Den som intervjuas vet inte heller vilka 

frågor som kommer längre fram i intervjun så svar på tidigare frågor kan inte påverkas av 

frågor som kommer senare.
38

 Valet av metod gjordes med hänsyn till syftet med 

undersökningen.
39

  

Nackdelen med mitt val av metod är det lilla urval som är möjligt med tanke på den 

begränsning i tid och arbetskraft som jag hade till mitt förfogande under arbetets gång. Vid 

val av den kvantitativa metoden hade jag kunnat kringgå denna problematik med mitt lilla 

urval dock hade jag istället gått miste om möjligheten till fördjupad kunskap. Ytterligare 

nackdelar med mitt val av metod är som alltid intervjuar-effekten, att jag som intervjuare 

riskerar påverkar respondenterna och deras svar.
40

    

3.2 Urval 
Jag har valt att använda mig av ett strategiskt urval i denna undersökning.

41
 Den har varit 

strategisk i den meningen att jag har prioriterat att intervjua personer med specialkunskap 

inom mitt undersökningsområde för att få ut det mesta möjliga. Jag har dock också försökt få 

ett så representativt urval för mitt undersökningsområde som möjligt. Jag har till exempel valt 

att intervjua ams-chefen Annika Lyttbacka som med tanke på hennes erfarenhet och expertis 
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inom området gör hennes åsikter till ovärderliga för mitt forskningsområde. Intervjun med 

Lyttbacka var tänkt att ge mig en mer övergripande bild av mitt undersökningsområde. 

Därefter genomfördes ytterligare fyra intervjuer på fyra olika företag med rekryterare som var 

verksamma inom olika branscher. Min ambition var att involvera företag verksamma inom så 

varierande branscher som möjligt för att på så sätt täcka upp en så stor del av 

arbetsmarknaden som jag kunde. Detta strategiska urval gjordes i en strävan att urvalet skulle 

bli så representativt för arbetsmarknaden som möjligt samt att resultatet skulle bli 

generaliserbart i den utsträckning det är möjligt utifrån så få intervjuer.  

 

Vad gäller urvalet av företag inom respektive bransch som skulle delta i undersökningen var 

även det ett strategiskt urval. Jag hade ambitionen att involvera stora och etablerade företag 

med stora personalstyrkor där rekrytering är mer vanligt förekommande än hos företag med 

mindre personalstyrkor. Jag har dock inte valt att bortse helt från de mindre företagen utan 

även de är involverade i undersökningen då arbetsmarknaden inte endast består av stora och 

etablerade företag. För att komma i kontakt med respektive företag ringde jag runt till företag 

jag kände till och tyckte kunde vara intressanta att ta med i undersökningen. Jag utnyttjade 

också kontakter jag hade inom vissa av företagen. Jag tycker att det strategiska urvalet passar 

sig väl för min undersökning då urvalet är litet till antalet och det blir därmed viktigt att man 

genomför intervjuer med de personer som man kan få ut mest av.
42

 

 

En nackdel med detta urval skulle kunna vara att min insamlade data är präglat av i huvudsak 

ett rekryterarperspektiv. Det hade varit intressant att genomföra intervjuer med medarbetare 

också för att se om det fanns några skillnader i hur man uppfattar värdet av sociala kontakter 

mellan de som rekryterar folk och de som blir rekryterade.  

3.3 Avgränsningar 
De avgränsningar jag har gjort är att, bortsett från ams-chefen, enbart involvera rekryterare 

verksamma inom olika branscher. Intervjuerna med rekryterarna är alla genomförda i en stor 

svensk stad, den stad de arbetar i. Förtydligas bör även att jag involverat företag verksamma 

inom den privata sektorn såväl som inom den offentliga sektorn. Jag kommer dock inte att 

göra någon åtskillnad mellan privata och offentliga företag i min resultatredovisning då jag 

inte hade tid eller resurser till mitt förfogande för att ta in en ytterligare variabel utöver de 

redan existerande. Jag nöjer mig istället med att enbart tydliggöra att företag från både den 

privata och offentliga sektorn är involverade i undersökningen. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Jag kontaktade Annika Lyttbacka i ett tidigt skede av arbetet och presenterade mig och min 

undersökning och uttryckte min vilja att intervjua henne, en intervju som hon gladeligen 

ställde upp på. Denna tidiga intervju med Annika var väldigt värdefull för mig då den gav mig 

möjligheten att testa mina intervjufrågor samt att få en mer allmän syn på de tendenser, inom 

mitt undersökningsområde, som finns på arbetsmarknaden idag. 

Därefter kontaktade jag företag som jag ville involvera i min undersökning. Jag berättade 

även här lite om mig och min undersökning. Jag lade fram de önskemål jag hade, vilket var en 

intervju med en rekryterare. I övrigt var jag noga med att framföra att jag var flexibel i fråga 

om när och var intervjuerna skulle genomföras. Jag överlät detta beslut till företagen för att på 

minsta möjliga sätt störa dem i deras arbete. Samtliga intervjuer kom att genomföras på 
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respondenternas arbetsplatser, en miljö de kände till och kunde känna sig trygga i. En nackdel 

med arbetsplatsintervjuer kan vara att respondenterna inte kan undvara för mycket av sin 

arbetstid åt mig som intervjuare.
43

 En av respondenterna frågade till exempel innan intervjun 

vid flera tillfällen hur lång tid intervjun skulle ta.   

I samband med att jag träffade respondenterna lämnade jag ett önskemål om att få spela in 

intervjuerna vilket alla respondenter godkände. Intervjuerna spelas in på diktafon samt på min 

telefon, telefonen var en gardering mot tekniska missöden eller som i mitt fall, brist på 

tekniskt kunnande. Detta visade sig vara en bra gardering då diktafonen under en av 

intervjuerna hade slutat fungera. Ljudupptagningen har inte påverkats under denna intervju då 

akustiken var av hög kvalitet.  

Innan själva intervjuerna informerade jag respondenterna om undersökningens syfte och 

vilken funktion deras deltagande uppfyllde samt att klargöra de etiska aspekterna under vilket 

deras deltagande skedde. De etiska aspekterna presenteras under rubrik 3.7-Etiska aspekter. 

Under detta tillfälle fick även respondenterna möjlighet att ställa frågor till mig, om de hade 

några funderingar kring undersökningen samt deras deltagande. Under intervjuerna hade jag 

en intervjuguide
44

 innehållandes cirka 20 frågor som användes vid samtliga intervjuer som vi 

diskuterade kring. Ingen intervju blev den andra lik dock var de alla lika intressanta. Även 

efter avslutade intervjuer fick respondenterna möjlighet att yttra funderingar de hade. Jag 

klargjorde även att jag kunde kontaktas under processens gång om de fick några funderingar i 

efterhand. Intervjuerna varade i snitt cirka 40 min.  

Efter avslutade intervjuer genomfördes en ordagrann transkribering, det vill säga en 

översättning från ett muntligt språk till ett skrivet språk,
45

 av de inspelade intervjuerna. Detta 

omfattade arbete ger mig i egenskap av forskare möjligheten”… till tolkning av språk, uttryck, 

sätt att tala, avbrott, tystnader och liknande…”.
46

 En ordagrann transkriberingen minskar 

också sannolikheten för att min förförståelse skall påverka tolkningen av materialet.  

3.5 Analysmetod 
I analysen av mitt material, intervjuerna, använde jag mig av den hermeneutiska 

tolkningsmetoden där tolkning av mening är centralt. Syftet med den hermeneutiska 

tolkningen beskrivs vara: ”… att erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en 

text”.
47

 Inom hermeneutiken skrivs det också ofta om förförståelsens betydelse vid forskning, 

en förförståelse som kan komma att påverka tolkningen av materialet. Den förförståelse jag 

hade inför denna undersökning var att socialt kapital var viktigt i samband med att man sökte 

ett arbete. I analysen har därför min teoretiska förförståelse påverkat mig men jag har också 

varit öppen för vad empirin har visat. Mitt mål som forskare var att frångå min förförståelse 

till förmån för tolkning av den verklighet respondenterna beskriver.
48

 

Tillvägagångssättet för att få den stora mängden intervjuutskrifter att bli mer gripbart har varit 

att kategorisera materialet. Kategoriseringen har skett utifrån mina tre frågeställningar 

vartefter intervjuutskrifterna från respondenterna ordnats efter. Därefter strukturerades 

materialet genom att tillföra några underrubriker som skulle underlätta förståelsen av 
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45

 Kvale (2009): s. 194 
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resultatredovisningen. Kvale skriver: ”En kategorisering av intervjuerna i en undersökning 

kan ge en överblick över stora mängder utskrifter och underlätta jämförelser och 

hypotesprövning”.
49

       

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validiteten avser att mäta giltigheten eller relevansen i en undersökning, att man har lyckats 

förena empirin och teorin. Validiteten ämnar undersöka huruvida man som forskare har 

lyckats samla in data som är relevanta för den problemställning man arbetar med. 
50

