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Abstract 
This study is inspired by our own interest of the staffing branch industry and a curiosity of 
finding out which individuals who will be hired as recruiters. There is also an interest to see what 
makes a recruiter successful. The study examines what significance social networks and social 
capital have for recruiters and the staffing company that they work at. 

The Confederation of Swedish Enterprise recruiting survey (2014) shows those social networks 
have a big importance when their members recruit new co-workers. This study examines if this 
also applies to the staffing branch industry. The study investigates if an individual's social 
network and social capital affects the individual’s opportunity to get hired as a recruiter. The 
theories from which the study proceeds from is Pierre Bourdieus theories of social rooms and 
social fields, Nan Lins theories about that social capital are investigations embedded into social 
relations, and Mark Granovetters theories about strong and weak links within social networks. 
Previous research involve social networks, social capital and homophily at recruitment. It is 
based on both the recruiter and the recruited perspective, this is to demonstrate what impact it 
might have to find suitable individuals to services. 
 
To get to the studies result, there have been six semi-instructed interviews with recruiters within 
the staffing branch industry. Based on their answers in the interviews we have concluded that an 
individual's social network is important, but not determinant to be hired as a recruiter. An 
individual's background and its ability to uphold and build social networks is however important 
to become a successful recruiters within the staffing branch industry. Social networks and social 
capital are significant for the staffing companies to be able to find suitable candidates for the 
position.  
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Sammanfattning 
 
Denna studie är inspirerad av vårt intresse för bemanningsbranschen och en nyfikenhet av att ta 
reda på vilka individer som blir anställda som rekryterare. Det finns också ett intresse av att se 
vad som gör en rekryterare framgångsrik. Studien undersöker vilken betydelse sociala nätverk 
och socialt kapital har för rekryterare, och de bemanningsföretag de arbetar på.  
 
Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät (2014) visar att sociala nätverk har stor betydelse när deras 
medlemmar rekryterar nya medarbetare. Denna studie undersöker om detta även gäller 
bemanningsbranschen. Studien tittar på om en individs sociala nätverk och sociala kapital 
påverkar dennes möjlighet att få en anställning som rekryterare. De teorier som studien utgår från 
är Pierre Bourdieus teorier om sociala rum och sociala fält, Nan Lins teorier om att socialt kapital 
är investeringar inbäddade i sociala relationer, samt Mark Granovetters teorier om starka och 
svaga länkar inom sociala nätverk. Tidigare forskningen berör sociala nätverk, socialt kapital och 
homosocialitet vid rekrytering. Den utgår från både rekryterarens och den rekryterades 
perspektiv, detta för att påvisa vilken betydelse det kan ha för att hitta lämpliga individer till olika 
tjänster.  
 
För att komma fram till studiens resultat, genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med 
rekryterare inom bemanningsbranschen. Utifrån deras svar i intervjuerna har vi dragit slutsatsen 
att en individs sociala nätverk är betydelsefullt, men inte avgörande för att bli anställd som 
rekryterare. Däremot är en individs bakgrund, samt dennes förmåga att upprätthålla och bygga 
sociala nätverk, av vikt för att bli en framgångsrik rekryterare inom bemanningsbranschen. För 
bemanningsföretagen i studien är sociala nätverk och socialt kapital betydelsefullt för att hitta 
lämpliga arbetssökande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala fält, socialt kapital, sociala nätverk, homosocialitet och rekryterare 
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1. Inledning 
 
Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät (2014), Bättre matchning med fler inträdesjobb, är 
sociala nätverk den vanligaste rekryteringsvägen som används av deras medlemsföretag. Sedan 
2002 har rekrytering genom sociala nätverk ökat från 63 till 77 procent. Enligt medlemsföretagen 
är rekrytering genom sociala nätverk den rekryteringsprocess som är enklast att använda för att 
hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Medlemsföretagen anser också att sociala nätverk 
minskar riskerna vid en rekrytering. De sociala nätverk medlemsföretagen använder för att hittar 
nya lämpliga medarbetare är ofta via egna anställda, kunder eller leverantörer (Svenskt 
Näringsliv 2014).  
 
