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Förord  

Författarna delar ett gemensamt ansvar för samtliga delar i uppsatsen. Båda författarna har 

varit närvarande och delaktiga i uppsatsens alla avsnitt. Två av intervjuerna genomfördes av 

Harminder Mankoo och två av Natalie Bettar. 

 

Ett stor tack till alla som har medverkat i denna studie. Vi tackar våra respondenter som har 

tagit sig tiden att dela med sig av sina erfarenheter om nätverksrekrytering. Det har varit 

lärorikt och givande att del av era synpunkter och upplevelser. Utan er hade inte studien 

varit genomförbar.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Apostolis Papakostas för all stöd, vägledning och för 

givande råd samt diskussioner.  
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Sammanfattning  

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt med syfte att undersöka HR-anställdas 

användning av och syn på socialt nätverk i rekryteringsprocesser på bemanningsföretag. 

Studiens bakgrund utgörs av semistrukturerade intervjuer med fyra HR-anställda som 

arbetar på olika bemanningsföretag i Stockholm. I resultatet framkommer det att HR-

anställda använt sig av nätverksrekrytering där sociala relationer som personer från 

yrkeslivet och bekanta är det vanligaste. Det redogörs även för deras reflektioner kring 

positiva respektive negativa konsekvenser av nätverkrekrytering. De nämner att det positiva 

är att man når ut till flera människor och att det är tidseffektivt medan de negativa är att 

vissa grupper tenderar att exkluderas. Vidare visar resultatet att externa kanaler som 

arbetsförmedling och webbplatser som bland annat Monster och Facebook används för att 

publicera annonser. Tidigare forskning som presenteras i studien berör användning av 

socialt nätverk i rekryteringsprocesser och dess konsekvenser. Studien anammar ett 

sociologiskt tänk då sociologiska teorier som Lins teori om social kapital och Granovetters 

teori om svaga och starka länkar tillämpats.   

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, socialt nätverk, HR-anställda, nätverksrekrytering, 

homofili, social skiktning 
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Abstract  

This thesis has an qualitative perspective with a purpose to investigate if HR-employees at 

staffing company uses social network in the recruitment process and what their opinion is 

about it. The thesis is based on four semi-structured interviews with HR-employees whom 

works at staffing companies in Stockholm. The result shows that HR-employees has used 

network recruitment and the people including in their network are people whom are familiar 

and former colleagues. It also shows their reflection about positive and negative 

consequences by using network recruitment. They mention that the positive with network 

recruitment is that it’s easier way to reach out to more people and it saves time while the 

negative is that some groups have chance to get excluded. Further the result shows that they 

use extern ways like example arbetsförmedlingen, Monster and Facebook to publish their 

job advert. They also publish on their own website. Earlier studies which presents in the 

thesis explains the use of social network in the recruitment process and its consequences. 

The thesis is permeated by a sociological theory like Lins theory about social capital and 

Granovetters theory about strong and weak ties.  

 

Keywords: staffing company, social network, Human Resource employed, network 

recruitment, homofili, social stratification.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Vi har undersökt om huruvida anställda som arbetar med rekrytering använder sig av 

kontaktnätverk för att tillsätta tjänster på bemanningsföretag. Bemanningsföretag är en 

privat arbetsgivarorganisation som arbetar med att rekryterar personal till andra företag. 

Eftersom bemanningsföretag vuxit de senaste åren och expanderats på arbetsmarknaden, 

tycker vi att detta är ett intressant fält att undersöka. Vi har därför valt att intervju fyra 

anställda på bemanningsföretag för att även ta reda på deras åsikter om användning av 

nätverksrekrytering. Resultatet visade att de intervjuade någon gång har använt kontakter för 

att rekrytera personal. Det framkommer i intervjuerna att de anställda tycker att det är både 

positivt och negativt att använda sig av nätverkrekrytering. De nämner även konsekvenser 

som kan uppstå i samband med nätverksrekrytering.  
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Inledning 

 

Idag är det en utmaning för organisationer att finna rätt anställda med rätt kompetens och 

kvalifikationer. Rekrytering är en metod som används av HR-anställda på företag för att 

anställa den “rätta” medarbetaren. Det är vanligt att utannonsering, ansökningar, nätverk, 

sociala medier och bemanningsföretag används som rekryteringskanaler (Karlsson 2014). 

Det har visat sig att åtta av tio svenska rekryteringar sker med hjälp av sociala nätverk och 

sociala medier som bland annat LinkedIn och Facebook. Genom nätverksrekrytering kan 

organisationer undgå kostsamma annonseringar och utdragna rekryteringsprocesser 

(Wendelin 2013). Rekryterare använder sig av informella kanaler för att tillsätta en tjänst, 

vilket visat att minst hälften av arbetssökande har vid något tillfälle erbjudits en tjänst via 

nätverk (Mcdonalds 2011, s. 1664). 

 

Användning av nätverksrekrytering kan leda till både positiva och negativa effekter. 

Fördelen med metoden är att det är tidseffektivt samt mindre resurskrävande. Medan en 

nackdel kan vara att de nyanställdas intressen och egenskaper tenderar att reproducera den 

redan befintliga organisationskulturen och på så sätt förses företaget inte med nytänk 

(Granberg 2011, s. 420ff). 

 

Den här undersökningen behandlar sociala nätverkets betydelse ur HR-anställdas perspektiv 

då den tidigare forskningen främst grundat sig på arbetssökandes perspektiv. Vi tycker att 

ämnet är viktig att ta upp då användning av nätverk vid tillsättningar av tjänster kan mynna 

ut i såväl positiva som negativa konsekvenser. Att man rekryterar genom nätverk kan vara 

gynnande för en del människor men inte för andra. Nätverksrekrytering kan dock i slutändan 

leda till socialt uppdelning (Lin 2000). 

 

Studiefältet i undersökningen är Bemanningsföretag som vuxit kraftigt de senaste åren är en 

relativt ny aktör på den svenska arbetsmarknaden. Bemanningsföretag arbetar med effektiv 

rekrytering och uthyrning av personal till andra organisationer och det har blivit allt 

vanligare att rekrytera via bemanningsföretag. Studien genomsyras av sociologiska aspekter 

och ämnar studera HR-anställdas användning av och syn på användning av sociala nätverk i 

rekryteringsprocesser på bemanningsföretag.  
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Syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att undersöka om HR-anställda på bemanningsföretag använder sig av 

sina sociala nätverk i rekryteringsprocesser och om så är fallet, undersöka i vilken 

utsträckning de använder sig av dessa. Vi ämnar även undersöka deras syn på användning av 

nätverksrekrytering i allmänhet. Därmed har vi även en tanke med att redogöra för fördelar 

respektive nackdelar med nätverksrekrytering samt belysa vilka följder användningen kan 

leda till. De frågeställningar som vi ämnar ha med i studien lyder följande: 

 I vilket mån använder sig HR-anställda på bemanningsföretag av sociala nätverk vid 

tillsättning av tjänster? 

 Vilka nätverksgrupper och nätverkskanaler använder dem sig av? 

 Vad har HR-anställda för syn på användning av sociala nätverk i 

rekryteringsprocesser i allmänhet?  

 Vad tror HR-anställda att användning av nätverk vid anställningsprocesser kan få för 

konsekvenser på arbetsmarknaden?  

 

Avgränsning  
 

I denna studie ligger fokuset på HR-anställdas användning av sina sociala nätverk i 

rekryteringsprocesser på bemanningsföretag. Vi har valt fyra olika bemanningsföretag och 

intervjuat fyra HR-anställda från vardera. Detta för att vi ska få en inblick i om huruvida 

användning av socialt nätverk förekommer inom bemanningsbranschen. Vi är medvetna om 

att vi undersöker en liten del av arbetsmarknaden men vi var tvungna att göra en sådan 

avgränsning på grund av uppsatsens omfattning och begränsade resurser i form av tid.  

 

Disposition  
 

Uppsatsens disposition ser ut på följande sätt: ett inledande avsnitt där det redogörs för 

frågeställningar, syfte och studiens avgränsning. Det andra avsnittet ger läsaren en inblick i 

bemanningsföretagens framväxt och etablering på arbetsmarknaden som följs av 

begreppsdefinitioner. Tredje avsnittet behandlar de teorier som ligger till grund för analysen. 

I det fjärde avsnittet presenteras tidigare forskning gjord inom forskningsämnet. Vidare 
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kommer metodavsnittet som redogör etiska riktlinjer och metodologiska överväganden. I 

sjätte avsnittet redovisas det empiriska materialet som framkommit under genomförda 

intervjuer. Här delas materialet upp i olika teman för att underlätta för läsaren. I det sjunde 

och näst sista avsnittet, analyseras resultatet med basis av studiens teorier samt tidigare 

forskning. I uppsatsen sista avsnitt, förs diskussion och dessutom reflekteras kring 

intressanta aspekter av studien. Uppsatsen avslutas med en litteraturförteckning och bilagor.  

 

Bakgrund 

 

I följande avsnitt kommer centrala begrepp i studien att definieras för att undvika 

otydligheter för läsaren. Därefter följer en beskrivning av bemanningsföretag då vi anser att 

det är relevant att redogöra för dess uppkomst och bakgrund. 

 

Bemanningsföretag - En organisation som tillgodoser andra företags behov av personal 

genom att hitta kandidater åt dem.  

 

HR-anställd: Enligt Nationalencyklopedin står HR-anställd för Human Resource. HR-

anställda arbetar med personalfrågor så som rekrytering och organisationsutveckling. I 

denna studie innebär en HR-anställd en person som har genomgått en 

personalvetarutbildning och som arbetar med rekrytering och personalfrågor på 

bemanningsföretag. 

 

Kandidat - Syftar till personer som hyr ut sin arbetskraft till bemanningsföretag 

 

Konsult - Är personer som är anställda via bemanningsföretag och arbetar ute hos andra 

företag.  

 

Rekryteringsprocess - Innebär att vidta åtgärder som leder till en anställning utifrån 

organisationens personalbehov. Processen startas med utannonsering och avslutas när en 

lämplig kandidat har hittats (Granberg 2011, s. 413). 

 

Nätverksrekrytering - Med detta menar vi att rekryteraren har rekryterat med hjälp av sitt 

kontaktnätverk.   
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Bemanningsföretag 
Bemanningsföretag är en relativt ny aktör på den svenska arbetsmarknaden och har kommit 

att expandera kraftigt de senaste åren. Sedan år 1935 rådde strikt förbud att bedriva privata 

arbetsförmedlingar. År 1993 avreglerades detta och en ny lag trädde fram som tillåter privata 

arbetsförmedlingar och personaluthyrning. I och med att arbetsmarknadspolitiken reglerades 

så gjorde lagstiftningen det möjligt för branschen att växa. Därmed behövs inget särskilt 

tillstånd eller en statlig auktorisation för att starta och bedriva ett bemanningsföretag i 

Sverige (Håkansson & Isidorsson 2009, s. 322).  

 

Bemanningsföretag är ett samlingsnamn för företag som går under privat 

arbetsgivarorganisation och som sysslar med följande tre huvudområden: uthyrning, 

omställning och rekrytering. Det första verksamhetsområdet uthyrning, omfattas av 

personaluthyrning och personalentreprenad. Området omställning innebär arbetsområdet 

som jobbförmedling, coachning, utbildning, HR-utveckling och etableringsorts. Medan 

rekryteringsområdet syftar till att fokusera på search, interim management och headhunting 

(Bemanningsforetagen 2015) 

 

Enligt årsrapporten bemanningsbranschen 2014 av Inquiry Financial, uppger 

bemanningsbranschen ha 65 500 årsanställda, vilket utgör 95% av alla som är anställda i 

branschen. Rapporten påvisar även resultat på att drygt 167 000 personer sattes i arbete via 

personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar. Av den totala sysselsatta 

befolkningen arbetar ca 1,4 % i ett bemanningsföretag. De 35 största medlemsföretagen 

omsatte 21,6 miljarder kronor medan medlemmarnas totala omsättning beräknas uppnå till 

24,9 miljarder kronor (Bemanningsforetagen 2015). 