 Jag anser 

att jag har lyckats samla in relevant data och lyckats förena min empiri med min teori på ett 

bra sätt och därmed också uppnått en relativt hög validitet. Detta grundar jag i det faktum att 

mina intervjufrågor är författade med hänsyn till mitt syfte med undersökningen vilket på ett 

tydligt sätt kopplar ihop teorin och empirin. Vidare har även mitt strategiska urval av 

respondenter, rekryterare, möjliggjort det för mig att intervjua de personer som jag anser har 

störst kunskap inom mitt undersökningsområde. Detta strategiska urval blir som en garanti för 

att den insamlade data som intervjuerna med rekryterarna frambringar är av hög validitet då 

den är välgrundad utifrån rekryterarnas erfarenheter. Syfet är att producera valid vetenskaplig 

kunskap.
51

 Tilläggas bör att risken alltid finns, med kvalitativa forskningsintervjuer liksom 

alla andra metoder, att respondenterna inte är sanningsenliga vilket påverkar validiteten. Detta 

måste jag som forskare kontrollera i samband med sammanställningen och tolkningen av 

intervjuerna i fråga.
52

 

Reliabiliteten å sin sida granskar forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet, dvs. 

huruvida ”… ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare”.
53

 I 

detta sammanhang finns det många faktorer som kan påverka reliabiliteten för ett 

forskningsresultat. Faktorer som kan påverka är i allra högsta grad jag själv som intervjuare, 

som med ledande frågor kan påverka och styra respondenten.
54

 Andra faktorer som kan 

komma att påverka reliabiliteten kan vara det humör respondenterna är på för dagen, vilken 

miljö intervjuerna sker i, att respondenterna påverkas av inspelningsmaterialet, min 

förförståelse med mera. Därmed är det svårt att fastställa hur stark reliabiliteten i min 

undersökning är när små medel och förändringar kan göra en stor skillnad. Speciellt när en 

intervju är omöjlig att upprepa på exakt samma sätt. Jag har dock försökt att hålla 

reliabiliteten så hög som möjligt genom att till exempel undvika att ställa ledande frågor i den 

mån det har varit möjligt. Jag har dock tyckt att det har varit både intressant och nödvändigt 

att i vissa sammanhang utmana respondenten genom att ställa ledande frågor. Kvale resonerar 

för att ledande frågor i sig inte behöver vara en brist, det intressanta är istället om denna typ 

av frågor leder till ny kunskap.
55

 

Jag är i grunden inte en erfaren intervjuare och har med all säkerhet gjort misstag under dessa 

intervjuer dock kan jag tillägga att den inledande intervjun med Annika var oerhört värdefull 

för mig som intervjuare då jag därefter noga kunde analysera mig själv för att sedan också 

förbättra mig själv. Jag blev till exempel mycket mer avslappnad och kände mig tryggare i 

rollen som intervjuare under de efterföljande intervjuerna och kunde därmed också frångå 

intervjumallen på ett bättre sätt och vara mer öppen för följdfrågor. 
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Generaliserbarheten syftar till att den kunskap man producerar i en undersökning skall vara 

giltig och kunna appliceras på den större massan, resultatet skall kunna appliceras på fler 

människor och platser än vad man undersökt, dvs. generaliseras.
56

 I denna undersökning valde 

jag den kvalitativa metoden, detta val gjordes utifrån mina ambitioner att nå en fördjupad 

kunskap inom ämnet. I samband med att detta val gjordes insåg jag att undersökningens 

generaliserbarhet skulle påverkas till skillnad från om jag hade valt den kvantitativa 

undersökningsmetoden. Min insamlade data kommer i huvudsak från mina fem intervjuer, 

fyra intervjuer med rekryterare sysselsatta inom olika branscher samt en intervju med ams-

chefen, vilket gör att generaliserbarheten blir ytterst begränsad. Dock använder jag mig även 

av redan befintlig data på området såsom statistik som ska stödja min undersökning, detta 

anser jag bidrar till att höja generaliserbarhet för mitt resultat. Även om mitt resultat inte kan 

appliceras och generaliseras på den stora massan så anser jag att man kan skönja vissa 

tendenser på arbetsmarknaden. Denna typ av analytisk generalisering innebär enligt Kvale att 

man: ”… gör en välövervägd bedömning om i vad mån resultatet från en studie kan ge 

vägledning för vad som kan hända i en annan situation”.
57

 Kvale menar att 

generaliseringsanspråket bygger på en påståendelogik, en argumentation kring teori och 

empiri som antingen jag som forskare gör eller du som läsare.
58

 Mitt mål blir att vara tydlig 

och specifik i mina beskrivningar för att du som läsare skall ha möjligheten att avgöra 

huruvida resultatet är generaliserbart eller inte. 

3.7 Etiska aspekter 
Jag var i denna undersökning noggrann med att uppfylla de forskningsetiska krav som ställs 

på mig som forskare. Vetenskapsrådet
59

 presenterar fyra huvudkrav/etiska riktlinjer som 

forskare måste ta hänsyn till vid forskning och de presenteras enligt följande: 

 Informationskravet: Syftet med forskningen skall tydligt framgå för respondenterna 

och under vilka förutsättningar de deltar, deras roll i undersökning.   

 Samtyckeskravet: Intervjupersonerna skall vara medvetna om att deltagandet och 

besvarandet av frågor är ytterst frivilligt och kan avbrytas när de önskar. 

 Konfidentialitetskravet: Försäkra största möjliga konfidentialitet för de medverkande 

samt att informationen de delger inte hamnar hos obehöriga. 

 Nyttjandekravet: Försäkra att all insamlad information endast kommer att användas 

för forskningsändamål.  

Jag anser mig ha uppfyllt alla dessa av vetenskapsrådets forskningsetiska krav vid samtliga 

intervjuer bortsett från intervjun med Annika Lyttbacka. Med tanke på Annikas befattning, 

chef för arbetsförmedlingen, fann jag det oerhört värdefullt att kunna referera till henne 

personligen. Därför frågade jag i samband med intervjun huruvida vi kunde vi bortse från 

konfidentialitetskravet, något som inte visade sig vara ett problem.   
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4 Tidigare forskning 

I det följande kommer tidigare forskning för mitt undersökningsområde, värdet av socialt 

kapital för möjligheten att få ett jobb, att redovisas.  

4.1 Redovisning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning som jag i huvudsak använt mig av och som ligger till grund för mitt 

arbete är Mark Granovetters studie från 1974, Getting a job – A study of contacts and careers. 

Studien behandlar informationsflödet inom sociala närverk och vilka möjligheter 

informationen ger i jakten på ett nytt arbete. I sin studie försökte Granovetter att kartlägga de 

282 manliga tjänstemännens tillvägagångssätt i jakten på nya jobb. Han kom fram till det i 

huvudsak rörde sig om tre olika förfaranden för hur man skaffade sig information om nya 

arbeten. Dessa är: via formella kanaler såsom annonser och arbetsförmedlingar, via sociala 

kontakter, dvs. via bekanta och familj samt via spontanansökningar där man skickar in en 

ansökan utan vetskapen om jobbmöjligheter på företaget. Resultatet visade att majoriteten av 

studiepersonerna, 56 %, använde informella kanaler i jakten på information om nya 

jobbmöjligheter.
60

 Granovetter lyfter även fram den svaga länkens styrka i dessa sammanhang 

där han hävdar att de jobb man hittar via sina personliga kontakter oftast sker genom 

kontakter vars band inte är så starka, till exempel gamla arbetskamrater.
61

 Studien i sin helhet 

är väldigt omfattande och tar hänsyn till många olika variabler.  

Mitt forskningsområde är vidare utbrett studerat dock varierar fokus mellan 

undersökningarna. Många av undersökningarna på området präglas av en kvantitativ ansats 

där man försöker kartlägga företags olika rekryteringsprocesser. Resultatet ger forskaren 

möjlighet att fastställa användandet av sociala nätverk i rekryteringsprocessen vilket faller in 

under användandet av informella kanaler/sökmetoder. Några undersökningar som belyser 

detta område är Erika Ekströms studie: ”Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende”
62

 Studien 

kartlägger vilka metoder arbetsgivarna använder i rekryteringsprocessen samt i vilken 

omfattning. Hon kommer fram till det har skett en förändring i användandet av 

rekryteringskanaler för arbetsgivarna. I resultatet framkommer det att arbetsgivaren har en 

tendens att frångå det traditionella rekryteringsförfarandet till förmån för rekrytering via 

informella kanaler. Även Mats Klingvall har skrivit en artikel på området: ”Företagens 

rekryteringsmetoder – hur arbetslösa får jobb”.
 63

 Han har dock en annan fokus där han 

intresserar sig för arbetsgivarens rekryteringsmetoder vid rekrytering av arbetslösa. Även här 

fastställs att personliga kontaktnät på arbetsmarknaden har stor betydelse för möjligheten att 

få ett arbete.  