För att ett företag ska vara framgångsrikt i rekryteringsprocesser krävs det kunskap, erfarenhet 
och systematiserade rekryteringsprocesser som leder fram till en kompetent anställd (Johanson & 
Johrén 2011:34-39). Enligt Svenskt Näringsliv (2014) är vart femte rekryteringsförsök misslyckat 
för alla medlemsföretag. Det finns olika sätt att genomföra en rekrytering. Företag kan följa en 
utarbetad rekryteringsprocess med en tydlig kravprofil, som ligger till grund för vilken 
kompetens den nya medarbetaren bör ha. I denna rekryteringsprocess görs även olika 
personlighetstester innan en individ väljs ut till en tjänst (Lindelöw Danielsson 2003:57). Företag 
kan även ha en rekryteringsprocess där företagets VD handplockar en individ bara för att den 
känns rätt för VD:n. Den individ som i slutändan väljs ut kan visa sig vara den rätta personen för 
arbetsuppgiften, men den kan även efter ett tag visa sig vara helt fel för organisationen. Detta på 
grund av att personen har fel kompetens eller inte fungerar ihop med företagets normer och 
värderingar (Tovatt 2013:191-192). De kvalitetsmässigt osäkra utfallen vid rekrytering kan vara 
det som är avgörande för om en organisation väljer andra metoder vid rekrytering av nya 
medarbetare. Idag använder sig 31 procent av medlemsföretagen inom Svenskt Näringsliv sig av 
bemanningsföretag när de ska rekrytera nya medarbetare, vilket är ökning med 7 procent sedan 
2010. Det tyder på att fler och fler organisationer väljer att ta hjälp av bemanningsföretag istället 
för att genomföra en rekryteringsprocess i egen regi (Svenskt Näringsliv 2010, 2014).  
 
När bemanningsföretag får ett uppdrag att rekrytera en ny medarbetare till ett kundföretag 
förväntar sig kunden att de kan ta fram kandidater som har rätt kompetenser för respektive tjänst. 
Detta gör att bemanningsföretaget kan tvingas leta efter kandidater, till tjänster, från ett 
verksamhetsområde som det självt inte är verksamt inom. Eftersom Svenskt Näringsliv (2014) 
visar att sociala nätverk är viktiga för medlemsföretagen när de ska rekrytera nya medarbetare 
med rätt kompetens, kan det tänkas att nätverken är lika viktiga för bemanningsföretagen. En 
rekryterare på ett bemanningsföretag kan komma att bli en viktig länk i arbetet för att kunna 
skapa och utveckla sociala nätverk och socialt kapital för företaget. När en rekryterare använder 
sitt sociala nätverk vid en rekrytering kan det finnas en risk för homosocialitet. 
 
Utifrån ovanstående beskrivning av förändringar på arbetsmarknaden väcks en fundering hos oss 
omkring hur bemanningsföretag och rekryterare förhåller sig till sociala nätverk och socialt 
kapital när de rekryterar. Vi är också intresserad av att se hur det påverkar bemanningsföretagens 
normer och värderingar.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse individers sociala kapital och sociala nätverk har 
för att bli anställd som rekryterare på ett bemanningsföretag, samt hur de därefter blir 
framgångsrika rekryterare. Avslutningsvis undersöker studien om rekryterarens användande av 
sociala nätverk och sociala kapital kan skapa homosocialitet. 
 

• Vilken betydelse har rekryterarens sociala nätverk och sociala kapital för hur den fick sitt 
arbete?  

 
• Hur betydelsefullt är sociala nätverk och socialt kapital för att vara en framgångsrik 

rekryterare? 
 

• Vilken betydelse har sociala nätverk och socialt kapital vid rekrytering av personal inom 
bemanningsföretag? 

 
• Vilka konsekvenser kan rekryterarens sociala nätverk och sociala kapital ge vid en 

rekrytering? 
 
 
1.2 Definitioner av begrepp 
 
Bemanningsföretag kan delas in i två inriktningar. Den första inriktningen är att agera som 
rekryteringsföretag och rekrytera personal till kundföretag (extern rekrytering). Den andra 
inriktningen är att handla som bemanningsföretag och rekrytera personal som hyrs ut till 
kundföretag (intern rekrytering). Dessutom rekryterar bemanningsföretaget, internt, egen 
personal exempelvis rekryterare. I denna studie görs det ingen skillnad mellan dessa olika delar 
utan båda inriktningarna kommer benämnas som bemanningsföretag. 
 
Rekryterare är i denna studie en individ som är anställd på bemanningsföretaget och arbetar 
med rekryteringsprocesser. Rekryteringsprocessen startar med att ett bemanningsföretag får ett 
uppdrag att rekrytera en individ internt eller externt och avslutas när en anställning är genomförd. 
 
Kravprofilen innehåller kundföretagets krav på kompetens och personliga egenskaper som en 
individ ska uppfylla för att kunna bli anställd. I kravprofilen säkerställs även att gällande 
lagstiftning följs, såsom diskrimineringslagstiftningen. Kravprofilen tas fram i samarbete mellan 
bemanningsföretagets rekryterare och kundföretaget. 
 