 

Att från början hitta rätt kandidat till rätt arbetsplats har visat sig ha många fördelar. Bortsett 

från att företaget gynnas av att hitta en lämplig kandidat som fungerar i företagets 

arbetsmiljö, tjänar även individen på det genom att undvika att hamna i en miljö som inte 

passar dem. Felrekrytering av arbetskraft eller utbyte av anställda är en väldigt kostsam 

process som beräknas kosta mellan en kvarts till en miljon kronor. Även högre summor kan 

förekomma (Lindelöw Danielsson 2003, s 19ff).  
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Teori  

 

I nedanstående kapitel presenteras två teorier som kommer ligga till grund för analysen av 

det empiriska materialet. Teorierna som tillämpats i studien är Lins (1999) teori som handlar 

om hur socialt kapital vidmakthåller social skiktning i arbetslivet samt hur socialt kapital 

skapas och fördelas. Den andra teorin som tillämpas i studien är Granovetters (1973) teori 

som belyser vikten av starka,- och svaga länkars funktion vid informationsöverföring. 

Granovetters begreppsapparat socialt nätverk kommer även att behandlas i studien för att få 

en djupare förståelse för intervjupersonernas uppfattning om det personliga nätverket och 

dess betydelse i rekryteringsprocesser. Med basis av de benämnda sociologiska teorierna 

ämnar vi diskutera HR-anställdas syn på nätverksrekrytering samt dess inverkan i samhället. 

Socialt kapital 
 Socialt kapital är ett svårdefinierat begrepp inom den sociologiska forskningen och har 

därför flera olika tolkningar samt definitioner. Det finns två huvudspår: makronivå och 

mikronivå, som båda beskriver socialt kapital utifrån olika aspekter. Makroperspektivet har 

ett fokus på samhällen, dess grupper och organisationer medan mikroperspektivets fokus 

ligger på den enskilda individen (Lin 1999). Robert D. Putnam var en professor, vars 

definition av socialt kapital har kommit att bli en utgångspunkt i princip all litteratur (Bäck 

2012, s. 314). Putnam (2006, s. 18f) fokuserar främst på att studera socialt kapital utifrån ett 

makroperspektiv. Han nämner att effekter av socialt kapital kan påverka samhället och 

individer i helhet. Enligt honom är det viktigt att samhället som individer befinner sig i 

präglas av starka band eftersom detta gör att individer blir effektiva. Sociologen Coleman 

(1988, s. 97f) definierar däremot begreppet socialt kapital ur ett mikroperspektiv och menar 

att det sociala kapitalet finns inbäddad i relationsstrukturen bland människor. Detta kan 

liknas vid det Lin (1999) beskriver. Skillnaden mellan dem är dock att Lin (1999, s. 39) 

fokuserar mer på effekten av att investera i relationer på individers avkastning. Bourdieu 

(1993) är en annan sociolog som förklarar kapitalets innebörd genom att relatera till 

individers livsvillkor i olika samhällsklasser. Livsvillkoren enligt honom beror på det 

ekonomiska samt kulturella kapitalet som i sin tur möjliggör investeringar i det sociala 

kapitalet. Lin (1999) redogör också likt Bourdieu (1993) på vilket sätt processer utgör en 

grund för ojämlikheter i socialt kapital. Skillnaden i deras synvinklar är dock att Lin (1999) 

hävdar att ojämlikheter inte finns inbäddade i samhällsklasser utan i positioner och 

strukturer. Genom att ha jämfört Lins (1999) teori om socialt kapital med andra sociologers 
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teorier om begreppet insåg vi att Lins teori kan kopplas till rekryteringsprocesser och 

arbetsgivarnas användning av socialt nätverk. Nedan redogörs för Lins teori mer ingående.  

Enligt Lin (1999) innebär socialt kapital begränsningar på strukturell nivå samt möjligheter 

för handlingar och val individer gör dagligen. Med andra ord kan man finna socialt kapital i 

sociala interaktioner mellan individer. Sådan kapital går att studera genom att undersöka 

mekanismer och processer där resurser som finns gömda i sociala nätverk används. 

Lin (1999) gör fyra redogörelser till hur resurser som ligger gömda i sociala nätverk kan 

inverka på en individs möjligheter. Han redogör först för hur resurserna underlättar 

informationsöverföring. Genom att man har relationer till personer som besitter höga 

positioner eller befinner sig på strategiska platser, kan man få tillgång till information om 

val och möjligheter som utan sådana relationer inte skulle finnas tillgängliga. Exempelvis 

kan en individ som har en social relation med en person som besitter hög position ha större 

chans att bli uppmärksammad av en organisation. Den andra redogörelsen handlar om att 

sociala relationer kan vara gynnande för personer på höga positioner som exempelvis 

rekryterare. En rekryterare tar beslut om huruvida en person ska få anställning eller inte och 

genom ett tips om någon kan beslutsprocessen gällande en individ få större vikt. Den tredje 

redogörelsen till hur resurser som ligger gömda i sociala nätverk kan inverka på en individs 

möjligheter, är att de sociala relationer man har kan ses som referenser för ett företag eller 

verksamhet. Referenserna kan avspegla individens förfogande över resurser genom sitt 

sociala kapital, alltså sitt sociala kontaktnätverk. Slutliga redogörelsen som görs är att 

sociala relationer kan ge en form av erkännande genom att de ger stöd till en individs 

identitet. Om man ingår i en social grupp bestående av individer som tenderar att ha 

liknande intressen och resurser, ger detta förutom samhörighet och ett självförtroende också 

ett bekräftelse på sin befogenhet på resurser. De fyra nämnda redogörelserna kan enligt Lin 

(1999) beskriva varför socialt kapital har en stor påverkan på individers möjligheter. 

Vidare hävdar Lin (2000) att beroende på vilken social grupp man tillhör, har man olika bra 

samt olika mycket socialt kapital. Det ojämlika samhälle vi lever i fördelar resurser genom 

att ta hänsyn till bland annat klass och kön vilket skapar ojämn fördelning. Sådan fördelning 

upprätthålls av så kallad homofili vilket innebär att människor som liknar varandra tenderar 

att skapa sin egen umgängeskrets. I och med att det råder en ojämn fördelning av resurser 

och de tidigare redogörelserna samt att människor som umgås med grupper som har lika 

mycket resurser som dem, gör att det skapas två typer av grupper: grupper med mer resurser 
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respektive grupper med mindre resurser. Detta bidrar till en upprätthållning av ojämlikheten 

i samhället eftersom människor med tillgång till fler resurser förses med fler genom sin 

sociala grupp och tvärtom. 

Sammanfattningsvis klargör Lin (2000) att det sociala kapitalet är de osynliga resurserna 

som finns i individers sociala relationer samt i deras position som de besitter i nätverket. 

Orsaken till hur mycket socialt kapital man har uppkommer av strukturella processer och 

även av homofili. Detta kan ha en påverkan på hur arbetsmarknaden tar sig form samt kan 

leda till segregation då exempelvis information om nya tjänster sprids i en del grupper men 

inte andra. 

Starka- och svaga länkar  
Granovetter (1973) beskriver att individens personliga nätverk utgör en viktig faktor i 

arbetsrelaterade sammanhang. Han menar att nätverket har en stor betydelse när individer 

exempelvis ska söka jobb då information om lediga tjänster i största del förmedlas via 

personliga nätverk. Granovetter skiljer i sin teori mellan det han kallar för starka och svaga 

länkarna som enligt honom finns i sociala nätverk. Han menar att styrkan i länkarna avgörs 

av en kombination av hur lång tid som personerna har känt varandra, intensitet, intimitet och 

ömsesidighet. Granovetter lägger störst vikt på de svaga länkarna som återfinns i individens 

nätverk. Svaga länkar består av relationssamband som är svaga, som exempelvis relationer 

med tidigare arbetskollegor eller bekanta medan starka länkar är nära relationer, som 

exempelvis relationer med vänner, familjemedlemmar, släkt eller nära arbetskollegor. Oftast 

återfinns starka länkar i mindre grupper och där tenderar personer att ingå i samma nätverk. 

Därför menar Granovetter att individer som till största del har starka länkar, håller gärna 

ihop och på så sätt bildas en sluten väletablerad grupp. Vidare resonerar Granovetter (1973) 

att svaga länkarna som består av bekanta, väger tyngst vid interaktion med nya värdefulla 

kontakter inom sitt egna nätverk än de starka länkarna. Eftersom de svaga länkarna består i 

sin tur av andra länkar som kan komma att leda till att nya kontakter knyts och överföring av 

information sker till fler personer och andra nätverk. Utifrån detta menar Granovetter att de 

svaga länkarna kopplar samman fler nätverk till skillnad från de starka länkarna eftersom de 

ger större utrymme för informationsöverföring och gör det lättare för kontakt med nya 

människor. Dessutom bidrar svaga länkar till social rörlighet och organisering då den sluter 

samman olika nätverk medan starka länkar tenderar att begränsa tillgången av information 

och resurser till andra nätverk.  
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Både Granovetters (1973) och Lins teori (1999) bidrar med en djupare förståelse och insikt 

av nätverksrekryteringens betydelse samt dess inverkan på en individuell,- och 

samhällelignivå. Likt Granovetter belyser Lin betydelsen av människans sociala bakgrund 

och konktaktnätverk som kan relateras till rekryteringsprocesser. De menar att de olika 

sociala länkarna sinsemellan individerna kan användas för att få tillgång till information och 

kunskap om exempelvis lediga tjänster. Granovetter menar att när rekrytering sker genom 

nätverk där individen strategiskt och avsiktligt väljer personer de gillar, finns en chans att 

det i sin tur leder till indirekt diskriminering då man sållar bort personer som inte befinner i 

det “rätta” nätverket. Detta gör också att personer som besitter rätt kompetens, meriter och 

kvalifikationer selekteras bort då de inte har rätt kontaktnätverk (Granovetter, 1973). I 

samband med detta betonar även Lin likt Granovetter om hur socialt kapital och social 

skiktning hänger ihop.  

 

Tidigare forskning 

 

I denna avsnitt kommer det att redogöras för tidigare forskning som belyser det sociala 

kapitalets samt sociala nätverkets betydelse i rekryteringsprocesser. Den utvalda forskningen 

anses relevant då den berör studiens frågeställningar och syfte samt att de har en 

utgångspunkt i HR-anställdas perspektiv.  

Nätverksrekrytering  
I Korpis (2001, 166ff) artikel presenteras en studie som påvisar att socialt nätverk är av stor 

vikt för arbetstagare att komma i kontakt med arbetsgivare. Där framställs resultat som tyder 

på att nätverksanvändning är i allra största grad viktig för arbetslösa individer att få en 

anställning. Studien visar även att ett brett nätverk innebär en ökning av möjligheten att få 

en anställning medan individer som har ett bristande nätverk kan hamna i 

långtidsarbetslöshet.  

 

McDonalds (2011) presenterar resultatet av en kvantitativ studie med över 3000 deltagare 

där de visar sig att möjligheten till att få ett jobb tenderar att öka med ett brett socialt 

nätverk. Detta förklarar sig främst i att hälften av personerna hade fått jobb genom sociala 

nätverk. Det sociala nätverket ska dock innefatta “rätt” typ av människor för att det ska leda 

till att chansen ska öka att få tillgång till rätt information om tillsättning av en tjänst. En del 

nätverk anses överföra information om ett arbete bättre än andra nätverk. Att få tillgång till 
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värdefull information beror på individens nätverk samt vilken yrkesposition man har. Med 

detta menas att en del yrken har information tillgängligt på ett annat sätt medan inom andra 

yrken sprids inte informationen lika effektivt inom nätverket (Marin 2013, s. 368ff) 

Rekryterarnas användning av olika rekryteringskanaler och socialt 
nätverk  
Formella- och informella kanaler är några rekryteringsverktyg som en rekryterare kan 

använda sig av (Ekström 2001). Formella kanaler innebär annonsering av tjänster i 

dagstidningar, kontakt med arbetsförmedlingar och bemanningsföretag samt användning av 

internet. Ekström (2001) hävdar dock i sin studie om arbetsgivarens rekryteringsbeteende att 

den vanligaste kanalen som används av rekryterare är informell, som innebär exempelvis 

rekommendationer via sin umgängeskrets eller arbetskollegor. Rekryteringskanalen som är 

näst mest populär bland rekryterare är annonsering i dagstidningar och hos 

arbetsförmedlingar. 