 

Svenskt näringsliv bekräftar Erika Ekströms och Mats Klingvalls resultat i sin undersökning 

”Så rekryterar företagen medarbetare”.
64

 Det framgår här att den vanligaste 

rekryteringsmetoden som används av arbetsgivare är informella kanaler följt av 

spontanansökningar som bådadera ökar. Arbetsförmedlingen är den tredje vanligaste 

rekryteringsmetoden och den minskar stadigt. Nya och mer informella rekryteringsmetoder 

ökar medans de mer traditionella och formella metoderna minskar.  
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Andra undersökningar på området som kan vara av intresse rör invandrares och ungdomars 

sociala kapital på arbetsmarknaden. Hevi Aziz har i sin uppsats: ”Ungdomar med utländsk 

bakgrund söker arbete – En kvalitativ studie om problemet med arbetssökande hos ungdomar 

med utländsk bakgrund”
65

 bland annat undersökt vilken inverkan det sociala nätverket har för 

dessa ungdomar i deras arbetssökande. Resultatet visar att ungdomarna i studien uppfattar det 

sociala nätverket vara av störst betydelse för deras möjlighet att få arbete, dock framgår det 

också att de har ett begränsat socialt nätverk som är ytterst resurssnålt. Även Michael Frosch 

har belyst detta område i sin magisteruppsats: ”Invandrares nätverk och sociala kapital - En 

studie av nätverkfaktorers inflytande på invandrares möjlighet att framgångsrikt använda sitt 

sociala kapital på arbetsmarknaden”.
66

 Resultatet visar att invandrare har vissa begränsningar 

i användandet av sitt sociala kapital på arbetsmarknaden.  

 

Det finns slutligen även en avhandling skriven av Alireza Behtoui bestående av tre empiriska 

studier där denne undersöker hur det sociala kapitalet påverkar personer med 

invandrarbakgrund på arbetsmarknaden. Avhandlingen heter: “Unequal opportunities - The 

Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the 

Swedish Labour Market”.
67

 Resultatet av undersökningen visar att invandrare har mindre 

tillgång till socialt kapital som i sin tur också innebär sämre arbetsmarknadsutfall.  

 

Många av de ovan redovisade undersökningarna syftar till att kartlägga arbetsgivares 

rekryteringsprocesser, där man undersöker vilka metoder som används och i vilken 

omfattning. Andra undersökningar granskar ungdomars och invandrares sociala kapital på 

arbetsmarknaden då denna grupp anses vara den mest utsatta, en bild vilket studierna ovan 

bekräftar. Den generella bilden som framkommer från dessa studier blir därmed att 

rekrytering sker i allt större utsträckning via informella kanaler. Detta resulterar i att personer 

med mindre socialt kapital blir begränsade i sin rörlighet på arbetsmarknaden, i första hand 

ungdomar och personer med invandrarbakgrund. 

 

Min undersökning utgår i huvudsak från ett rekryterarperspektiv där jag kartlägger vilka 

konkreta för- och nackdelar rekrytering via sociala kontakter ger arbetsgivare samt individer. 

Det innebär att undersöka varför arbetsgivare väljer att rekrytera via sociala kontakter, om en 

rekommendation påverkar urvalsprocessen, huruvida det sociala kapitalet är viktigare än 

kompetens och så vidare. Jag undersöker sammanfattningsvis hur viktigt det är med socialt 

kapital när man söker ett arbete.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera det insamlade materialet och besvara mina 

frågeställningar. Med andra ord skall jag redovisa mitt resultat som undersökningen 

frambringat. 

5.1 Presentation av respondenterna 
Nedan följer en kort presentation av de respondenter som har intervjuats i min undersökning. 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet har alla respondenternas namn och företag de är 

verksamma inom, bortsett från Annika Lyttbacka, bytts ut samt dolts. Jag kommer i korthet att 

beskriva deras befattning, vilken bransch de är verksamma inom samt deras roll i 

rekryteringsprocessen. 

 Respondent 1: Annika Lyttbacka har arbetat inom arbetsförmedlingen i 31 år varav de 

senaste sexton åren med olika chefsbefattningar. Hon är idag chef för arbetsmarknad 

Örebro samt Lindesberg. 

 

 Respondent 2: Jag har valt att kalla honom för Niklas. Niklas är verksam inom 

bemanningsbranschen. För cirka elva år sedan började han arbeta som kontorschef på 

företaget för att senare även arbeta som regionchef. Han startade för cirka sex år sedan 

en egen verksamhet som han drev under ett år men bestämde sig för att återgå till 

bemanningsbranschen där han idag är verksam som rekryteringskonsult. Niklas är 

involverad i hela rekryteringsprocessen. 

 

 Respondent 3: Jag har valt att kalla honom för Anders. Anders är verksam inom den 

offentliga sektorn och har arbetat på företaget i tio år. Under dessa tio år har han under 

drygt sex år haft någon form av arbetsledande befattning.  Han och en kollega har idag 

ett övergripande ansvar för de cirka 100 anställda. Anders är involverad i hela 

rekryteringsprocessen. 

 

 Respondent 4: Jag har valt att kalla honom för David. David är verksam inom 

banksektorn. David har arbetat på företaget i cirka tio år och är idag försäljningschef 

på en avdelning på tolv personer. David är involverad i hela rekryteringsprocessen. 

 

 Respondent 5: Jag har valt att kalla henne för Linda. Linda är verksam inom 

livsmedelsbranschen och har arbetat på företaget i drygt nio år. Linda är ekonomi- och 

personalkoordinator på företaget som har cirka 125 anställda. Linda är involverad i 

hela rekryteringsprocessen. 

5.2 Intervjuanalys och resultat 
Min redovisning av resultatet kommer att vara uppdelat i tre olika delar med några 

underrubriker. Denna uppdelning kommer att ske enligt mina tre frågeställningar. 

5.2.1 Hur viktigt är det med sociala kontakter i samband med att man söker ett arbete? 

På frågan: ”Anser du att det är viktigt med sociala kontakter när man söker jobb idag?” 

erhölls ett ”Ja” som svar från majoriteten av respondenter. Linda svarar med en intressant och 

väldigt talande liknelse:  
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Javisst är det så, det är jätteviktigt … det bygger väldigt mycket kring kontakter och nätverk och 

det gäller inte bara rekrytering utan även samhället i stort också, då får man lite lättare att 

komma in om man har en kontakt, en dörr står lite grann på glänt, kanske kan släppa in dig lite 

fortare än har du ingen kontakt får du faktiskt knacka på och kanske någon öppnar. (Linda) 

Detta kan kopplas till Putnam när han hänvisar till Claude Fischer som säger att sociala 

nätverk är viktiga hela livet, ofta när man skall skaffa arbete. 
68

 

Anders tyckte att sociala kontakter var viktiga:”… det är klart att det är bra att ha ett brett 

nätverk, att ha fler att fråga och att ha flera inputs … ett stort socialt nätverk, ja det är ju 

alltid bra om man har när man ska söka jobb tror jag.”. Granovetter fastslog att 

informationen som går via sociala nätverk var utbredd och viktig för upptäckten av 

jobbmöjligheter vilket kan kopplas till det Anders säger. 
69

 Att man gör det allmänt känt inom 

sitt nätverk att man är intresserad av ett jobb för att därefter se om några jobbmöjligheter 

dyker upp. Precis som Anders uttrycker det så är det ju bra med ett brett nätverk i dessa 

sammanhang, ju större socialt kapital - desto fler inputs.  

Bilden problematiseras något genom David som menar att det inte är lika viktigt med sociala 

kontakter när man söker arbete: ”Det är nog viktigare att ha en egen vilja och driva sig själv 

framåt tror jag”. David motiverar sitt ställningstagande med att inte alla har denna möjlighet 

att gå via sina sociala kontakter och därför är det viktigare med ett eget driv. 

Denna bild som de flesta respondenter målar upp bekräftas även av statistik från område. 

Statistiken visar att företagens rekryteringsprocesser i allt större utsträckning går mot att ske 

genom informella kanaler framför de mer traditionella och formella kanalerna såsom via 

arbetsförmedlingen eller annonsering.
70

 Detta statistiska faktum bekräftas i flera 

undersökningar, däribland från Riksrevisionen vars syfte är att granska statliga verksamheter, 

och deras granskning av arbetsförmedlingen. I Riksrevisionens rapport framgår det att hela 68 

% av arbetsgivarna i deras rapport använder sig av informella kanaler i samband med att de 

skall rekrytera personal.
71

  

5.2.1.1 Det nya arbetslivet 

Jag undrade huruvida detta var något typiskt för vår tid eller om det alltid har varit viktigt med 

sociala kontakter i samband med att man sökte ett arbete. Majoriteten svarade att detta var 

något som var mer typisk för vår tid. Niklas tyckte att detta kunde liknas vid en ständigt 

uppgående kurva där han kopplar denna utveckling till utvecklingen av social förmåga: 

”Alltså, den sociala förmågan blir mer och mer viktig och då blir också kontakterna 

viktigare”. Annika var inne på samma spår då hon tyckte att det alltid har varit viktigt, dock 

att det är viktigare idag och att det kanske t.o.m. skulle komma att bli viktigare i framtiden. 