Kandidat är en tidigare arbetssökande som har blivit utvald av rekryteraren att gå vidare i en 
rekryteringsprocess. Kandidat är också den individ som kan ingå i rekryterarens sociala nätverk 
eller bemanningsföretagets kandidatbank   
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1.3 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad till auktoriserade bemanningsföretag. Ett auktoriserat bemanningsföretag 
följer gällande kollektivavtal inom respektive bransch samt bemanningsbranschens etiska 
riktlinjer. Bemanningsföretagen rekryterar personal till flera olika yrkesområden såsom 
exempelvis industrin, administration, chefstjänster och lagerarbeten. Vidare är studien avgränsad 
till att gälla rekryterare inom bemanningsbranschen, det vill säga en anställd på ett 
bemanningsföretag, som rekryterar personal till kundföretag samt personal till det egna företaget. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Härifrån redovisas tidigare forskning som berör studien, därefter kopplas tidigare forskning till 
studiens syfte. Sedermera presenteras de teoretiker och deras teorier som ingår i studien och efter 
det följer en sammanfattning av de olika teorierna kopplade till studien.  
 
Vidare beskrivs studiens kvalitativa metod som utgår från semistrukturerade intervjuer och 
därnäst följer en redovisning av studiens urval och ansats. Efter detta följer en redovisning av hur 
vi transkriberat intervjumaterialet samt hur vår tolkningsprocess genomfördes. Sedan ges en 
redogörelse av studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt studiens etiska riktlinjer. 
 
Slutligen redovisas, analyseras och tolkas studiens empiriska material. Studien avslutas med en 
diskussion. 
 

2. Tidigare forskning  
 
Under denna rubrik kommer utvald tidigare forskning som berör sociala nätverk och socialt 
kapitals betydelse vid rekrytering att redovisas. Denna forskning har valts ut till studien för att de 
ur olika perspektiv berör studiens syfte och frågeställningar kring sociala nätverk, socialt kapital 
och homosocialitet. Den tidigare forskningen utgår både från rekryterarens perspektiv och från 
den rekryterades perspektiv. Vidare lyfts könsperspektivets betydelse i sociala nätverk. Detta för 
att belysa att det kan finnas en risk för homosocialitet vid rekrytering. Avslutningsvis görs det en 
sammanfattning av tidigare forskning. 
 

2.1 Rekryterarens perspektiv 
 
Nhung T Nguyen m.fl. har i en studie (2006), undersökt betydelsen av rekryterares användning 
av sitt sociala kapital när de väljer ut kandidater till en tjänst genom att granska olika CV:s. 
Enligt författarna kan rekryterarens sociala kapital underlätta matchningen mellan arbetssökande 
och arbetsgivaren, något som kan ge en vinst till organisationen. Denna vinst kan bland annat 
innebära att en medarbetare som stämmer överens med organisationen och dess engagemang 
stannar längre inom den. En rekryterare kan inte enbart utifrån CV-granskning bedöma en 
persons egenskaper såsom personlighet, värderingar och förmågor. Därför är det viktigt att en 
rekryterare använder sitt sociala nätverk och sociala kapital för att få en större kunskap om 
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individen som har sökt ett arbete. Genom att arbeta på detta sätt som rekryterare kan 
organisationen spara tid och pengar (Nguyen m.fl. 2006). Det finns vissa risker med att en 
rekryterare använder sitt sociala kapital och sociala nätverk vid en rekrytering. Nguyens m.fl. 
studie visar att individer med en god relation till en rekryterare har lättare att bli kallad till en 
anställningsintervju och därefter bli erbjudna ett arbete. Studien visar också att en individ som 
inte har någon relation till rekryteraren har svårare att bli kallad till intervju. Dock visar studien 
att oberoende av tidigare vänskapsrelation kallar rekryteraren i större grad kvalificerade än 
okvalificerade individer till intervju.  
 