Vilka rekryteringskanaler en rekryterare använder sig av beror bland annat på rekryterarens 

förväntningar på den sökandes utbildning samt yrkesinriktning, vilket företag och bransch 

rekryteraren tillhör men också faktorer som tid och kostnader. Tids- och kostnadsaspekten är 

den främsta orsaken till varför rekryterare använder sig av en viss rekryteringskanal 

(Ekström 2001). 

Vidare poängterar Ekström (2001) fördelarna med användning av informella kanaler som är 

minskade kostnader och oklarheten kring arbetssökandes prestation blir lägre. Behov av 

anställda ökar vid högkonjunkturer eftersom flertalet av företag befinner sig i en expansiv 

fas.  

Ekström (2001) presenterar även en studie gjord av institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering i vilket det framkommer att utdragna rekryteringsprocesser 

kan bero på att organisationer rekryterar via formella kanaler i syfte att få sökande med rätt 

kvalifikationer för en viss tjänst.  

Nhung T Nguyen m.fl (2006) har studerat rekryterares användning av socialt kapital och 

dess betydelse vid granskning av CV för att välja ut potentiella kandidater. Författaren 

menar att användningen av rekryterarens sociala kapital gör det möjligt att på ett effektivt 

sätt finna kandidater till tjänsterna som ska tillsättas. Dessutom innebär det oftast att den 

nyrekryterades värderingar överensstämmer med organisationens värderingar vilket kan leda 
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till att denne engagerar sig mer och under en längre tid i organisationen. Ett annat positivt 

argument som Nguyens m.fl nämner i sin studie gällande nätverksrekrytering är att det både 

är tidseffektivt samt inte så resurskrävande. Dessutom menar han att det kan ge en skev bild 

av den sökande genom att enbart utgå från CV för att kunna bedöma individens personliga 

egenskaper, värderingar samt färdigheter. Därför anses det vara viktigt som rekryterare att 

finna rätt kandidater genom att exempelvis använda sig av socialt kapital.  

Vidare belyser Nguyens m.fl (2006) studie även risker med användning av rekryterarens 

sociala kapital i rekryteringsprocesser. Individer vars relationer till rekryteraren är mycket 

goda, tenderar att lättare bli kallad till ett intervjutillfälle som i sin tur kan leda till en 

anställning medan personer som visat sig inte ha någon relation till rekryteraren har det 

betydligt svårare att bli kallad till en anställningsintervju. Dock tillägger författaren att trots 

rekryterarens relation till den arbetssökande så kallar de i större utsträckning in kvalificerade 

än okvalificerade kandidater till anställningsintervjuer.  

Segregation - en konsekvens av nätverksrekrytering 
Bygrens (2013) kvantitativa studie som ämnar att studera den nuvarande sammansättningen 

av personalen som rekryteras är ett led av de personer som lämnar arbetsplatsen samt de som 

rekryteras. Personalflödet kan leda till att reproducera den nuvarande sammansättningen av 

anställda eller även komma att förändra den. Forskningen gjord av Bygren påvisar även att 

en stor del av rekrytering sker via individens kontakter. Detta är något som Bygren 

problematiserar och resonerar kring då det kan leda till en homogen grupp på arbetsplatsen 

eftersom personer som ingår i ett socialt nätverk tenderar att likna de som redan befinner sig 

på arbetsplatsen (Bygren 2013, s. 5ff). En förekommande orsak till segregering på 

arbetsplatser är att de anställda liknar oftast varandra. Bygren hävdar att användningen av 

nätverksrekrytering kan innebära att kommande rekryteringar framöver sker på samma sätt 

som de tidigare har funnit anställda. Härmed riskerar man att genom nätverksrekrytering 

reproducera en homogen grupp på arbetsplatsen, där de som rekryteras till arbetsplatsen 

liknar de resterande medarbetarna. 

 

Genom att ta del av tidigare forskning har vi fått insikt i att ett brett socialt nätverk är en bra 

resurs vid tillgång av information om lediga arbeten. Rekryterare verkar ha stor nytta av sina 

nätverk och sociala kapital vid tillsättning av tjänster då de både använder sig av informella 

samt formella kanaler för att finna potentiella kandidater. Dock använder rekryterare 

framförallt informella kanaler så som rekommendationer av kandidater från sitt sociala 
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nätverk. Vidare riskerar detta däremot att återspegla arbetsplatserna där man med hjälp av 

rekrytering inom sitt nätverk tenderar att reproducera befintlig anställda. Med hjälp av 

tidigare forskning som används i studien visar det även att individens sociala nätverk gynnar 

personer olika mycket. Det finns en mängd forskning som behandlar betydelsen av sociala 

kontakter vid arbetsrelaterade sammanhang. Däremot fann vi ingen forskning som fokuserar 

på bemanningsföretagens användning av nätverksrekrytering.  

 

Metod 

 

I detta avsnitt redogörs för metodologiska ställningstagande som bland annat 

insamlingsmetod och forskningsmetod. Det kommer ges en beskrivning av det 

tillvägagångsätt som genererat datainsamlingen. Detta följs av en redogörelse för vilka 

urvalsmetoder som använts samt hur den insamlade empirin kodats och analyserats. 

Slutligen nämns de etiska överväganden som gjorts under studiens gång.  

Forskningsmetod  
Denna studie är av kvalitativ karaktär då det empiriska materialet grundar sig på kvalitativa 

riktlinjer i syfte att kunna närma sig de undersökta ämnet vid både insamlingsprocessen och 

analysen (Bryman 2011, s. 35, Aspers 2011, s. 44). Kvalitativ ansats lämpar sig bäst utifrån 

studiens frågeställningar och syfte. Enligt Bryman (2011, s. 341ff) är metoden 

tolkningsinriktad vilket innebär att forskaren försöker att få en djupare förståelse för det 

undersökta studieobjektet utifrån aktörernas uppfattningar. Genom att utgå från detta kan det 

ges insyn i respondenternas nätverk för att se vad den har för betydelse i deras sociala 

verklighet (Dalen 2007, s 11). Om studien däremot genomsyrades av en kvantitativ ansats 

hade resonemangen kring synen på nätverksrekrytering inte kunnat bli tillräckligt utförliga. 

Vidare karaktäriseras studien av både induktiv och deduktiv ansats. Frågeställningarna 

bygger på teorin samt tidigare forskning vilka i sin tur ligger till grund för empirin. 

Samtidigt sker en pendelrörelse mellan induktiv och deduktiv ansats eftersom delar i 

empirin som inte ger stöd åt teorin lyfts fram för att få flera olika perspektiv (Aspers 2011, s. 

48).  

Datainsamling 

Datainsamlingen består av fyra intervjuer med HR-anställda på bemanningsföretag eftersom 

studien ämnar få svar på deras syn på och användning av nätverksrekrytering. Genom att 
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använda semistrukturerade intervjuer blir frågeställningarna besvarade samtidigt som det ges 

utrymme för nya infallsvinklar under intervjutillfället. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggör flexibilitet och öppenhet (Aspers 2011, s. 145f). Intervjufrågorna formades utifrån 

fyra teoretiska teman; anställningsprocessen, socialt nätverk, socialt kapital och social 

skiktning. Dessa teman kom att skapas efter säkerställt vilka teorier och tidigare forskning 

som ska utgöra studiens utgångspunkt. Under varje tema formulerades konkreta frågor som 

sedan ställts till respondenterna i syfte att inhämta empiri till studien. I intervjuguiden finns 

en case-fråga som är baserad på Granovetters teori (1973) om starka- och svaga länkar, där 

respondenterna ges ett antal alternativ som de ska rangordna och motivera. Detta för att 

kunna se om svaren går att relateras till hans teori.  

 

Intervjuerna inleddes med uppvärmningsfrågor som utvecklades vidare med hjälp av 

följdfrågor. Samtliga intervjupersoner är kvinnor som arbetar med rekrytering på olika 

bemanningsföretag varav två är studenter som arbetar på deltid vid sidan av sina studier. 

 Detta kan komma att påverka studiens resultat då dem inte i lika stor utsträckning arbetat 

med rekrytering som dem andra. Samtliga respondenter kommer att beskrivas mer utförligt i 

resultatavsnittet.  

 

Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter och samtalet spelades in via en 

röstinspelningsfunktion på mobiltelefonen. Intervjuerna har transkriberats i nära anslutning 

till intervjutillfället med avsikt att minimera riskerna av feltolkning av materialet. Dessutom 

har transkriberingen skett ordagrant dock har respondenternas namn och 

bemanningsföretagens namn i resultatdelen tilldelats fiktiva namn. 

Urval  
För att finna kandidater till studien har målstyrt urval tillämpats. Med målstyrt urval menas 

att forskaren vill söka sig till lämpliga personer i förhållande till studiens frågeställning 

(Bryman 2011, s. 433ff). Eftersom kravet var att individerna ska arbeta med HR och 

rekrytering samt att de ska arbeta på ett bemanningsföretag, blev urvalet målstyrt till en 

början. Urvalsprocessen har därefter följts av tre olika urvalstekniker: bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och strategiskt urval. Bekvämlighetsurvalet bestod av två personer vilket 

innebär att forskaren kontaktar bekanta som uppfyller kraven samt råkar finnas till hand. En 

av de andra respondenterna kontaktades med hjälp av en snöbollsselektion. Det betyder att 

forskaren kontaktar någon inom studiefältet som i sin tur länkar vidare till andra. Det 
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strategiska urvalet som innebär att hitta respondenter utifrån de utvalda kriterier, har lett till 

att kontakten med den sista intervjupersonen blivit möjlig (Trost 2010, s. 138ff).  

 

Det kan dock uppstå problem med bekvämlighetsurval som kan relateras till det Aspers 

(2011, s. 142f) skriver om. Han hävdar att forskarens tolkning kan ske utifrån den egna 

kunskapsbasen vilket resulterar till risken att tolka in en underförstådd mening i 

respondenternas svar. På så sätt kan viktig information som framkommer ur följdfrågor, som 

inte ställs, gå förlorad. Detta är något som uppmärksammats under intervjutillfället med 

respondenterna.   

        

En viktig aspekt av målstyrt urval var att finna individer som var involverade i 

rekryteringsprocesser för att få en helhetsbild av företagets rekryteringar. Det skickades ut 

tio mejl till företagens interna informationsservice som sedan hänvisade vidare till 

respektive rekryteringsansvarig. E-postadressen till informationsservicen fanns tillgänglig på 

företagens hemsida. Enbart en av de tillfrågade visade intresse och därigenom bokades ett 

intervjutillfälle enligt överenskommelse mellan båda parter. Intervjupersonerna som deltar i 

studien verkar inom olika bemanningsbranscher. Under urvalsprocessen har det tagits 

hänsyn till bemanningsföretagens geografiska lokalisering. Med andra ord finns de 

tillfrågades huvudkontor belägna i Stockholmsområde  

Kodning och analys  
När dem genomförande intervjuerna ska behandlas, ska respondenternas uttalande tolkas. 

För att kunna tolka uttalandena transkriberas det insamlade materialet, vilket innebär att 

intervjuerna skrivs ner ordagrant. I syfte att hitta dem meningsbärande teman kodades 

materialet för att underlätta den analyserande processen (Dalen 2007, s. 15). Enligt Boyatzis 

(1998, s. 33) innebär kodning att skapa koder som baseras på teorier, tidigare forskning och 

det insamlade materialet. I denna studie utgörs teman i intervjuguiden dem koder som 

används under kodningsprocessen. För att genomföra koden användes marginalmetoden 

som tillämpats genom användning av papper och färgpennor. Med hjälp av färgpennor kan 

koder på det utskrivna pappret markeras (Aspers 2011, s. 84).  

 

Efter kodningsarbetet påbörjades sammanställningen av resultatet. Resultatet har redovisats 

under respektive teman och för att belysa de aktuella teman har citat använts. Analysen av 

det sammanställda resultatet är såväl teoristyrd som empiristyrd. Den teoristyrda ansatsen 
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tolkades genom stöd av teorier och begrepp som studien grundar sig på. Den empiristyrda 

ansatsen tolkades i jakt efter svarsmönster eftersom syftet med denna är att redogöra för de 

delar i materialet som inte täcks av teorin (Aspers 2011, 168f). Vidare är analysen 

komperativ vilket innebär respondenternas svar jämförs med varandra för att finna olika 

meningar kring frågeställningarna (Aspers 2011, s. 205).  