Även hon lyfter fram denna sociala aspekt:  

… förr kanske man kunde anställa en person som skulle sköta ett jobb men idag är det ofta så att 

du förutom att sköta ditt jobb också ska utveckla ditt jobb och förbättra det hela tiden och det gör 

man oftast tillsammans med andra. Någonting som har blivit allt mer viktigt det är ju förmågan 

att ta för sig i sociala sammanhang, att samarbeta, att vara positiv, bidra, komma med idéer osv. 

och det gör man oftast tillsammans med andra. Därför har det blivit så viktigt att det är rätt 

person. Så det är inte bara vad den personen kan i rent yrkestekniska termer utan vem personen 

är och det blir ju allt viktigare. (A. Lyttbacka) 
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Detta tolkar jag som att arbetsmarknaden har förändrats i den meningen att man idag inte i 

lika stor utsträckning är intresserade av medarbetare som enbart kan utföra grundläggande 

monotona arbetsuppgifter. Arbetsgivare ställer högre krav på de anställda, speciellt på det 

sociala planet, vilket medför att det har blivit viktigare med kontakter. Rekrytering via sociala 

kontakter blir en slags garanti för att den person man anställer skall uppfylla arbetsgivarens 

krav. Det blir en person som man känner till på ett djupare plan än vad som är möjligt genom 

enbart den traditionella rekryteringsprocessen. Detta kopplar jag till Allvin när han påtalar att 

den sociala kunskapsdimensionen har blivit en allt viktigare del i det nya arbetslivet, 

däribland samarbete.
72

 Ett samarbete mellan individerna menar Allvin är viktigt för att 

organisationer skall kunna vara flexibla. Att individer inleder ett samarbete med den part som 

uppgifter förutsätter för att kunna lösas. Samarbete liknas vid sociala nätverk där man tar 

hjälp av varandra för att lösa en specifik uppgift.
73

    

Även Linda talar för att detta är något typiskt för vår tid: ”Jag tror att det ligger i tiden att det 

är så … förr var det ju arbetsförmedlingen som förmedlade och hjälpte till med jobben, nu 

har det vuxit upp som svampar…” Jag utgår här ifrån att hon syftar till att 

rekryteringsmöjligheterna inte längre är begränsade till en och samma verksamhet, 

arbetsförmedlingen, utan att det finns fler vägar att gå i jakten på ett nytt jobb. Denna 

utveckling har medfört att de sociala kontakterna har blivit viktigare då rekryteringsvägarna är 

så spridda på arbetsmarknaden.  

David svarar: ”Jag tror inte att det är någon skillnad idag mot förr … jag tror fortfarande att 

det viktigaste är drivet i den person som är ute och söker själv för att få det man vill ha”. 

Detta kan kopplas till Granovetter som i sin andra upplaga av studien, cirka 20 år efter, 

konstaterar att det resultat som studien genererade 1974 var lika aktuellt och ihållande 1995.
74

 

Detta skulle kunna antas gå emot det majoriteten av respondenterna säger, att det skulle vara 

något typiskt för vår tid. Detta kan kopplas till Lindgren som konstaterar att individer idag i 

mycket större utsträckning byter arbete.
75

 Denna utveckling, att man byter arbete oftare, 

menar Lindgren har bidragit till att individen har fått ett större ansvar över de val man gör.
76

 

Detta kan i sin tur kopplas till det David säger när han säger att individer måste ha ett driv för 

att få det man vill ha.  

5.2.1.2 Branscher 

Huruvida bilden som respondenterna målade upp gällde övergripande för hela 

arbetsmarknaden eller om det fanns vissa branscher varvid de sociala kontakterna var 

viktigare diskuterades i intervjuerna. Linda och Annika tyckte att det gällde för hela 

arbetsmarknaden där Annika säger:  

Ja, det är det som är det märkliga, man kan säga att det är överallt för att förr visste man kanske 

att det är klart att om man ska jobba med barn så är det ju viktigt att man har lätt för att 

samarbeta, man jobbar i en barngrupp osv. Det finns andra exempel, lärare och så men det blir 

viktigare överallt även på en industri som man kanske förr stod och skötte en maskin. Nu arbetar 

man i arbetslag eller man förväntas ändå tänka lite längre än bara sin del och det kräver ju att 

man är en människa som både ibland kan lära ut och ibland lära in av andra. (A. Lyttbacka) 
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Niklas, Anders och David tycker att man kan se branscher där det är viktigare med sociala 

kontakter. Både Niklas och Anders tycker att det är viktigare med sociala kontakter när man 

har en säljande tjänst. Anders tyckte även att högre tjänster tillsattes i högre grad via sociala 

kontakter: ”Om vi kollar på chefer som är ännu högre än vad jag är, där tror jag liksom att 

man behöver kontakter, dem hjälper nog ofta varandra tror jag”. Detta bekräftar även 

Granovetter när han visar att ju högre inkomst man har desto mindre sannolikhet att man har 

aktivt sökt arbetet, utan det har gått via kontakter.
77

 Detta kan även kopplas till Putnam när 

han hänvisar till Ronald Burt som har visat att företagschefer med fullt antecknade 

adressböcker gör karriär snabbare.
78

 

David å sin sida talar utifrån en arbetsgivaraspekt där han säger att mindre firmor är i större 

behov av sociala kontakter i samband med rekrytering då de inte har resurser att dra igång 

omfattande rekryteringsprocesser. Detta innebär att sociala kontakter då skulle vara viktigare 

för arbeten på mindre företag.  

På frågan om hur respondenterna skulle gå till väga om de var intresserade av att byta arbete 

blev svaret enhetligt. Samtliga uppger att de skulle utnyttja sina kontakter för att hitta ett nytt 

arbete. 

Granovetter belyser vikten av sociala kontakter i samband med att man söker jobb där han 

hävdar att trots all samhällelig utveckling så är en sak konstant och det är det faktum att 

sociala nätverk är högst avgörande för vart och vad man arbetar med: 

… that despite modernization, technology, and the dizzying pace of social change, one constant 

in the world is that where and how we spend our working hours, are embedded in networks of 

social contacts - the relatives, friends, and people to jobs by some automatic technical 

procedures such as national computerized matching.
79

  

Respondenterna bekräftar detta där det framkommer att utvecklingen av sociala medier 

snarare har gjort det än viktigare med sociala kontakter inför ett jobb.  

5.2.1.3 Sociala medier  

Utvecklingen av sociala medier har enligt Niklas möjliggjort en helt annan kontakt mellan 

individer. Företag kan via egna hemsidor nå ut till allmänheten på ett mycket smidigare sätt, 

billigare också för den delen. Niklas nämner också baksidorna med utvecklingen av sociala 

medier där han säger att arbetsgivare i allt större utsträckning söker på folk på nätet innan 

man anställer dem. Han hänvisar till någon undersökning man gjort på företaget och säger att 

cirka 27 % av arbetsgivarna gör en sökning på nätet om den person man tänker anställa. 

Niklas fortsätter:  

Då får man ju fundera på om det är smart om man har bilder när man står och kräks som är fränt 

för polarna att visa att man är en partykille men det är ju inte den personen som vi söker. Så det 

påverkar absolut, det påverkar nu och det kommer påverka ännu mer i framtiden. (Niklas) 

Även Linda, när hon har berättat att tillvägagångssätten för att hitta ett arbete har ökat lyfter in 

utvecklingen av sociala medier där hon säger att: ”Det är mycket lättillgängligare …” Hon 

talar vidare om att det idag till skillnad från förr är en mycket större rörelse på 

arbetsmarknaden där individer byter jobb oftare, vilket också bekräftas av Lindgren.
80

 För att 
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detta skall vara möjligt så måste det finnas olika kanaler att nyttja som individ, en funktion 

som sociala medier till viss del fyller. Sociala medier är ett sätt att både hitta arbete genom 

men också att hitta personal till företagen. Dagens Nyheter presenterar till exempel i en artikel 

en undersökning som visar att det blir allt vanligare med jobberbjudanden via sociala medier 

såsom facebook.
81

 Sociala medier blir därmed allt viktigare på arbetsmarknaden, även 

arbetsförmedlingen uppmuntrar arbetssökande att använda sig av sociala medier som 

facebook, twitter, bloggar, och så vidare i jakten på ett arbete.
82

 

Anders är inne på samma spår som Niklas och lyfter fram en baksida med sociala medier 

vilket är att man som individ måste tänka sig för vad man lägger ut på nätet då det väldigt lätt 

kan slå tillbaka. Han säger här att man måste tänka på vad man skriver, att man till exempel 

inte skriver något dåligt om företaget.  

David ser sociala medier som ett sätt att se vad det är för människor man håller på att 

rekrytera: ”Nu har jag inte använt det men sociala medier kan vara ett sätt att se vad det är 

för människor man har, en del har ju en förmåga att lägga ut allt i sitt liv, vilket jag inte 

förstår”. 

5.2.1.4 Sociala kontakter eller kompetens? 

Jag utmanade även respondenterna vid ett tillfälle genom att ställa en ledande och rak fråga, 

detta gjordes för att se hur viktigt det var med sociala kontakter när man sökte arbete. Jag ville 

ta reda på om sociala kontakter någonsin kunde vara viktigare än kompetens och ställde 

därför följande fråga: Vad är enligt dig viktigast när man söker jobb, sociala kontakter eller 

kompetens? 

Niklas tyckte att det var viktigare med kompetens när han svarade att sociala kontakter inte 

var avgörande men viktiga: ”Det är viktigt men inte avgörande. Men det är beroende på 

tjänst i vissa tjänster är det avgörande”.  Niklas fortsätter och säger att entrébiljetten till ett 

jobb är sitt cv. Han tillägger också att de rekryteringsbeslut han tar i sin nuvarande tjänst är på 

basis av kompetens.  

Lindas svar var: ”… kanske 60 % sociala kontakter och 40 % kompetens, jag tror nog sociala 

kontakter, det beror på vilken tjänst det är alltså”. Linda säger att i de fall där man kräver en 

speciell kompetens för ett arbete måste denna sociala kontakt ha den kompetensen annars kan 

den inte få det jobbet. När det gäller tjänster utan större kravspecifikationer, såsom en extra 

anställning över jul, så väger den sociala konakten tyngre. Detta kopplar jag till den nya 

arbetsmarknaden där man som individ förväntas vara mer flexibel och byta jobb i allt större 

utsträckning vilket gör att de sociala kontakterna blir allt viktigare.
83

 Det blir alldeles för 

kostsamt för företag att dra igång omfattande rekryteringsprocesser för tjänster utan 

kravspecifikation som Linda uttrycker det. Även Allvin säger att sociala kontakter blir 

viktigare på den nya arbetsmarknaden: ”Kraven på social kompetens, sociala nätverk och 

socialt kapital blir allt viktigare för att utföra arbetet, avancera i arbetslivet och vid behov 

kunna skaffa sig ett nytt jobb”. 
84

  

Anders tyckte att kompetensen var viktigast där hans svar blev: ”Kompetens, återigen alltså, 

nätverket kan ta dem hit men inte längre” Enligt Anders blir därmed kompetens viktigast när 
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man söker jobb. Sociala kontakter kan ta dig till en intervju säger Anders, därefter måste man 

klara sig själv och bevisa att man är rätt man/kvinna för jobbet. Jag ställer mig här dock 

frågandes till hur många andra sökande med bättre kompetens som en ansökan via sociala 

kontakter kan slå ut? Anders berättade tidigare att man får in ett stort antal sökande som efter 

urvalsprocessen skall bli cirka tio som får komma på intervju av totalt flera 100 ansökningar. 

Även om det är som Anders beskiver det att sociala kontakter bara kan hjälpa dig till en 

intervju så kan det i många fall kan vara tillräckligt, speciellt om man slåss mot 500 andra 

sökanden.   

På samma fråga svarade David att kompetens var viktigast med motiveringen: ”Kommer du 

via sociala kontakter och inte har kompetens eller inte passar in så är det ointressant”. David 

fortsätter: ”Jag håller nog på kompetensen i alla fall om du i det lägger ett vidare begrepp, 

inte bara vad du har för ränta på kontot utan hur man är”. David säger också att man måste 

använda sig av ett vidare nätverk för att se vad man har för personer att göra med vid 

rekrytering. Han menar att man inte ska avgränsa sig med att kolla gamla arbetsgivare utan 

utöka ramen och kanske även använda sociala medier. 

Annika resonerade att det måste finnas en kombination:  

Det måste finnas en kombination men det är lite intressant för jag har också varit med om att vi 

säger att en arbetsgivare ska anställa någon. Då säger arbetsgivaren att den måste kunna det här 

och det här och det här eller ha den utbildningen och så letar vi och så hittar vi kanske någon 

som stämmer överens med den yrkesmässiga profilen. Sen visar det sig att, nej, i slutänden 

anställde han grannpojken som har en helt annan kompetens, så kan det bli, men som sagt annars 

tror jag att det måste till en kombination. (A. Lyttbacka) 

Detta visar att arbetsgivare ibland väljer bort kompetensen till förmån för någon kontakt inom 

dess sociala nätverk. Mycket av detta som respondenterna säger kan kopplas till Granovetter 

där han hävdar att det inte enbart handlar om kompetens: ”Regardless of competence or merit, 

those without the right contacts are penalized”.
85

 

5.2.2 Vilka för- och nackdelar lyfter respondenterna fram med rekrytering via informella 

kanaler/sociala kontakter? 

I tal om rekrytering avgränsades diskussionen till att i huvudsak omfatta två typer av 

rekryteringar, rekrytering via informella kanaler samt den mer traditionella 

rekryteringsmodellen. Denna avgränsning gav respondenterna möjligheten att jämföra de två 

olika rekryteringsvägarna för att se vilka för- och nackdelar det fanns med respektive. I detta 

sammanhang gavs många intressanta svar för vilka för- och nackdelar det finns med 

rekrytering via informella kanaler.  

5.2.2.1 Fördelar 

Niklas nämner en fördel vara den trygghet som åtföljer en sådan rekrytering. Att det handlar 

om någon som man på ett eller annat sätt känner, att någon har rekommenderat personen i 

fråga alt. någon man själv känner till som man rekryterar, ”Man är ju säkrare liksom, någon 

går ju garant för en då, det är ganska viktigt”. Ytterligare fördelar är enligt Niklas 

tidsaspekten med denna typ av rekryteringar. Han berättar att trots att man vid en traditionell 

rekryteringsprocess, som hans avdelning i huvudsak sysslar med, är snabb så tar det viss tid 

att rekrytera. Så en annan fördel med rekrytering via informella kanaler är tidsaspekten, att 
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företag inte behöver lägga ner lika mycket tid och därmed också pengar på rekrytering: ”… 

det kan gå snabbare, utan tvekan … även om vi är snabba så tar det en viss tid att rekrytera”.  

Även Linda är inne på samma spår som Niklas när hon påtalar den tryggheten som åtföljer 

rekrytering via informella kanaler samt tidsaspekten och den ekonomiska aspekten. Linda 

säger: ”… man kommer lite snabbare i rekryteringen också för rekrytering kostar ju pengar 

så är det ju bara, rekryterar jag fel så kostar det ännu mer pengar så att det är ju, allt 

handlar om ekonomi egentligen, vad är den säkraste vägen att gå? …” Linda nämner vidare 

att den traditionella rekryteringen tar längre tid att genomföra då man inte känner personerna 

och man ska sålla, välja, genomföra intervju, göra urval osv. Linda framhäver också att det i 

sammanhanget inte finns några garantier då det oavsett vilken typ av rekrytering man sysslar 

med så kan det gå fel. Granovetter lyfter precis som Linda fram kostnadsaspekten vid 

rekrytering via informella kanaler. Granovetter ansåg denna typ av rekrytering vara både 

mindre kostsam och mer effektiv.
86

 

Anders hänvisar till den stora arbetslösheten som han menar gör sig gällande när man 

utannonserar lediga tjänster. Anders säger: ”… finns så pass mycket arbetslösa om man säger 

så, att det finns så mycket folk, så fort man annonserar så får man ju liksom en hög på 500-

700 personer och det går ju inte att hantera liksom… ”. Anders talar vidare om att den stora 

mängden ansökningar gör själva urvalsprocessen väldigt omfattande där man efter valda 

kriterier gör fler urvalsprocesser som till slut ska hamna kring tio personer som skall tas in på 

intervju. Anders beskriver det själv: ”… man pratar om max tio personer då och ska jag 

plocka ut tio personer som från börjar var 500-700 det blir ju, det är ju hopplöst. Anders 

berättar vidare att om han hade haft ett eget företag och var i behov av att rekrytera personal 

så skulle han inte heller annonsera ut tjänsterna: ”… då hade jag nog inte annonserat heller 

tror jag om jag inte känner att det fanns någon annan utväg alltså …”  

David är inne på samma spår som tidigare respondenter där den främsta anledningen till att 

man väljer att rekrytera via informella kanaler anses vara tidsaspekten. David säger: ”… det 

kan jag tänka mig är för att spara tid. Det kan man se när man går ut med annonser och får 

väldigt många sökande …”. Fördelen med att rekrytera informellt blir därmed enligt David, 

förutsatt att man vet vad man vill ha, att det tar mycket mindre tid. Det är just tid som David 

menar är av allra största vikt i dessa sammanhang då: ”… tid är idag en bristvara…”. Även 

här kan man se att tidaspekten får en central och avgörande betydelse för hur företag väljer att 

rekrytera. David avslutade med att säga att: ”… bästa möjliga utfall till minsta möjliga tid är 

väl en form av optimering”. Detta tolkar jag som att man själv som företag får avgöra vad det 

är värt att satsa på en rekrytering i form av tid och pengar för att få bästa möjliga 

utfall/kompetens/person.  

Det positiva med rekrytering via sociala kontakter var enligt Annika att: ”… det som 

förhoppningsvis sker om man ser det på det positiva planet det är ju att man gör mindre 

felrekryteringar …”. Detta blir resultatet då man förvissar sig om att det är en person som 

kommer att fungera bra i arbetslaget, vilket görs genom personens kontakt/- er. Vidare säger 

Annika att minskade felrekryteringar resulterar i: ”… att det företaget utvecklas snabbare och 

det är bra samhällsekonomiskt …”.  