Etiska riktlinjer  
Forskningsetiska riktlinjer tas hänsyn till genomgående i studien så som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det är viktigt som forskare 

att ta hänsyn till respondenternas integritet och säkerhet genom att tydligt informera på 

vilket sätt dessa skyddas i studien (Vetenskapsrådet 2002). 

 

När intervjupersonerna kontaktades via mejl informerades om studiens syfte och att det är 

frivilligt att delta. När intervjuerna ägde rum, betonades än en gång studiens syfte och deras 

val att frivilligt delta. I och med detta uppfylls informations- och samtyckeskravet. 

Följaktligen informeras respondenterna att det insamlade materialet kommer att raderas efter 

dess ändamål samt att de tillges fiktiva namn och företagets namn anonymiseras. 

Anledningen till att företagens namn, när dem grundades och hur många anställda som 

arbetar inte nämnts är för att syftet med studien är inte att klargöra för vilka 

bemanningsföretag som använder sig av socialt nätverk i rekryteringsprocesser utan snarare 

i vilken mån HR-anställda använder sig av socialt nätverk inom bemanningsbranschen i sin 

helhet. Vidare används det insamlade materialet enbart i denna studie och därmed har både 

konfidentialitets- och nyttjandekravet uppfyllts. Genom att ha uppfyllt de tidigare nämnda 

kraven anses studien bygga på god forskningssed.  

Metodvalens medförda begränsningar    

Studiens avgränsning kan ha medfört vissa brister i data då det enbart gjordes fyra intervjuer 

med HR-anställda på olika bemanningsföretag. De eventuella brister kan uppkomma om 

mättnad i materialet inte uppnåtts, som kan leda till att aspekter uteblivits. Med empirisk 

mättnad menas att ingen ny information från respondenter framkommer under nya intervjuer 

(Bryman, 2011, s. 585ff). Om fler intervjuer hade gjorts kunde riskerna med brister 

minimeras, dock har det tagits hänsyn till tidsaspekter och studiens omfång. Trots detta har 

en heltäckande bild av HR-anställdas syn på användning av socialt nätverk målats upp.  
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Resultat  

Rekryteringsprocesser inom bemanningsbranschen 
Det första temat beskriver hur rekryteringsprocessen går till i fyra olika bemanningsföretag, 

vilka metoder som används, vart annonseringen sker och skillnaden mellan extern- samt 

intern rekrytering. 

 

Anisha är 21 år och arbetar på ett bemanningsföretag som är dominerande inom 

tjänstemannasektorn. Vid sidan av hennes studier arbetar hon som rekryteringsassistent på 

deltid. Anishas huvudsakliga arbetsuppgift är att avlasta konsultcheferna genom att bland 

annat ta kravsamtal med kunden, skriva annonser och genomföra telefonintervjuer med 

kandidater. Under intervjun berättar hon att hon sökte tjänsten via annonser vid upprepande 

tillfällen innan hon fick anställning.  

 

Vidare förklarar Anisha hur en vanlig rekrytering går till hos dem. Säljarna på företaget går 

på kundmöten i syfte att få in en order på en tjänst som de sedan överlämnar åt 

leveransavdelningen, i vilket konsultcheferna sitter. Deras uppgift tillsammans med 

rekryteringsassistenterna är att hitta rätt kandidater till den efterfrågade tjänsten.  

 

“Konsultcheferna går på kravprofilsmöten där de går igenom kraven… Ehhmm.. när vi 

fått in all information väldigt detaljerad så skriver vi en annons och därefter publicerar 

den på hemsidan. Och detta slussas vidare till externa kanaler som Monster och 

arbetsförmedlingen. Därefter sätts urvalsprocessen igång och intervjuer sker löpande 

och kandidater presenteras till kunden. Ibland kan undantag uppstå… Ehm.. och det kan 

vara när vi får in tips. Då kollar vi på personens CV. Efter att de har fått presentation av 

kandidater träffas kunden och den arbetssökande. Och förhoppningsvis leder det till 

avtalsskrivning” (Anisha). 

 

Anisha nämner att de vanligaste anställningsmetoderna som tillämpas av företaget är 

intervjuer och ibland även tester om kunden har det som önskemål. Däremot vid tillsättning 

av interna tjänster på företaget används enkäter och case-frågor som kandidaterna ska lösa.  

 

Magdalena arbetar också på ett bemanningsföretag som riktar sig främst mot 

tjänstemannaområdet. Hon är 25 år och har tidigare utbildat sig till sångpedagog på 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm men läser i dagsläget personalvetarprogrammet och 

blir klar till våren. Magdalena sitter med internrekryteringen vilket innebär att hon rekryterar 
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konsultchefer, säljare, ekonomer och IT-profiler. Hon har tidigare erfarenhet av HR-arbete 

som skiljer sig från hennes nuvarande tjänst.  

 

“Ja, jag jobbade som HR-administratör innan på en kommun och dels var det 

tidbegränsat uppdrag och dels så kände jag väl att det gick lite långsamt för mitt tycke i 

beslut och sådär. Så jag ville ha något mer fartfyllt och sökte helt enkelt regelrätt via en 

platsannons som jag hittade…undra vart jag hittade den? Kanske monster eller 

platsbanken faktiskt. Jag sökte...juste, så var det ju! Ehm, jag sökte faktiskt en vanlig 

rekryteringsassistenttjänst till bemanningssidan. Så gick jag på en första intervju och 

skulle bli presenterad för leveransansvarig då i Stockholm. Ehm, men innan jag hann gå 

på den så ringde dem och sa att HR-chefen ville träffa mig istället för att de hade fått ett 

gott intryck av mig helt enkelt och ville ha mig dit. Då träffade jag henne och sen fick 

jag jobbet. Men ganska regelrätt rekryteringsprocess” (Magdalena).  

 

Den interna rekryteringen som Magdalena sitter med börjar med att beställande chef 

beskriver rollen som ska tillsättas och utifrån det görs en kravprofil. Därefter görs en annons 

som läggs upp på både deras egna hemsida och externa kanaler som Facebook, platsbanken 

och Monster. När de fått in ansökningar sker gallring, telefonintervjuer och steget efter blir 

en fysisk intervju. Sista steget i processen innebär intervju med beställande chef som baseras 

på caselösningar. Magdalena menar att det ibland kan vara svårt att hitta kandidater som 

matchar kravprofilen.  

 

“På vägen kan det också innefatta search om vi inte tycker att vi hittar liksom någon 

som har sökt, som matchar. Då kan det vara både intern search i våran system men även 

extern search via LinkedIn eller Monster. Och eftersom att vi pratar om nätverk så 

brukar vi också skriva på Facebook exempelvis. Leta upp om vi exempelvis söker en 

HR eller rekryteringsassistent. Då ska man ju vara en student. Leta upp studentgrupper 

på facebook, typ SU-personalvetare 2014” (Magdalena).  

 

Enligt Magdalena utgår hon och hennes arbetskollegor utifrån kompetensbaserade 

intervjuer, casefrågor och som sista steg, referenstagning. Den externa rekryteringsprocessen 

går nästan till på samma sätt som internt. Hon hävdar att skillnaden mellan internt- och 

externt är att de är mer noggranna med kravprofilen när de rekryterar till kunder.  

 

“Det låter lite hemskt men vi är väldigt petiga i internrekryteringen. Så att de är en  

väldigt gedigen process och vi chansar ju inte in någon. Sen tror jag att externt kan det 

nog vara lite mer bråttom ibland, speciellt om det är bemanning” (Magdalena).  
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Nina som är 26 år gammal arbetar heltid på ett bemanningsföretag som också är nischade 

mot tjänstemannasektorn. Hon är personalvetare i grunden och har arbetat med rekrytering i 

cirka fyra år. Nina arbetar dedikerat för affärsområdet HR och lön, där hon tillsätter tjänster 

som HR-specialister, HR-assistenter, HR-direktörer, lönespecialister och andra liknande 

tjänster. 

 

Nina berättar hur det gick till när hon blev erbjuden tjänsten och att det var en relativt snabb 

tidsperiod på cirka två veckor.  

 

“Ehm… jag tror faktiskt att jag sökte jobbet via arbetsförmedlingen. Jag tyckte att det 

lät intressant att få jobba processorienterat. Det finns en start, ett mål och det är ganska 

lätt att mäta det både kvalitativt och kvantitativt, hur duktig man är, och det är väldigt 

sällan långdragna processer. Ehm… så när jag hittade en kombinerad roll, sökte jag och 

fick komma på intervju. Jag fick göra personlighetstest och begåvningstest och därefter 

komma på intervju nummer två och träffa min blivande chef.” 

 

Vidare redogör Nina utförligt för hur en sedvanlig rekryteringsprocess går till där 

utannonsering oftast sker via arbetsförmedlingen, blocket jobb, metrojobb, HR nourth, 

Linkedin samt sökningar i egna nätverk. Nina menar att det inte råder någon större skillnad 

mellan den interna rekryteringsprocessen och externa. Enligt Nina är den största skillnaden 

att i interna rekryteringar används mer omfattande tester medan när dem hyr ut till kunder 

tillämpas nästan bara standardtester.  

 

“En standarprocess är att vi får in ett behov, vi träffar gärna kunden för ett 

kravprofilsmöte, ehm… stämmer av vad personer söker, det är inte bara en 

rollbeskrivning utan det är faktiskt en människa som ska sitta på tjänsten. Ehm… vilka 

personlighetsdrag saknar man till teamet, vad skulle man kunna hitta för typ av personer 

som kompletterar gruppen. Vi jobbar mycket med gruppanalyser och tester för att hitta 

den bästa pusselbiten som passar in i kundens team. Efter kravprofilsmötet så skriver vi 

en annons. Ibland så skriver vi avidentifierade annonser när kunden inte vill att vi går ut 

med namn. Det kan finnas känsliga faktorer eller annat. Sen så lägger vi ut annonsen 

och oftast så tillämpar vi ett löpande urval och genomför telefonintervjuer och 

intervjuer. Ehm… efter intervjuerna så presenterar vi det tillbaka till kund och då 

skickar vi med en liten kandidat presentation där vi sammanställer CV, personligt brev, 

egna intryck och även personlighetstester” (Nina) 
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När Elin, som är kandidatansvarig på ett bemanningsföretag, flyttade till Stockholm från 

Norrbotten, började hon arbeta extra vid sina studier inom butik och som barnflicka. Under 

sin studietid började hon fatta ett intresse för rekrytering och bestämde sig därför att söka sig 

till tjänster som innefattade rekryteringsarbete. Elin blev först anställd som ambulerande 

receptionist och några dagar efter fann hon en annons på en Facebooksida gällande tjänsten 

som rekryteringsassistent. Den som var ansvarig för tjänsten hade intervjuat henne för 

tjänsten som receptionist vilket gjorde att hon tog kontakt med honom, gick på ytterligare en 

intervju och blev därefter erbjuden tjänsten.  

 

“Sen de två första veckorna eller kanske två månaderna jobbade jag på 

kundtjänstavdelningen och jobbade med uppdrag som var inom kundtjänst- sälj- och 

kundmottagning. Så där kom jag in först i januari då, och fick lära mig hur jobbet gick 

till. Sen var det mindre behov där, på den avdelningen för att det var ganska lugnt där. De 

fick dessutom in en student som skulle praktisera som kunde hjälpa till med det jag gjorde 

så. Så att då såg dem att jag hade visat framfötterna och varit snabblärd och så. Så att då 

frågade dem mig om jag ville jobba på industrial logistik för att där behövdes det väldigt 

mycket hjälp. Så att då flyttade jag till den avdelningen” (Elin).  

 

Vidare tillägger Elin att de inte rekryterar utifrån kompetensbaserade intervjuer utan 

anställer kandidater genom att gå utefter deras magkänsla.  

 

“Vi har ju speciella frågor som vi alltid ställer och vi kollar ju om dem har... exempelvis 

truckkort, körkort och tidigare erfarenheter av kanske lagerarbete och så men det är 

absolut personlighet som vi går mest på kan jag säga. Så att den som har fem års 

lagererfarenhet kan få ett nej medan en som jobbat i två veckor på ett lager kan få ett ja” 

(Elin).  

 

Elin håller främst i större gruppintervjuer med ungefär arton personer där det ges ut 

information om konsultuppdraget och om rollen som konsult. Sedan har hon enskilda 

intervjuer med kandidaterna. Det kan gå väldigt snabbt då de redan nästkommande dag 

kontrakterar med kandidater som blivit erbjuden tjänsten. Kandidaterna hittas genom olika 

mässor, arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook och även ett företag som hjälper till att 

lägga ut annonser vid större tillsättningar.  

 

Följaktligen hävdar Elin att den interna processen inte skiljer sig mycket från den externa. 

Tillsättningen av konsultchefsrollerna erbjuds främst till de som arbetar internt på företaget.  
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Användningen av socialt nätverk inom bemanningsbranschen  
Det andra temat redogör för HR-anställdas kontaktnätverk och behandlar huruvida dem 

använder sig av socialt nätverk när de tillsätter en tjänst. Dessutom synliggörs vilka 

relationer som de tillfrågade HR-anställda anser vara lämpliga för rekryteringsändamål. 

 

Nina indikerar att hon ganska frekvent använder sig av sitt sociala nätverk för att hitta 

kandidater, särskilt när specifika kompetenser efterfrågas.  

 

“...och då använder jag inte mig bara av mitt nätverk utan då använder jag mitt nätverks 

nätverk…” (Nina) 

 

Vidare berättar Nina om sitt personliga nätverk och menar på att den är ganska spretig, men 

kan bero på att hon är relativt ung och ny i branschen jämfört med andra. Hennes nätverk 

består nästan uteslutet av personer från andra jobbsammanhang och från universitetet. 

Dessutom nämner hon att hon arbetar ganska aktivt med att lägga till personer som hon i 

samband med intervjuer träffar, trots att det inte ledde till en anställning just då, kan det 

komma att bli aktuellt längre fram. 

 

Nina betonar ett flertal gånger under intervjun att det är väldigt viktigt som rekryterare att 

vara objektiv i sin bedömning.  

 

“... oavsett om jag känner att jag har en bekant eller någon i mitt nätverk som jag känner 

är klockren för tjänsten så väljer jag alltid att kolla på dem jag inte har en relation till sen 

tidigare för dem är ju någonstans okända…” 

 

Samtidigt så menar hon att det kan vara en fördel när man har en relation sedan tidigare. 

Överlag lägger hon inte större vikt på om arbetssökande är en bekant, vän eller någon från 

en annan arbetsplats. 

 

“... jag kanske har mer information om hur dem har presterat på sin tidigare arbetsplats, 

ehm… hur eller vilken typ av person de är. Så… ja, jag skulle säga… jättesvårt men jag 

skulle tillämpa mycket av objektiviteten samtidigt som jag tycker att, trots att 

nätverksrekrytering är väldigt effektivt så är det samtidigt väldigt viktigt att hela tiden 

även kolla på dem du inte har i ditt nätverk” (Nina) 
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Eftersom Elin bott drygt tre år i Stockholm är de flesta inom hennes umgängeskrets från 

Norrbotten. De vänner som hon har i Stockholm har hon fått under hennes studietid och från 

pojkvännens kontakter.  

 

“Sen min pojkvän som har bott i Stockholm, hela sitt liv i princip, och han har ju mer 

kontakter här så att via honom har jag ju fått mer vänner exempelvis inom snowboard då 

han åkt detta på elitnivå så det har hänt att vissa av hans kompisar har blivit anställda här 

“ (Elin).  

 

Vid frågan om hon använder sig av sitt sociala nätverk, svarar hon att hon hjälper gärna 

personer hon känner att hitta ett arbete.  

 

“Nja… min pojkväns brorsa sökte jobb och frågade mig och då så lämnade jag hans 

kontaktuppgifter till en kollega och så hade dem kontakt. Så det är personer själv som 

pratat med mig men jag har själv inte lagt upp något på Facebook för att jag tycker att det 

ibland kan vara fult att man delar en annons så jag känner att min Facebook är mer privat 

och då vill jag inte bara kasta ut jobb på den. Men däremot om någon pratar med mig som 

söker jobb så kan jag berätta vad vi har och hjälpa dem att komma vidare” (Elin).  

 

Elin poängterar även att hennes pojkväns kompis fått arbete via dem och att om hon skulle 

lägga upp annonser på Facebook skulle noga många vara intresserade och söka. Dock tycker 

Elin att man inte ska rekommendera personer som man inte vet kan prestera.  

 

“Så att därför känner jag att ska jag rekommendera så ska det vara en bra. Är det en 

bekant men som jag vet är bra så kör jag på det. Är det någon nära som är bra så kan jag 

absolut köra på det också men då får min kollega anställa den personen för att jag vill inte 

att det blir något fel i själva processen” (Elin).  

 

Om Elin skulle få ansökningar till en tjänst bestående av utomstående, någon nära, tidigare 

arbetskollega och bekant skulle hon först kollat på allas CV för att se om de innehar rätt 

kompetens för tjänsten. Dock skulle det enligt henne vara betydligt lättare att välja bland 

dem som hon vet något om och utifrån det kunna bestämma sig för vem som skulle prestera 

bättre.  

 

Även Magdalena fick svara på samma fråga och hon resonerade på följande sätt:  
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“Spontant tänker jag, om jag hade en bra relation till alla och hade ett gott omdöme om 

alla så skulle jag nog ta kollega först... ehm ... gud så svårt... nära vän. Nä fan, nej jag 

skulle nog ta kollega först, sen utomstående, nära vän och sist bekant. Kollega tänker jag 

för då har jag verkligen sätt hur den jobbar i arbetssammanhang och då blir det väldigt 

konkret. Utomstående just för att om det kommer in en bra ansökan så vill jag inte tappa 

den och vill verkligen ge chansen till den utomstående. Sen väljer jag nära vän för att jag 

tänker mig, den vet jag lite mer om än en bekant och bekant sist för att det enda jag vet 

om den är kanske bara dennes namn” (Magdalena).  

 

Eftersom Magdalena har en bakgrund inom musiken och frilansar som musikpedagog på 

deltid, känner hon till många musiker. Dessutom har hon kontakter inom TV-branschen men 

mycket kulturarbetare och HR-profiler framförallt. Hon har tidigare rekryterat med hjälp av 

sitt kontaktnätverk och en av gångerna har det varit en hon har nära relation till.  

 

“Jag har tipsat in folk, både här och i Göteborg, men inte i Malmö. Skulle kunna göra det 

i Malmö också eftersom jag har bott där två år så att jag har lite kontakter där också, men 

då har det varit skolkontakter framförallt, och har även kunnat tipsa om min före detta 

kollega som jag arbetade med när jag var HR-administratör. Så där har det absolut varit 

lite tipsade kontakter och då har dem ändå fått gå hela vägen. Men sen får man ändå göra 

alla steg så det blir ju liksom ingen genväg mer än att man kanske får en direkt chans att 

bli uppringd” (Magdalena).  

 

Anishas nätverk består främst av andra studenter från personalvetarprogrammet som arbetar 

inom HR och rekrytering. Dessutom nämner hon att i sitt dagliga arbete som 

rekryteringsassistent har hon ständig kontakt med andra anställda runtom i Stockholm och 

på så sätt har det lett till ett bredare nätverk.  

 

"Det har hänt flera gånger då man har varit tvungen att tänka utanför boxen och försöka 

hitta kandidater utanför våra kanaler och hemsida. Och då kanske man kontaktar vänner 

som man kanske tror passar för den tjänsten eller att man lägger upp annonsen på sociala 

medier som Facebook." (Anisha) 

 

 

Genomgående säger Anisha att användningen av socialt nätverk underlättar för rekryteraren 

då det dels är tidseffektivt samt så har man redan förkunskaper om kandidaten. Hon 

beskriver att om hon skulle ha fått in olika ansökningar till en tjänst, skulle hon först gå 

igenom kandidaten som hon har en nära relation till och gå igenom dennes CV samt 
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personliga brev. Detta, eftersom att hon litar på att personen kommer att göra ett bra jobb 

ifrån sig. Därefter väljer Anisha att kolla på personen från hennes tidigare arbetsplats, då 

hon menar på att hon vet hur personen arbetar i en arbetsmiljö. Anishas tredje alternativ 

skulle vara att prioritera någon helt utomstående och till slut en bekants ansökan. 

 

"… någon bekant kanske man inte känner helt och hållet, därmed så kanske det liksom 

blir svårare att verkligen veta om personen passar för det jobbet. Och jag tänker mig att 

det är bättre att liksom rekrytera någon helt utomstående för om man känner någon så 

kanske det blir dålig stämning om man bara är lite bekanta sen innan. Då är det bättre 

med en utomstående för det finns en relation där emellan som man måste ta hänsyn till. 

Däremot är det någon nära vän så skulle jag hellre välja den personen framför en 

utomstående." (Anisha) 

 

Vid ett flertal tillfällen nämner Anisha att hon exempelvis har tillämpat nätverksrekrytering i 

hennes arbete för att hitta potentiella kandidater till tjänster. Vidare berättar hon om en 

specifik händelse där det lett till en avtalsskrivning tack vare hennes användning av socialt 

nätverk i rekryteringsprocessen.  

 

"Det var till en av våra interna tjänster… ehm… där jag har tyckte att en vän hade passat 

för tjänsten där jag har kontaktat personen och berättat lite mer om vår roll som assistent 

och pratat lite angående hans nuvarande anställning, då jag redan visste sen tidigare att 

han var sugen på att byta jobb. Så jag berättade lite för honom om att jag jättegärna skulle 

vilja att han skulle jobba hos oss och att jag tror att han skulle få tjänsten. Tillslut ledde 

det till en anställning och både han och företaget är jättenöjda…" (Anisha) 

 

Sociala kapitalets betydelse ur HR-anställdas perspektiv 

Vår tredje tema behandlar HR-anställdas syn på olika aspekter av socialt kapital i 

rekryteringsprocessen. Här presenteras vad de anser individer ska uppvisa för egenskaper för 

att det ska leda till en tjänst respektive vad de inte ska uppvisa. Dessutom redogörs för 

huruvida deras arbetsplats präglas av homofili enligt dem samt vilka meriter som väger 

tyngst i rekryteringsprocesser. 

 

Magdalena, Anisha och Nina poängterar att beroende på tjänst är olika meriter av stor 

betydelse i en anställningsprocess. Om en specifik tjänst inte har krav på exempelvis 

utbildning, är arbetslivserfarenheter viktigare enligt Magdalena. Anisha betonar även att CV 
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utformningen väger tungt, då hon menar att ett fint och välformulerat CV kan leda till att 

kandidaten blir uppringd. Elin däremot, tycker att referenser är en central del innan beslut 

om anställning kan tas. 

 

”Referenser skulle jag säga, för vi kanske har många som inte skriver jättebra CV, inte 

har pluggat mycket och har inte mycket erfarenhet men har klockrena referenser från 

tidigare arbetsplatser, och då kör vi på dem” (Elin). 

 

Under en referenstagning frågar Elin alltid om kandidatens styrkor och svagheter. I många 

fall kommer inte referenserna på svagheter, vilket gör att det därför får ställa 

egenskapsfrågor som de får betygsätta och motivera. Hon tycker också att det är av stor vikt 

att fråga efter tidspassning och sjukfrånvaro eftersom det kan vara avgörande i 

beslutsprocessen. 

 

Vidare ökar även chansen att gå vidare i processen om kandidater visar vilja, pålitlighet och 

flexibilitet, påpekar Elin. Hon tycker att passiva kandidater som överskattar sig själva 

kommer sällan långt i processen medan Magdalena tycker att kandidater som visar ointresse 

för tjänsten får oftast inte tjänsten.  

 

“Att inte vara ödmjuk tycker jag, nästan är det värsta. Det kommer man sällan långt på. 

Att vara otrevlig, inte visa intresse. Allmänt loj, komma sent eller inte svara om man har 

bokat en tid...” (Magdalena).  

 

Egenskaper som kandidater bör uppvisa beror på vilken tjänst det gäller, tycker Magdalena. 

Exempelvis bör man vara social kompetent om man söker tjänster internt till företaget. 

Tvärtom gäller om man söker tjänster som IT-profiler enligt henne.  