5.2.2.2 Nackdelar 

I tal om nackdelar med rekrytering via informella kanaler nämner Niklas det faktum att man 

kan gå miste om bättre lämpade personer. Han säger: ”… fast har man inte lagt ut det så vet 
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man inte vad man har valt bort … Det kanske fanns ännu mer lämpad person som man inte 

tog sig tid att leta efter”.  

Linda nämner att dessa typer av rekryteringar kan komma att påverka gruppdynamiken på 

arbetsplatsen. Linda syftar här till rekryteringar där personer som redan är anställda på 

företaget hjälper sina vänner och bekanta in på arbetsplatsen.  Linda säger att beroende på 

vilken relation medarbetarna på arbetsplatsen har till varandra så kan de komma att behandlas 

olika, vilket enligt Linda kan vara på gott och ont.  

Annika beskriver nackdelarna:  

… men det kan också vara att man missar kompetenser, man missar förmågor för att man letar 

så begränsat, om man alltid brukar anställa någon av grannens barn så kanske man tappar att 

man kunde fått en annan kompetens som också tillförde någonting som man inte ens visste man 

behövde och då är det ju faktiskt samhällsekonomiskt sämre. (A. Lyttbacka)  

Annika lyfter även fram att vissa samhällsgrupper blir mer drabbade än andra, något som hon 

menar blir som tydligast på arbetsförmedlingen. Här nämner hon personer med 

invandrarbakgrund, personer som kommer från långtidssjukskrivningar eller unga som aldrig 

haft ett jobb tidigare. Detta menar Annika beror på att företag: ”… går på det där, det som 

man känner till, personer, företag osv. så det är mycket svårare för dem som inte har ett stort 

nätverk”.  

Det respondenterna lyfter fram kopplar jag till Allvin när han talar om flexibiliteten som 

arbetsmarknaden idag präglas av.
87

 Detta kan i sin tur också kopplas till Lindgren när denne 

beskriver hur anställningar har gått från att vara mer permanenta till mer temporära.
88

 Jag 

kopplar denna utveckling på arbetsmarknaden till det respondenterna lyfter fram som fördelar 

med rekrytering via informella kanaler, det vill säga tidsaspekten. Jag tolkar det som att 

företag idag har blivit mer medvetna om denna rörlighet som finns på arbetsmarknaden och 

att man drar sig för att dra igång omfattande rekryteringsprocesser. Detta då kostnaderna kan 

bli stora med tanke på risken som finns att den rekryterade personen inom en snar framtid 

skall söka sig vidare.   

5.2.3 Vilka för- och nackdelar kan sociala kontakter ge i form av personliga 

rekommendationer när man söker ett arbete enligt rekryterarna? 

Inledningsvis fördes en diskussion kring de för- och nackdelar som respondenterna kunde se 

med en personlig rekommendation inför ett jobb. Intervjuerna gav många intressanta svar.  

5.2.3.1 Fördelar 

Niklas säger här att en fördel med en personlig rekommendation är: ”Att dem får lite mer 

belysning. Faktiskt. Tittar noggrannare på en sådan person … Det handlar ju rätt mycket om 

att highlightas i urvalsprocessen”. En belysning som i dessa sammanhang är av yttersta vikt 

precis som jag beskrev i min inledning. Där framkom det att när en arbetsgivare/rekryterare 

läser ett personligt brev så tar det bara 20-25 sekunder för dem att besluta huruvida personen 

är intressant för jobbet eller ej.
89
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Även Linda tycker att en personlig rekommendation ger fördelar inför ett jobb när hon säger: 

”Det gör det, det kan det absolut”. Linda säger: ”… den får ju en uppmärksamhet, det får den 

ju, det kan ju vara att en ansökan som kommer in kanske inte alls får lika stor uppmärksamhet 

om man jämför dem”. 

Anders gav ett väldigt talande och rakt svar: ”… man kan ju säga att man får väl en liten 

gräddfil om man blir rekommenderad av någon men inte längre än att man får komma hit och 

prata, sen upphör ju alla fördelar”. Anders fortsätter och säger att den fördel dem får är att 

komma in på intervju därefter behandlas dem som vem som helst. Anders säger även att alla 

fördelar måste upphöra vid det här skedet och man måste göra sin egen bedömning av 

personen i fråga. Personen i fråga måste vid det här skedet bevisa hur bra han/hon är. Anders 

fortsätter:  

… såklart har dem ju en större chans om man nu har en hög med 40 man och man bara behöver 

två och någon säger att den här killen är skitbra för han har verkligen varit bra tidigare och sådär 

så då finns det ju större chans att man kommer in, det gör det. (Anders) 

Han nämner även att i en situation där han står och väger mellan två kandidater inför ett jobb 

så tippar vågen i regel över till fördel för den som har rekommenderats. 

David beskriver att den främsta fördelen är:” Ja, fördelen är ju att det är någon man litar på 

som känner någon som vet hur den beter sig och hur den fungerar, det är en fördel, det är 

svårt för någon ny att ta reda på”. Detta ser David som en stor fördel.  

För att en rekommendation skall vara värd något i dessa sammanhang skall det finns tillit till 

personen som rekommenderar precis som respondenterna uttrycker det och så även 

Granovetter: ”One knows roughly how well to trust the recommendation of the person one 

initially asks for one and also to what extend that person is likely to feel obligated to 

recommend only someone especially well qualified”.
90

 Allvin beskriver tillit: ”Det avser den 

tilltro som självständiga människor i ett socialt system sätter till varandra”.
91

 Både min teori 

och empiri bekräftar att tillit mellan individer är en förutsättning för att kunna använda sitt 

sociala kapital. Rekryterarna beskriver t.ex. tillit som en förutsättning för att en 

rekommendation skall vara värd något.  

5.2.3.2 Nackdelar 

När jag sedan efterfrågar vilka nackdelar Niklas kan se med en personlig rekommendation blir 

svaret: ” Ja men nackdelen kan ju vara om personen som lämnar över rekommendationen 

tycker inte vi är en trovärdig person, då sänks ju personen som rekommenderats”. Därefter 

frågade jag om man behandlar personer som har blivit rekommenderade till dem annorlunda 

och erhöll då svaret:  

Beror på vart rekommendationen kommer ifrån … Kommer det från en person som inte har med 

det här att göra då är det ju inte värt någonting, kommer det ifrån kunden att den här personen 

vill jag att ni ska titta extra på så är det ju jätte bra … fast någonstans kommer man till ett läge 

där man säger ja han är bra men vi tror att dem här är minst lika bra eller bättre. (Niklas)  

I sammanhanget lyfter Linda fram att det förutsätter att man har ett förtroende för vem som 

lämnar rekommendationen. Har man förtroende för personen så får man en större kännedom 

om personen som söker jobbet på ett sätt som inte är möjligt genom enbart cv och ett 

personligt brev. Samtidigt ser Linda rekrytering via sociala kontakter som en balansgång där 
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hon tycker att sådana här rekryteringar kan vara känsliga. Linda säger: ”Det är ju en 

balansgång där för ibland tror man att, det har vi råkat ut för, att man trott att det ska gå 

jättebra och dem är väldigt nära vänner och sen så kanske det inte alls går så bra” 

De nackdelar som Anders kunde se med en personlig rekommendation var: ”Ja, det är ju om 

det inte går så bra … Ja, jag ser inte så stora nackdelar egentligen, det är billigt och surt för 

den som har rekommenderat den men det ju sådant som händer, en personlig 

rekommendation tror jag inte alltid blir 100 % ”. Anders nämner även att om en 

rekommendation skulle gå fel så är det inget som han belastar den som rekommenderat. Detta 

för att Anders utgår ifrån att rekommendationen har skett: ”… med gott minne antar jag och 

inte bara för att fixa jobb åt någon man känner …” Även Anders lyfter fram att en 

förutsättning för att rekommendationen skall ge några fördelar är att den kommer från någon 

man har förtroende för och som själv håller måttet. Anders menar att man själv 

rekommenderar på den nivå man själv befinner sig inom.  

Anders berättar även att när han var produktionsledare fick han ta emot två rekommendationer 

från två arbetsledare som rekommenderade två släktingar varav en var en syster. De båda fick 

provanställningar dock fick inte systern förlängt förtroende och sades upp. Anders berättar hur 

det var att ta berätta för arbetsledaren om beslutet: ”… det är väl klart att det var lite svårt att 

säga åt kollegan då att din syster inte håller måttet och får inte fortsätta här men det fick vi ju 

ta, han vart väl inte så glad men insåg väl säkert själv att det kanske inte är hållbart”. Detta 

är något som skedde på Anders förra arbetsplats och inte på hans nuvarande.  

David å sin sida hade svårt att ge ett riktigt konkret svar på vilka nackdelar som han ansåg 

fanns med en personlig rekommendation inför ett jobb: ”Jaa, nej, om det blir fel men det 

spelar ingen roll, blir det fel så är det en nackdel oavsett om någon har rekommenderat eller 

inte så det är klart det är en nackdel”.  

Problematiken kring vart rekommendationen kommer ifrån belyser även Granovetter. Han 

menar att en sådan rekommendation inte får vara allt för avlägsen och komma från till 

exempel en femte person för att vara värd något.
92

 Det måste vara någon som står 

respondenten närmare. Han nämner vidare att rekommendationer inte är ovanliga där mer än 

80 % av de tillfrågade i hans undersökning hade rekommenderat någon.
93

 Detta kan kopplas 

till mina respondenter där nästan alla någon går har rekommenderat någon de känner inför ett 

jobb.  

5.2.3.3 Urvalsprocessen 

Jag förde sedan denna diskussion vidare för att på ett litet mer konkret plan försöka se vilka 

fördelar en rekommendation kan ge och började prata om urvalsprocessen. Jag ställde mig här 

frågade till huruvida en rekommendation påverkar urvalsprocessen, Niklas: ”Ja det gör det ju 

…” men Niklas beskrev det inte närmare på vilket sätt det påverkar utan övergick till att 

klargöra att det inte gör det i hans arbete. Han är här noga med att framföra att de 

bedömningar de gör är neutrala: ”… vi bedömer personen neutralt för det … jag vill verkligen 

betona det, det är verkligen inte orättvist alltså, för det blir samma seriösa process för det”.  

Linda svarade: ”Inte när det gäller en annonsering, när vi söker en specifik tjänst då, gör den 

inte det så, men kanske när vi söker en extra så kanske det gör så, ja, det kan det göra”. Med 

specifik tjänst här menar Linda en tjänst där en klar kravspecifikation finns för vad man söker. 
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Vi kom även in på ett intressant sidospår under intervjun där jag undrade om Linda kände 

något krav att tillmötesgå dessa rekommendationer från kollegorna. Linda nämner att hon i 

dagsläget inte gör det men att hon i ett tidigare skede, på ett annat jobb, har gjort det: ”Det 

gjorde jag, utav min oerfarenhet kanske, man lär sig i efterhand så att säga, det var så klart 

att man tyckte å men gud är det någon som du rekommenderar då måste den vara bra”. 

David svarade: ”Svårt att svara på, det beror helt och hållet på andra sökande, det beror på 

vem som är bäst kvalificerad för jobbet helt enkelt”. Likt de andra respondenterna lyfter även 

David fram att det är viktigt vem rekommendationen kommer ifrån. I övrigt menar David att 

när en rekommendation kommer in så skulle han be den rekommenderade personen att ta 

kontakt med honom själv och presentera sig. 

Avslutningsvis är samtliga rekryterare neutralt/positivt inställda till att motta 

rekommendationer. Niklas sa: ”Jag får ju göra bedömningen om den är värd någonting, för 

alla vill framhäva sig”. Linda såg det som enbart positivt: ”Det är positivt för den här 

personen trivs ju på jobbet här och kan även rekommendera sina vänner och före detta 

kollegor att komma och jobba på den här arbetsplatsen och det är väl jättebra”. 

5.3 Sammanfattning 
Resultatet visar att individers sociala kapital är av avgörande faktor och påverkar individers 

möjlighet att hitta ett arbete. Statistik på området bekräftar detta faktum då företag i allt större 

utsträckning väljer att rekrytera via informella kanaler. Denna bild bekräftades även av 

respondenterna i undersökningen där majoriteten tyckte att individers sociala kapital var 

viktigt i samband med att man sökte ett arbete. Jag tycker att Linda lyckas fånga upp det bra i 

sin liknelse för vilka fördelar socialt kapital kan ge när man söker ett arbete när hon säger: ”… 

en dörr står lite grann på glänt, kanske kan släppa in dig lite fortare än har du ingen kontakt 

får du faktiskt knacka på och kanske någon öppnar”. Majoriteten av respondenterna ser även 

denna utveckling mot att individers sociala kapital blir allt mer avgörande i jakten på ett 

arbete som något typiskt för vår tid och som i framtiden även kommer att bli än viktigare. 

Majoriteten tycker att det sociala kapitalet är viktigt på hela arbetsmarknaden alt. i säljande 

tjänster. Även utvecklingen av sociala medier har underlättat rörelse på arbetsmarknaden, det 

finns flera alternativa tillvägagångssätt för hur man hittar ett arbete där just sociala medier 

uppfyller denna funktion som arbetsförmedlare. Dock skall man vara varse om sociala 

mediers baksidor och tänka sig för vad man lägger ut för information och bilder på sig själv 

då arbetsgivare lätt kan komma åt den. Exakt hur viktigt det är med socialt kapital när man 

söker ett arbete åskådliggjordes bäst när jag frågade vad som är viktigast, sociala kontakter 

eller kompetens. Det visade sig att svaret var långt ifrån självklart där socialt kapital t.o.m. i 

vissa fall ansågs vara viktigare. 

De för- och nackdelar man kan se med rekrytering via informella kanaler beskrivs enligt 

respondenterna på följande sätt. En fördel med rekrytering via informella kanaler beskrivs 

främst vara den trygghet som åtföljer denna typ av rekryteringar. Att man får en större 

kännedom om personen i fråga än vad som är möjligt enbart genom ett cv samt ett personligt 

brev. Respondenterna lyfter även fram det faktum att rekryteringsprocessen går mycket 

snabbare där man slipper ta emot flera 100 ansökningar till varje tjänst vilket gör 

rekryteringsprocessen väldigt omfattande. Rekrytering via informella kanaler/sociala 

kontakter leder till att man som företag spar pengar. Mycket verkar handla om tid där en av 

respondenterna fånga detta på ett bra sätt när han sa: ”… bästa möjliga utfall till minsta 

möjliga tid är väl en form av optimering”. Vidare kan denna typ av rekrytering även innebära 

färre felrekryteringar som i sin tur resulterar i en bättre samhällsekonomisk utveckling. De 
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nackdelar som respondenterna återger med denna typ av rekrytering är att man kan gå miste 

om kompetenser som i sin tur kan resultera i sämre samhällsekonomisk utveckling. En av 

respondenterna lyfter även fram en oro över att denna typ av nepotism kan resultera i att störa 

gruppdynamiken på arbetsplatsen där man behandlar varandra olika beroende på vilken 

relation man har till varandra.  

Vilka konkreta fördelar sociala kontakter kan ge i form av personliga rekommendationer inför 

ett arbete beskriver rekryterarna i första hand vara den uppmärksamhet som de sökande ges. 

Som en av rekryterarna beskriver det: ”… man kan ju säga att man får väl en liten gräddfil 

om man blir rekommenderad av någon …”. Man får en uppmärksamhet som gör att man 

sticker ut från den stora ansökandemängden och i vissa fall får du som en av respondenterna 

beskriver det en gräddfil ända fram till intervju. En rekommendation påverkar därmed i allra 

högsta grad urvalsprocessen. Vissa respondenter lyfter även fram att beroende på vad för typ 

av tjänst det handlar om så kan sociala kontakter påverka i olika stor utsträckning. En 

förutsättning för att en rekommendation skall vara värt något är att den kommer från någon 

som rekryterarna har förtroende för och tycker själv gör ett bra jobb. En nackdel med en 

personlig rekommendation beskrivs vara dels vart rekommendationen kommer ifrån men 

också att den kan komma att påverka relationerna på arbetsplatsen i ett längre skede. Detta om 

en anställning via någon redan anställd på företaget t.ex. går fel. 

Min undersökning bekräftar värdet av socialt kapital på arbetsmarknaden och därmed också 

tidigare studier på området. Undersökningen har även bidragit till att på ett mer konkret plan 

beskriva det sociala kapitalet i en rekryteringsprocess. Undersökningen lyfter bland annat 

fram vilka konkreta för- och nackdelar det finns med rekrytering via informella 

kanaler/sociala kontakter men också vilka för- och nackdelar en personlig rekommendation 

kan ge. 
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6 Slutsatser och slutdiskussion  

Här presenterar jag i korthet de resultat som undersökningen inbringat samt för en 

slutdiskussion. 

6.1Slutsatser 

Jag redovisar här vilket resultat som min undersökning har inbringat. Redovisningen sker i 

korthet och är uppdelad efter mina frågeställningar 

Hur viktigt är det med sociala kontakter i samband med att man söker ett arbete? 

Den insamlade empirin som undersökningen har inbringat visar att individers sociala kapital 

av allra högsta grad är avgörande för vilka möjligheter man har att hitta ett jobb. I allt större 

omfattning sker rekrytering via informella kanaler där utvecklingen av sociala medier bidragit 

till att sökvägarna har expanderat explosionsartat och inte längre är lika begränsad. Därför blir 

individers kontaktnät allt viktigare för att kunna röra sig mellan olika arbeten på 

arbetsmarknaden. En person med ett stort socialt nätverk får därmed fler ingångar/ 

möjligheter till skillnad från en person som inte har det. I undersökningen framkommer det att 

sociala kontakter är extremt viktiga, ibland även viktigare än kompetens.   

Vilka för- och nackdelar lyfter respondenterna fram med rekrytering via informella 

kanaler/sociala kontakter? 