 

Både Nina och Anisha anser att en arbetssökande bör uppvisa ett intresse för just deras bolag 

och att jobba hos just dem medan kandidater som uppvisar nonchalans och fokuserar på fel 

saker som enbart frågan om lön, blir sällan slutkandidat. 

 

Anisha tillägger att man som kandidat ska visa social kompetents speciellt när det kommer 

till intern rekrytering. Detta menar hon kan gynna företagen i längden. Under 

referenstagning tycker Anisha att man främst ska fråga vilka egenskaper det är som 

utmärker kandidaten samt om andra har samma uppfattning. Däremot, enligt Nina ska man 
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dels klargöra för hur personerna känner varandra, om personen går att rekommendera och 

eventuella utvecklingsområden. 

 

Samtliga personer hävdar att deras arbetsplats består av anställda som är relativt lika 

varandra. Anisha uttalar sig om alla som arbetar på hennes arbetsplats är sociala, utåtriktade, 

ambitiösa samt visar ett stort driv. Likt Anisha säger Elin att deras arbetsplats domineras av 

drivna anställda trots olika personligheter. Både Nina och Magdalena är medvetna att deras 

arbetsplats till en viss del präglas av homofili och därför arbetar de aktivt för att rekrytera 

efter en mångfald. 

Socialt skiktning på arbetsmarknaden  
Vår fjärde och sista tema behandlar synen på och användningen av nätverksrekrytering och 

dess konsekvenser på samhället. Dessutom redogörs för nackdelar respektive fördelar.  

 

När det frågas om sociala nätverk har fått större betydelse, svarar Nina att hon tror att det 

alltid har varit betydande men att det blivit allt mer tillgängligt på det senaste tiden. 

 

“Det är klart att nätverk alltid har spelat en stor roll men just de senaste åren, när det blivit 

allt vanligare med LindkedIn i telefonen. Det har blivit mer öppet men jag tror även att 

när man rekryterade för 30-40 år sen så var nätverk en väldigt stor del av vad som var 

viktigt” (Nina) 

 

Elin, Anisha och Magdalena delar samma uppfattning om att socialt nätverk har fått större 

betydelse idag, i och med att det har blivit lättillgängligt genom att man kan dela annonser 

via sociala medier och på så sätt nå ut till fler människor via varandras kontaktnätverk.  

 

Nina belyser även följder av nätverksrekrytering, vilka är att arbetsgruppen tenderar att bli 

allt för homogen då hon menar att de vanligaste misstagen rekryteraren oftast gör är att leta 

efter sig själv hos den arbetssökande. Vidare betonar hon att detta är en ganska allvarlig 

konsekvens och därmed är det väldigt viktigt att tillämpa objektivitet i 

rekryteringsprocessen. Samtidigt tillägger Nina även positiva effekter med 

nätverksrekrytering. 

 

“... om en person som jag litar på i mitt nätverk rekommenderar en person så vet jag 

någonstans vad jag kan förvänta mig av den personen. Det kommer inte dyka upp några 
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lik i garderoben längre fram och det kommer inte under referenstagningen dyka upp att 

den här personen hade allvarliga missbruk och var aldrig på jobbet… ehm… så det är 

klart att det finns en trygghet i nätverksrekrytering. Plus att det är väldigt effektiv, man 

hittar oftast personer som är ute och söker snabbare” (Nina) 

 

På frågan om vad effekterna av användning av socialt nätverk vid anställningsprocesser kan 

vara, svarar Magdalena att man kommer åt folk som vanligtvis kanske inte skulle sökt men 

samtidigt nämner hon negativa konsekvenser.  

 

“Ehm... negativt kan vara som vi har varit inne på tidigare att man rekryterar ens innersta 

krets och att man inte kommer åt dem utomstående. Alltså att man går på kontakter 

istället för kompetenser. Men jag tycker inte den risken är så stor, men det är absolut en 

risk” (Magdalena).  

 

Magdalena resonerar även kring vad deras sätt att rekrytera kan ha för påverkan på 

samhället. Hon menar att man kan tappa en del kandidater i och med olika skallkrav som 

ställs i kravprofilen, men att rekrytera utifrån kontaktnätverk kan ha minskat i och med 

bemanningsföretagens etablering på arbetsmarknaden då det är en aktör som är granskad.  

 

“Alltså vi letar ju och vi har ju krav på nästan alla våra tjänster internt, att man har en 

akademisk utbildning så därför förlorar man ju många som inte har det samtidigt som 

det är ett krav som vi valt att ha. För vi har ju erfarenhet av att folk som inte har det, 

lyckas inte riktigt bra. Det har funnits en tanke också att det är otryggt att jobba via 

bemanningsföretag men det är oftast folk som inte gjort det i min uppfattning. För att 

jag menar, det är samma arbetsrättsliga lagar som för oss, för annars vem som helst. 

Kanske mer för oss då vi är mycket mer granskade än enskilda arbetsgivare. Jag tror 

innan då det inte fanns bemanningsföretag så gällde det nog att ha mer kontakter för att 

man inte orkade lägga ner tid på rekrytering” (Magdalena).  

 

Anisha och Elin ställer sig överlag väldigt positiv till nätverksrekrytering dock nämner 

Anisha att det kan vara problematisk för personer vars kontaktnätverk inte är så brett. Hon 

påstår även att detta kan komma att drabba äldre personer som faller ut från målgruppen då 

dem kanske inte i lika stor utsträckning ägnar sig åt att nätverka. Enligt Elin så bör man vara 

lite försiktig med att enbart rekrytera via nätverk och kombinera det med andra 

anställningsmetoder. Hon hävdar att det kan vara svårt att skilja mellan privat och 

professionellt i en arbetsmiljö med allt för nära relationer.  



32 

 

 

Analys 

 

I detta avsnitt redogörs studiens analys utifrån materialet som genererats genom intervjuerna 

med syfte att besvara studiens frågeställningar. Det föreligger såväl likheter som skillnader i 

resonemangen av intervjumaterialet. Överlag råder det mestadels likheter i 

intervjupersonernas personliga upplevelse och resonemang. Härmed ämnas en övergripande 

bild ges kring det sociala nätverkets betydelse och dess inverkan i rekryteringsprocessen 

utifrån HR-anställdas perspektiv, med stöd från studiens empiri, teorier, begreppsapparater 

samt tidigare forskning.  

 

HR-anställdas användning av socialt nätverk  
Nedan följer en analys som ämnar att ge svar på studiens frågeställning om huruvida HR-

anställda på bemanningsföretag använder sig av socialt nätverk samt vilka nätverkskanaler 

och nätverksgrupper de i så fall använder sig av.  

 

I resultatet framkommer att de tillfrågade någon gång använt sig av socialt nätverk under 

anställningsprocesser och att det underlättar när de ska rekrytera personal. Korpis (2001) 

studie visar att nätverk är ett bra sätt för rekryteraren och arbetssökande att komma i kontakt 

med varandra. Ett brett socialt nätverk kan innebära en ökning av möjligheten att få en 

anställning. Detta visade även sig vara en gemensam nämnare för samtliga intervjupersoner, 

då de är medvetna om att nätverk underlättar för individer att få en anställning. Enligt 

Mcdonalds (2011) ökar chansen att få ett arbete med sociala kontakter vilket bekräftas av 

vår studie.  

 

I teoridelen har en djupgående förklaring redovisats om Lins fyra mekanismer som 

behandlar det sociala nätverkets inverkan på individens möjligheter. Den förstnämnda 

mekanismen handlar om att informationsöverföringen underlättas. Detta kan kopplas till 

Ninas aktiva arbete med att lägga till personer i sitt nätverk som hon träffar i samband med 

intervjuer. Hon menar att om en kandidat uppvisat sig vara duktig, behåller hon gärna 

kontaktuppgifterna och hör av sig till kandidaten om det eventuellt skulle bli en annan tjänst 

som matchar dennes intresse. På så sätt kan Nina ringa och höra med de redan intervjuade 

om de är intresserad av tjänsten som hon sitter med och därmed blir 
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informationsöverföringen underlättad. Även Elin berättar att trots att hon inte strategiskt 

lägger upp en annons på hennes privata Facebook konto, hjälper hon gärna kompisar som är 

intresserade av ett arbete. Elins pojkväns bror fick tillgång till information om en ledig tjänst 

vilket också kan kopplas till Lins första mekanism om att nätverk är ett effektivt sätt för 

individer att komma i kontakt med lediga tjänster. Genomgående kan vi finna spår i samtliga 

intervjupersoners svar, att med hjälp av nätverk som består av flera nyckelpersoner som i sin 

tur kan nå ut till andra nätverksgrupper gör det möjligt för individen att få tillgång till 

värdefull information om lediga tjänster. Vi anser likt Lins teori att man kan nå ut till fler 

individer med hjälp av nätverk som kanske inte alltid är ute och söker aktivt efter ett nytt 

jobb.  

 

Lins andra mekanism handlar om hur sociala relationer är givande för rekryterare. Detta är 

något som löper som en röd tråd genom samtliga uttalanden av våra intervjupersoner. De 

menar att sociala relationer är av stor betydelse i deras dagliga arbete som rekryterare. 

Somliga relationer kan komma att ha en större påverkan än andra. I linje med detta hävdar 

Nina att en rekommendation från en person i hennes nätverk som hon litar på, väger tyngre. 

Hon argumenterar vidare att det finns en trygghet i att få tips från viktiga relationer som 

återfinns i ens nätverk. Magdalena berättar att hon har en del kontakter både i Stockholm 

och Göteborg där hon har fungerat som en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande. Hon 

säger att hon tipsat in folk och att det har lett till en anställning. Samtidigt framgår det 

utifrån Anishas uttalande att rekommendationer har en viss påverkan på rekryterarens 

bedömning. Anisha nämner att i en sedvanlig rekryteringsprocess behandlas ansökningarna 

löpande utifrån inkomna datum samtidigt som det kan uppstå undantag då man får in tips 

och rekommendationer vilket gör att man prioriterar dessa. Detta är något vi kan hävda är i 

linje med Lins andra mekanism där det blir allt viktigare för rekryterare med sociala 

relationer vid beslutsfattande.  

 

Lins tredje mekanism förklarar att de sociala relationer man har kan ses som referenser för 

en organisation. Referenserna kan avspegla individens förfogande över resurser genom sitt 

sociala kontaktnätverk. Detta är något vi inte kan se i intervjupersonernas svarsmönster men 

dock kan Ansihas tilläggelse att kandidaters kompetens vid internrekrytering kan gynna 

företaget, tolkas som att kandidaten som innehar kompetens kan i fortsättningen, om denne 

blir anställd tipsa om potentiella kandidater inom sitt egna nätverk som besitter samma 
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specifika kompetens. Med andra ord kan den anställdes sociala nätverk komma att bli av stor 

betydelse för rekryterare och företaget i framtiden.  

 

Anisha, Magdalena och Nina påpekar att deras arbetsplats består av anställda som är lika 

varandra, har liknande intressen och kompletterar varandras personligheter vilket kan ses i 

relation till Lins fjärde mekanism som redogör att individer som tenderar att likna varandra 

och ha liknande intressen bidrar till samhörighet, ökad självförtroende samt ger bekräftelse 

på sin befogenhet på resurser. Vi anser att en arbetsplats som präglas av homogena grupper, 

möjliggör för dem att bredda samt utöka sitt nätverk och därmed få tillgång till fler resurser. 

Vi tycker att en homogen arbetsplats riskerar att fortsätta bli homogen om anställda kan 

tipsa om personer i sitt egna nätverk som kan bidra till att upprätthålla företagskulturen då 

dessa har intressen, egenskaper och kunskaper likt de anställda på företaget.  

 

Eftersom vi kan konstatera att de tillfrågade HR-anställda på bemanningsföretag har använt 

sig av socialt nätverk blir det intressanta att se om dem använder sig av starka eller svaga 

länkar när de ska rekrytera med hjälp av sitt nätverk. Under samtliga intervjuer framkom det 

att de mest betydande kontakterna i jobbrelaterade syften var nätverkslänkar som 

arbetskollegor, bekanta och HR-profiler från Universitet. Utifrån Granovetters teori, påvisar 

dessa vara svaga länkar som han också menar är de mest givande länkarna eftersom dessa 

länkar leder vidare till andra länkar. Detta är något Nina uttalar sig om då hon menar att när 

det är svårt att tillsätta en kvalificerad tjänst, använder hon sig ganska frekvent av sitt 

nätverks nätverk för att hitta rätt kandidater. Vidare kan individer få information genom 

svaga länkar enligt Granovetter. Då bekanta befinner och rör sig i andra nätverk än deras 

egna, uppstår social rörlighet som kopplar samman olika grupper av individer. Detta 

överensstämmer med våra intervjupersoners utsago då de hävdar att kandidater kan hittas 

via sociala medier som bland annat Facebook och LinkedIn då annonser kan delas vidare till 

andra av bekanta.  

 

Rekryteringskanalen som rekryterare använder sig främst av enligt Ekström (2001) är 

informella kanaler som exempelvis via anställda och bekanta medan en mindre populär 

kanal bland rekryterare är annonsering i olika tidningar samt publicering av annons på 

arbetsförmedlingens hemsida. Vårt resultat visar att de tillfrågade använder sig främst av 

platsbanken, Monster, arbetsförmedlingar samt andra liknande externa kanaler för att 

publicera annonser. De använder sig också av informella kanaler men i inte i lika stor 
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utsträckning. Detta är något som motsäger det Ekström påstår då den mindre populära 

rekryteringskanalen används mest bland de tillfrågade HR-anställda på bemanningsföretag. 

Anledningen till detta kan vara det Magdalena nämnde om att bemanningsföretag är mer 

granskade än enskilda arbetsgivare. Bemanningsföretagen som är en relativt ny aktör på 

arbetsmarknaden kan utsättas för större kontroller då det är en privat ägd 

arbetsgivarorganisation tillskillnad från statliga som arbetsförmedlingen. Här råder strikta 

regler när en ledig tjänst skall behandlas utifrån hårda premisser, det vill säga utifrån 

juridiska ståndpunkter. Därmed måste rekryterarna mer eller mindre publicera annonser om 

lediga tjänster på offentliga externa kanaler för att alla individer skall kunna ha rätt till att 

ansöka till tjänsten. Samtidigt påvisar intervjupersonerna att det tillämpar 

nätverksrekrytering, trots att det publicerat annonser regelrätt, för att finna lämpliga 

kandidater. Vi tror att detta också kan förklaras av i vilken bransch bemanningsföretagen 

verkar i, exempelvis tjänstemannasektorn eller arbetarsektorn men även hur väl etablerade 

företagen är på arbetsmarknaden samt rådande konkurrens. En mängd faktorer kan komma 

att påverka valet av rekryteringskanaler.  

 

Vidare menar Ekström (2001) att beroende på den arbetssökandes förväntade 

utbildningsnivå, yrkesinriktning samt andra aspekter som tid och kostnader, avgörs 

rekryterarnas val av rekryteringsstrategi. Alla förutom Elin nämnde att beroende på tjänst 

och krav, kan olika rekryteringsstrategier tillämpas. Magdalena förklarar exempelvis att vid 

tillsättning av HR-assistenter, kan olika studentgrupper på Facebook, skapade för 

personalvetare underlätta tillsättningen. Nina poängterar att det kan vara viktigt att använda 

sig av socialt nätverk när man rekryterar exempelvis chefstjänster som kräver specifika 

kompetenser. Detta indikerar att olika rekryteringsstrategier blir olika viktiga beroende på 

tjänster, exempelvis används socialt nätverk vid tillsättning av chefsbefattningar medan 

studentgrupper på Facebook underlättar tillsättning av tjänster där pågående utbildning är ett 

krav.  Enligt vår definition kan en förklaring till att Elin inte nämner att 

rekryteringsstrategier anpassas utifrån tjänsten kan bero på att hon är relativt ny inom 

branschen och nyexaminerad. Tillskillnad från de resterande intervjupersonerna som har 

arbetat längre än Elin kan det vara ett skäl till hur hon resonerar. Elin nämner att de på 

företaget går mycket på magkänsla och inte arbetar exempelvis utifrån kompetensbaserade 

intervjuer. Detta är något som motsäger Ninas arbetssätt då hon således tillämpar mycket 

objektivitet. Nina nämner att ett vanligt förekommande misstag som rekryteraren gör är att 

leta efter sig själva hos den arbetssökande därmed resonerar hon att det är väldigt viktigt att 
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inta en objektiv ställning vid bedömning av kandidater. En förklaring till Ninas sätt att 

resonera kan förstås utifrån hennes arbetslivserfarenhet inom HR och rekrytering. Nina har 

flest år yrkeserfarenhet samt är äldre än de resterande intervjupersonerna vilket kan komma 

att ha en inverkan i hennes sätt att resonera vid rekrytering.  

 

HR-anställdas syn på användning av socialt nätverk och dess 
konsekvenser  
Följaktligen behandlas analysmaterialet som ämnar besvara studiens frågeställning om vilka 

positiva samt negativa konsekvenser nätverksrekrytering kan ge upphov till enligt HR-

anställda på bemanningsföretag samt deras syn på användning av socialt nätverk i 

rekryteringsprocesser.  

 

Under alla intervjuer uppkommer resonemang från intervjupersonerna där de påvisar 

att nätverksrekrytering kan båda vara positiv samt negativt. De nämner konkreta följder av 

tillämpning av nätverk i rekryteringsprocessen dels på individuell nivå samt på en 

samhällelignivå. Det vi fann extra intressant vid denna punkt var att samtliga 

intervjupersoner upplyste även de negativa följder som kan komma att drabba 

arbetssökande, istället för att enbart utgå från sig själva.  

 

Anisha berättar utifrån rekryterarens perspektiv att hon anser att användning av socialt 

nätverk är tidseffektiv samt att man får tillgång till förkunskaper om en kandidat. Detta fann 

vi i hög grad spegla det Nyguen m.fl (2006) förespråkar gällande att rekryterarens sociala 

nätverk gynnar tillsättning av tjänster då det är allt effektivare att finna rätt kandidater 

genom rekryterarens sociala kapital. Nyguen m.fl menar att detta är både tidseffektivt och 

inte resurskrävande.  

 

Vidare belyser de resterande intervjupersonerna likt Anisha att nätverksrekrytering har 

positiva effekter. Nina resonerar kring att anledningen till att det är effektivt, är för att man 

finner kandidater som är ute och söker snabbare. Dessutom föreligger ett förtroende inom 

nätverket där man mer eller mindre litar på personerna. Därmed menar hon att 

nätverksrekrytering ses som en trygghet då man vet att det inte kommer dyka upp några 

konstigheter framöver där kandidaten exempelvis skulle lida av allvarliga drogproblem eller 

missköta arbetet i någon form. Ekström (2001) poängterar även likt våra intervjupersoner att 
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oklarheten kring arbetssökandes prestation blir lägre. Dessutom argumenterar hon även 

utifrån ekonomiska aspekter att det är fördelaktigt med användning av nätverk då 

kostnaderna för rekryteringsprocessen minskar. Utifrån den bakgrundsinformation vi har 

tagit del av, är vi medvetna om att en felrekrytering kan komma att kosta organisationen 

mellan en kvarts och en miljon kronor, även högre summor kan förekomma (Lindelöw 

Danielsson, M 2003).  

 

Överlag anser alla intervjupersoner att nätverksrekrytering är positivt. Trots att 

nätverksrekrytering i den bemärkelsen kan gynna flera aktörer på marknaden, rekryterare, 

arbetssökande samt företag så har även negativa effekter tagits upp av intervjupersonerna. 

Magdalena talar närmare om de individer som inte ingår och verkar i ett brett nätverk. Hon 

menar att det finns en risk med att man inte kommer åt utomstående. Dessutom tenderar 

rekryterare att rekrytera utifrån sitt egna nätverk vilket leder till att samtliga kandidater som 

söker tjänster blir de som ingår i rekryterarens innersta krets. Detta är även något som 

Anisha belyser om i hennes sätt att se på de negativa effekterna, att det blir problematisk för 

personer vars kontaktnätverk inte är så brett. Hon tillägger även att när hon tar en närmare 

titt på de personer som inte ingår i flera nätverksgrupper är oftast personer som är äldre. 

Detta då Anisha menar att de kanske inte i lika stor utsträckning ägnar sig åt att nätverka och 

därmed tenderar att falla utanför målgruppen. Dessa effekter som Anisha nämner kan ses i 

linje med Lins teori, om att en negativ konsekvens av nätverkrekrytering är social siktning.  

 

Anisha, Elin och Magdalena delar samma uppfattning om att socialt nätverk har kommit att 

få en allt större betydelse då de menar att det blivit allt mer tillgängligt genom sociala 

medier som gör att många människor kan nätverka med flera andra grupper. Här finner vi en 

del olikheter kring deras uttalanden samt Ninas synsätt på betydelsen av socialt nätverk idag. 

Hon tror att det alltid har varit betydande med nätverk redan för 30-40 års sedan. Dock anser 

hon likt de andra att internet samt de olika sociala medierna gjort det mer tillgängligt och 

öppet på senaste tid.  Detta kan relateras till det Granovetter förespråkar om. Han menar 

att om rekryteraren väljer individer från sitt nätverk kan det leda till indirekt diskriminering 

mot utomstående som ej ingår i rekryterarens nätverk. Vidare nämner Nina att trots att 

personer vars krav överensstämmer med tjänsten som skall tillsättas kan dessa individer 

sållas bort då de inte ingår i rekryterarens nätverk. Även Magdalena anser att risken med att 

använda sig av socialt nätverk blir att man går på kontakter istället för kompetenser.  
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Som vi nämnt tidigare, menar Nyguen m.fl (2006) att det finns en rad positiva effekter av 

nätverksrekrytering, dock påvisar hans studie likt våra intervjupersoners utsago att 

kandidater vars relation med rekryteraren är bra tenderar att lättare bli kallad till intervju 

vilket gör att de utomstående drabbas. De individer som inte verkar i rekryterarens nätverk 

har det svårare att bli kallad till en intervju. Härmed finner vi även spår av detta i vad 

Mcdonalds (2011) studie visar då hela hälften av alla respondenter i studien fick jobb via sitt 

sociala nätverk. Detta belyser och visar hur stor vikten är att besitta ”rätt” socialt nätverk då 

enligt Korpis (2001) studie kan långtidsarbetslöshet vara en konsekvens av att man inte 

besitter “rätt” nätverk.  

 

Intervjupersonerna anser att deras arbetsplats består i princip av personer som är relativt lika 

varandra. Detta kan vi tolka som är en följd av att de tillämpar nätverksrekrytering. Utifrån 

detta kan vi dra slutsatsen att genom användning av nätverkrekrytering riskerar arbetsplatsen 

att bli homogen. Anisha ger oss en inblick i hennes arbetsplats som innefattar personer som 

är sociala, utåtriktade, ambitiösa samt visar ett stort driv. I likhet med det Anisha poängterar 

menar även Magdalena och Nina att deras arbetsplats präglas av homofili och därmed 

försöker de aktivt arbete för att rekrytera utifrån mångfald. Vi ser inslag av detta i Bygrens 

(2013) studie där han problematiserar rekryterarens val att anställa personal som liknar de 

redan anställda. Han påstår att i och med detta riskerar arbetsplatsen att bli allt för homogen.  

 

Genom att ta del av intervjupersonernas uttalande samt forskning som belyser detta, anser vi 

att en homogen arbetsplats kan ge upphov till negativa konsekvenser. Det kan förhindra att 

nya perspektiv och lösningar träder fram där man tar hänsyn till olika synsätt eftersom alla i 

princip redan har liknande egenskaper samt kompetenser. Detta kan komma att påverka 

organisationens utveckling och framväxt. 

 

Diskussion  

 

I detta avsnitt förs en diskussion kring det framkomna resultatet med kopplingar till teorier 

och tidigare forskning. Här kommer det att presenteras våra reflektioner som uppstått under 

analysdelen. Slutligen ges förslag till vidare forskning.   
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Uppsatsen belyser HR-anställdas perspektiv på nätverksanvändning i rekryteringsprocesser 

på bemanningsföretag. Studien har en utgångspunkt i teorier och tidigare forskning som 

bland annat Lins teori om socialt kapital och Granovetters teori om svaga och starka länkar 

samt tidigare forskning som belyser olika aspeker av socialt nätverk. 