Fördelar:    

 Får en större trygghet   

 Rekryteringen går snabbare    

 Sparar pengar    

 Färre felrekryteringar    

Nackdelar: 

 Riskerar missa kompetenser 

 Kan påverka gruppdynamiken på arbetsplatsen 

Vilka för- och nackdelar kan sociala kontakter ge i form av personliga rekommendationer när 

man söker ett arbete enligt rekryterarna? 

Fördelar:    

 Får en oerhört viktig uppmärksamhet  

 Kan få fördelar i urvalsprocessen   

 Kan i vissa fall vara en garanti  

för en intervju 

Nackdelar: 

 En nackdel kan vara vem som lämnar rekommendation, det förutsätter att man har 

förtroende/tillit för/till personen i fråga  

 Det kan komma att påverka relationerna och gruppdynamiken på arbetsplatsen. Om en 

anställning sker via någon som redan är anställd på företaget och inte går som 

förväntat.  
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6.2 Slutdiskussion 

Jag ställer mig frågandes till om en personlig rekommendation inte ger större fördelar än vad 

rekryterarna lyfter fram. Majoriteten av rekryterarna hade svårt att svara på vilka fördelar en 

rekommendation kan ge och svajade fram och tillbaka vid flera tillfällen innan man bestämde 

sig för ett svar. Om detta berodde på att man inte var van vid frågan eller bara vägde sina ord 

noggrant låter jag vara osagt. Det intressanta här är också att flera av rekryterarna har 

släktingar/bekanta på arbetsplatsen samt att flera av rekryterarna hade en tendens att hänvisa 

till tidigare arbetsplatser där man kanske gjorde si eller så men inte idag. I de fall man hade 

anställt bekanta hänvisade man till den kompetens de hade. Jag har dock full förståelse för 

respondenterna då ämnet kan anses vara känsligt.  

Jag ställer mig också frågande till huruvida rekryterarna har full förståelse för vilken enorm 

fördel uppmärksamheten som sökande via rekommendationer ges kan ha i jakten på ett arbete. 

De flesta av dem är noga med att klargöra att en personlig rekommendation ”bara” hjälper dig 

till en viss gräns men att detta ”bara” i allra största grad kan avgöra för huruvida man får ett 

arbete eller inte nämner man inte.  

Jag ifrågasätter även Annikas resonemang om att felrekryteringen skulle minska via 

rekrytering genom sociala kontakter. Frågan är om dessa rekommendationer som kommer in 

sker på basis av den bekantes arbetskapacitet, personlighet eller enbart solidaritet som Anders 

beskriver det? Min uppfattning är att personer i många fall rekommenderas enbart på basis av 

att man känner till personen ifråga och inte känner till hans eller hennes arbetskapacitet. Jag 

har själv blivit rekommenderad till jobb via bekanta som jag aldrig tidigare arbetat med och 

som inte känner till min arbetsmoral eller kompetens. 

I övrigt visar resultatet av min undersökning att socialt kapital är oerhört viktigt på 

arbetsmarknaden, kanske till och med viktigare än vad man på förhand kunde föreställa sig. 

Trots att min undersökning är liten och involverar endast fem respondenter tycker jag att 

resultatet klart visar på de tendenser som idag finns på arbetsmarknaden. Jag vill inte påstå att 

resultatet är applicerbart på hela arbetsmarknaden, det vore lite väl vågat i min mening, med 

tanke på undersökningens omfattning. Det är också svagheten med min undersökning, att 

utifrån ett så litet urval kunna undersöka ett så omfattande och komplext område. Som redan 

redovisat hade jag dock aldrig hade ambitionen att presentera ett resultat som var 

generaliserbart på hela arbetsmarknaden utan snarare enbart blottgöra de tendenser som man 

kunde skönja. En uppgift som jag tycker att jag har lyckats med och därmed också uppfyllt 

syftet med min undersökning. Jag önskar att jag hade haft möjligheten att även involvera 

medarbetare i undersökningen vilket skulle ge den en ytterligare dimension, något som 

dessvärre visade sig inte vara möjligt. Min ursprungliga idé var att genomföra intervjuer med 

rekryterare samt medarbetare från respektive företag som deltog i undersökning. Jag stötte 

dock på problem vad gäller intervju med medarbetare och tvingades att lägga om hela 

undersökningen till att enbart innefatta rekryterare. Vid ett tillfälle tackade en rekryterare ja 

till en intervju och när vi därefter skulle hitta en medarbetare som skulle ställa upp på en 

intervju uppstod svårigheter som slutade med att även rekryteraren drog sig ur. Detta kan ge 

indikationer på hur känsligt ämnet i fråga är. Tilläggas kan att hos de rekryterare som är 

involverade i min undersökning har jag inte lämnat något önskemål om att även intervjua en 

medarbetare.   

En ytterligare svaghet kan vara jag som intervjuare då jag innan detta arbete endast hade 

genomfört en intervju. Med tanke på mitt urval så blev ändå intervjuerna trots min oerfarenhet 

väldigt lättsamma och bra. För detta har jag att tacka de erfarna och förstående respondenterna 

som hade en mycket större erfarenhet av intervjuer än jag. En av intervjupersonerna uttryckte 
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att denne hade gjort cirka 3000 intervjuer vilket i dagsläget är ett fåtal fler än vad jag har 

kunnat mäkta med. Jag försökte utnyttja varje möte med respondenterna och passade även på 

att fråga om tips och råd när tillfälle gavs, något som jag sedan bar med mig under resterande 

intervjuer. Jag önskar innerligt att jag hade haft mer tid och resurser till mitt förfogande under 

arbetets gång som hade möjliggjort en mer omfattande undersökning på detta högst 

intressanta och aktuella område.   

Ett slutligt förtydligande är att jag för en diskussion kring socialt kapital där jag argumenterar 

för att stora sociala nätverk ger större möjligheter än små sociala nätverk. Detta är en 

förenkling, jag är medveten om att det i praktiken inte behöver förhålla sig på det viset. En 

individ med ett litet nätverk kan ha bättre möjligheter att hitta ett arbete via sina sociala 

kontakter till skillnad från en individ med ett stort nätverk, detta beroende på vilka som ingår i 

nätverket.   

6.3 Vidare forskning 
Jag tycker att mitt undersökningsområde är oerhört intressant och ständigt aktuellt. Det vore 

intressant att se vilka branscher på arbetsmarknaden som socialt kapital är som mest 

användbart inom. Det skulle även vara intressant att se om det finns några skillnader för hur 

män och kvinnor använder sig av socialt kapital för att röra sig på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Del 1 

Kan du berätta lite om dig själv & ditt arbete? 

Hur fick du kännedom om det jobb du har idag? 

Kände du någon på företaget innan du började jobba här? 

Har du någonsin rekommenderats för ett jobb?  

- Om ja, dina tankar & känslor kring det, hur gick det? Tror du att utgången hade varit 

densamma utan dina kontakter? Motivera! 

Har du någonsin rekommenderat någon bekant till ett jobb? 

- Om ja, hur gick det? 

Varför gjorde du det? 

Förväntar du dig något tillbaka? 

 

- Om nej 

Varför tror du att man väljer att rekommendera bekanta för ett jobb? 

Tror du att man förväntar sig något tillbaka? 

Om vi antar att du är intresserad av att byta jobb, hur skulle du gå till väga? 

Del 2 

Kan du beskriva företagets rekryteringsprocess? Hur ni går till väga vid nyanställningar, från 

att en tjänst blir tillgänglig till att den tillsätts. 

Hur behandlar du ärenden där en person blivit rekommenderad för ett jobb hos er? 

Vilka fördelar kan du se med en personlig rekommendation inför ett jobb?  

Vilka nackdelar kan du se med en personlig rekommendation inför ett jobb? 

Påverkar en rekommendation urvalsprocessen? 

Vad tänker du när någon rekommenderas till dig? 

Anser du att det är viktigt med sociala kontakter när man söker jobb idag? 

Del 3 

Idag visar statistik att majoriteten av alla jobb som finns på arbetsmarknaden är s.k. dolda 

jobb (nästan 70 %), som aldrig utannonseras till allmänhetens förfogande, varför tror du att 

andelen är så stor? 

Har utvecklingen av sociala medier påverkat denna utveckling? Motivera! ( Facebook t.ex.) 
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- Har det alltid varit som det är idag eller är det något typiskt för vår tid? 

- Tror du att den redovisade andelen dolda jobb (nästan 70 %) kommer att öka, sjunka 

eller stagnera med tiden? Motivera varför! 

Vad får denna utveckling för positiva & negativa konsekvenser för  

- För individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden? 

- Arbetsmarknaden?  

Kan du se något område på arbetsmarknaden där det är extra viktigt med sociala kontakter i 

samband med jobbsökande? 

Vilka för- & nackdelar kan du se med rekrytering genom sociala kontakter?  

(Varför tror du att företag väljer att använda sig av sociala kontakter i en rekryteringsprocess? 

Varför man föredrar att rekrytera via informella kanaler?) 

Avslutande fråga: Vad är enligt dig viktigast när man söker jobb, sociala kontakter eller 

kompetens? Motivera!  

Har DU några frågor? Är det något du vill lägga till? Något du känner att vi missat?  

 