 

Utifrån det empiriska materialet och analysen kan vi konstatera att HR-anställda inom 

bemanningsbranschen någon gång använt sig av socialt nätverk och anser att det underlättar 

tillsättning av tjänster. Enligt Korpis (2001) är nätverk ett smidigt sätt för arbetsgivare och 

arbetssökare att komma i kontakt med varandra. Som tidigare nämnt ökar chansen att få ett 

arbete med en sådan kontakt mellan parterna (Mcdonalds 2011). Vi anser därför att nätverk 

kan komma att spela en stor roll i framtiden.  

 

Granovetters teori om starka och svaga länkar kopplad till respondenternas resonemang 

indikerar på att svaga länkar så som bekanta, HR-profiler, tidigare arbetskollegor är det 

grupper som HR-anställda anser vara betydande i rekryteringssyfte. Vidare visar det 

framkomna resultatet att bemanningsföretag publicerar annonser på externa platser och 

webbsidor för att det ska leda till ansökningar. Eftersom respondenterna hävdar att de 

rekryterat via sina sociala nätverk, kan vi inte undgå att även informella kanaler används. 

Det är dock svårt att uttala sig i vilken mån informella kanaler används inom 

bemanningsbranschen då vi anser att detta kan klargöras om det tas hänsyn till företagets 

storlek, i vilken bransch det verkar inom samt om det råder en viss konkurrens på 

arbetsmarknaden. Vi tror att användning av nätverkrekrytering kan även ha att göra med hur 

länge HR-anställda haft sin nuvarande anställning. Nina som arbetat med rekrytering och 

HR mer än dem andra har fler åsikter gällande ämnet till skillnad från dem andra. Detta kan 

bero på att hon har stor kännedom om tidigare mötta kandidater och arbetskollegor vilket 

resulterat till en utökning av hennes sociala nätverk som hon kan ha användning av i 

rekryteringssyfte. Vi upplever att Anisha ställer sig positivt till användning av 

nätverksrekrytering i jämförelse med de andra vilket vi tror kan bero på att hon känner sig 

trygg med att vara öppen i hennes sätt att resonera. Detta kan delvis bero på att vi har en 

relation sen tidigare till henne vilket kan komma att påverka hennes svar.  

 

På frågan om vilka konsekvenser nätverkrekrytering ger upphov till, märker vi att inga av de 

tillfrågade reflekterar över konsekvensen social skiktning. Endast Anishas uttalande om att 

äldre faller bort då de inte nätverkar i större utsträckning kan tolkas som en bidragande 
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faktor till social skiktning. Vi anser att detta är en viktig aspekt att resonera kring eftersom 

nätverksrekrytering kan påverka olika grupper som etnicitet, ålder, och klass. Sett utifrån ett 

större perspektiv, innebär det att individer som inte ingår i rekryterarens nätverk riskerar att 

exkluderas då de inte ges information om tjänster som tillsätts via nätverk.  

 

Vi funderar också över det sociala kapitalets betydelse. För att utöka sitt nätverk krävs det 

att vara utåtriktad, framåt och ha ett självförtroende som vi anser vissa inte har. Det leder till 

att de hamnar utanför och tenderar därmed att gå miste om information om exempelvis 

lediga tjänster som kan tillsättas via nätverkande. Därav kan vi konstatera att socialt kapital 

kan såväl gynna som missgynna olika grupper i samhället.  

 

Vi fann en intressant aspekt gällande HR-anställdas sätt att resonera kring följderna av 

nätverksrekrytering samt vilka parter i rekryteringsprocessen som det gynnar. Vid 

tillfrågande av deras synsätt på nätverksrekrytering, pratar det både utifrån deras samt ur 

kandidatens perspektiv. Detta är något som gäller samtliga intervjupersoner och vi anser att 

dem både är medvetna om att nätverksrekrytering kan mynna ut i positiva och negativa 

effekter för den arbetssökande såväl för organisationen. Dock kan vi indikera att de redogör 

mer för positiva aspekter av sociala nätverk utifrån företagets vinning. 

 

Något som framkommer i vårt resultat, som vi tycker är intressant att reflektera och föra en 

diskussion kring handlar om homofili på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt innebär det att 

arbetsplatsen består av anställda som liknar varandra, har liknande intressen och kanske 

delar samma värderingar. Vi anser att detta sätter ramar för hur organisationskulturen på ett 

företag tar sig form. Ett relativt nystartad företag har inte alltid en stark företagskultur utan 

en sådan utvecklas från anställda och reproduceras när rekryterare anställer ny personal som 

kan dela företagets värderingar och kan agera utefter kulturen. Tanken med att rekrytera 

individer som är lik de redan anställda gör det lättare för dem att integreras i företaget. En 

sådan rekrytering kan underlättas om rekryterarens eller anställdas sociala nätverk används. 

Vi anser att vid nyanställning av en person som avviker någorlunda från dem andra, kan leda 

till att denne hamnar utanför och har svårt att integreras. Här kanske det kan vara viktigt för 

organisationen att styra upp olika temakvällar, personalfester och afterworks i syfte att 

underlätta integrationen.   
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I dagens samhälle har nätverk kommit att spela en stor roll i möjligheten av att få komma på 

ett intervjutillfälle. Vi anser att detta kan bero på att man med nätverksrekrytering kan 

säkerställa att kandidaten kommer att utföra ett bra arbete samt att man minimerar risken för 

en felrekrytering. Tidigare har vi belyst att ekonomiska kostnader för företagen som kan 

komma att stiga upp till en halv miljon kronor av att rekrytera fel person. Vi tolkar det som 

att det därmed blir en avgörande anledning till att rekrytera via nätverk, speciellt om det 

råder hög konkurrens på arbetsmarknaden. En följd av detta är delvis det intervjupersonerna 

resonerat kring att arbetsplatsen präglas av homofili. En annan allvarlig konsekvens som vi 

anser inte tagits upp av alla intervjupersoner, är att arbetsmarknaden riskerar att bli allt mer 

segregerad då en indirekt diskriminering sker genom att stänga ut personer som inte innehar 

rätt kontaktnätverk. Vi tror att de medverkande HR-anställda i studien är medvetna om den 

sociala skiktning som kan uppstå men inte valt att redogöra för det. Utifrån deras uttalande 

kan vi få syn på att de har en åsikt om att följderna kan vara allvarliga och därmed nämner 

vissa att lösningen på det kan vara att arbeta utifrån mångfald samt tillämpa objektivitet vid 

bedömning av kandidater.  

 

Studien grundar sig på material, enbart baserat på fyra intervjuer med HR-anställda på 

bemanningsföretag. Intervju med fler än fyra HR-anställda skulle genererat till en bredare 

och djupare förståelse för hur det ser ut inom bemanningsbranschen i Sverige.  

Vi anser dock att denna studie besvarat frågeställningarna och därav bidragit med att måla 

upp en klar bild av HR-anställdas användning av och syn på nätverksrekrytering.  

 

Ett förslag på vidare forskning är att granska enskilda arbetsgivare som inte använder sig av 

bemanningsföretag. Detta för att vi tror att arbetsgivare använder sig i större utsträckning av 

kontaktnätverk för att det kan komma att kosta dem mer med vanliga rekryteringar. Det kan 

även vara intressant att inrikta sig på olika sektorer som exempelvis privat, statlig och 

kommunal sektor. Vi tycker också att det kan vara intressant att spinna vidare på homofili 

som en konsekvens av nätverksrekrytering. På vilken sätt drabbas arbetsmarknaden? Är 

nätverksrekrytering den främsta orsaken till homofili?  
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Bilagor 

Informationsmejl till respondenterna 
 

 

Hej X, 

 

Vi som skriver detta mejl till er heter Natalie Bettar och Harminder Mankoo. Vi är två 

studenter som läser personalvetarprogrammet på Södertörns Högskola i Stockholm. Vi skall 

nu under termin 5 skriva en kandidatuppsats i sociologi som ämnar undersöka 

bemanningsföretagens användning av socialt nätverk i rekryteringsprocesser. Vi vill även ta 

reda på vad HR-anställda på ett bemanningsföretag har för syn på användning av 

nätverksrekrytering. 

 

Därmed är vi väldigt angelägna av att komma i kontakt med just er för en eventuell intervju. 

Vi vill belysa att företaget och intervjupersonen som deltar i studien kommer att 

anonymiseras och tillges fiktiva namn. Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde 

vidarebefordra informationen till samtlig personal. Vänligen kontakta oss så fort som 

möjligt om någon av er är intresserad och kan tänka sig delta i studien. Nedan finner ni 

kontaktuppgifter till oss. Ni kan även komma i kontakt med oss om ni upplever otydligheter 

eller har andra frågor gällande undersökningen. Vi är oerhört tacksamma för att ni har tagit 

er tid att läsa detta mejl och ser framemot ett intervjutillfälle med er. Vi hoppas på ett svar 

från er.  

 

Vänliga Hälsningar, 

 

Natalie Bettar   Harminder Mankoo 

nattabettar@live.se   harminder_singh_m@hotmail.com 
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Intervjuguide    
 

 

Inledning 

 

Vi börjar med att presentera oss själv och studien syfte. Vi kommer tydliggöra för 

intervjupersonerna att intervjusamtalet kommer att spelas in samt att all information kommer 

behandlas anonymt och att inspelning kommer raderas efter dess ändamål. I inledningen 

kommer vi förutom presentation av oss själv och studiens syfte, nämna intervjuns 

tidsomfång.  

 

Uppvärmningsfrågor  

 Hur gammal är du?  

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 Hur länge har du arbetat med rekrytering?  

 Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?  

 Kan du berätta om dig själv?  

 Kan du berätta lite kort om det bemanningsföretag du arbetar på?  

 Kan du berätta om hur det gick till när du fick din nuvarande tjänst?  

 

Anställningsprocessen  

 Kan du beskriva för oss hur en vanlig rekrytering av en tjänst går till hos er?  

 Hur hittar ni kandidater till den tjänst som skall tillsättas? 

 Vart annonserar ni lediga tjänster? 

 Hur lång tid avsätter ni för en vanlig rekryteringsprocess?  

 Anpassar ni kravprofilen till tjänsten som efterfrågas? 

 Använder ni någon urvalstrategi vid tillsättning av en tjänst? 

 Vilken anställningsmetod använder ni mest? (intervju, enkät mm) 

 Skiljer sig rekryteringsprocessen vid intern rekrytering och extern? 

 

Nätverk och nätverkskanal  

 Kan du beskriva ditt kontaktnätverk?  

 Vilka ingår? Vad har du för relation till dem i ditt nätverk? 
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 Har du tidigare rekryterat med hjälp av ditt nätverk?  

 Om ja, var det någon som står dig nära eller någon du har en svag relation till?  

 Om nej, vad är anledningen till att du inte rekryterat med hjälp av ditt nätverk?  

 Vad skulle du anse är lämpligast, att anställa en bekant eller någon utomstående?  

 

Case: Du får in en order på en tjänst som ska tillsättas och du har fått ansökningar som 

består av utomstående, någon du har nära relation till, bekant och någon från din tidigare 

arbetsplats.  

Rangordna ovanstående och motivera hur du skulle gå tillväga för att tillsätta tjänsten?  

 

Socialt kapital  

 Vilka av följande meriter anser du väger tyngst i en rekryteringsprocess? (referenser, 

utbildningsnivå, erfarenheter från arbetslivet, rekommendationer eller CV 

utformning? 

 Vad tycker du att en arbetssökande ska uppvisa för egenskaper så att det leder till en 

anställning?  

 Vilka egenskaper hos en arbetssökande kan leda till att den inte får anställning?  

 Vad tycker du är viktigt att fråga om under en referenstagning? 

 Hur resonerar du kring två kandidater som besitter likvärdiga egenskaper och 

kompetenser?  

 Människor har en tendens att umgås med andra personer vars bakgrund och intressen 

är liknande. Tycker du att detta speglar er arbetsplats?   

 

Social skiktning på arbetsmarknaden   

 Tycker du att nätverk har fått en större betydelse? Motivera varför du tycker som du 

gör? Vad ser du att användning av socialt nätverk vid anställningsprocesser kan få 

för konsekvenser?  

 Vad tror du att era rekryteringsprocesser har för påverkan på samhället 

 Vad är fördelarna med nätverksrekrytering? 

 Vad är nackdelarna med nätverksrekrytering 