Tomas Korpi beskriver i en artikel sin studie från 2001, där han påvisar att informella sökvägar 
vid rekrytering har blivit vanligare. De vanligaste informella vägarna är bekanta inom och utanför 
organisationen, tidigare ansökningar och direktkontakter. När organisationen använder sig av 
informella kanaler är det vanligt att det är någon som man känner sedan tidigare. Vid formell 
rekrytering är det oftast en okänd individ för organisationen som rekryteras. Korpi (2001) 
påpekar att resultatet av hans undersökning visar att nätverk har stor betydelse för att arbetsgivare 
och arbetssökande kommer i kontakt med varandra. En arbetslös utan ett nätverk har det tuffare 
att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Erika Ekström (2001) skriver i sin 
forskningsrapport, att arbetsgivarna sedan 1990-talet har ändrat sitt rekryteringsbeteende. 
Arbetsgivarna har gått från formella rekryteringskanaler till att i större utsträckning använda 
informella rekryteringskanaler (Ekström 2001:33). Både Korpis studie och Ekströms 
forskningsrapport visar på att informell rekrytering har fått en större betydelse under de senare 
åren.  
 
Caroline Tovatts avhandling från 2013, visar att betydelsen av informella kontakter är av stor vikt 
för att lyckas få ett arbete, då företag frekvent använder informella kontakter för att hitta lämpliga 
kandidater. När det är lågkonjunktur och organisationer inte får några sökanden till en tjänst 
söker de lämpliga kandidater genom sina nätverk. När det är högkonjunktur använder 
organisationer sina nätverk för att hitta lämpliga kandidater till ett arbete, detta för att slippa 
annonsera ut en tjänst där flera hundra söker platsen. Det är tidsbesparande och ekonomiskt 
fördelaktigt för organisationen. Det vill säga att en organisation rekryterar individer som har rätt 
utbildning för arbetet och som finns i nätverket organisationen använder sig av. Vidare har de 
individer med en förförståelse om organisationens kultur en större chans att bli rekryterad av den 
organisationen (Tovatt 2013:218-222). I avhandlingen tas även en individs sociala kapital upp 
som en viktig faktor för att bli rekryterad. En individs renommé och rykte är en ytterligare aspekt 
av dennes sociala kapital, vilket kan vara avgörande för att bli uttagen i en rekryteringsprocess 
hos en organisation. 
  

2.2 Den rekryterades perspektiv 
 
I Mark Granovetters studie från 1974, redovisas sambandet mellan informationen inom sociala 
nätverk och vilka chanser detta ger individer till att skaffa ett nytt arbete. Granovetter (1974) 
följde 282 tjänstemän i deras sökande efter ett nytt arbete. Studien visar att 56 procent av 
tjänstemännen fick information om lediga arbeten genom informella kanaler. Endast 18,8 procent 
fick informationen genom formella kanaler. Tjänstemännen som deltog i studien använde sig i 
huvudsak av tre olika metoder när de sökte ett nytt arbete. Dessa var Arbetsförmedlingen, 
platsannonser och sociala kontakter. Studien påvisar betydelsen av de svaga länkarnas styrka för 



	   5	  

att få information om lediga arbeten, samt att organisationer genom svaga länkar får veta att en 
individ är tillgänglig för ett nytt arbete. Svaga länkar består bland annat av bekanta och vänners 
vänner. Dessa avlägsna kontakter kan kopplas ihop med varandra som broar. På det sättet utökas 
en individs nätverk.  Det ger individen tillgång till information som den annars inte skulle komma 
över.  

 
2.3 Könsperspektivs betydelse i sociala nätverk 
 
Gwen Moore (1990) skriver i sin studie, att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns 
nätverk. De strukturella skillnaderna som finns mellan könen i samhället återspeglas i respektive 
nätverk. Det finns en förväntan från samhället att kvinnor är mer omhändertagande när det gäller 
familj- och släktrelationer. Det visar sig i studien att kvinnor aktivt håller kontakten med de 
anhöriga som har en beroendeställning till dem, exempelvis gamla föräldrar. Vidare visar det sig 
att äldre kvinnor oftare bor nära sina barn. För män är denna geografiska närhet inte lika viktig. 
Studien visar också att för yngre kvinnor är det viktigt att upprätthålla kontakten med sina 
föräldrar oavsett geografiskt avstånd, medan det för yngre män inte är lika viktigt med en löpande 
kontakt. Kvinnor som inte arbetar skapar inget nätverk med arbetskamrater och ogifta kvinnor 
har ingen möjlighet att skapa ett nätverk med en partners familj, vänner och arbetskamrater. Detta 
gör att arbetslösa och ogifta kvinnor har ett mindre nätverk än de som arbetar och är gifta. 
Studien visar att kvinnor oftare arbetar inom könsdominerade yrken såsom den offentliga sektor 
än vad män gör (Moore 1990). Det är också få kvinnor som innehar höga positioner i arbetslivet. 
Männen i sin tur lägger fokus på vänskapsrelationer i stället för släktrelationer i sitt nätverk, 
därför påverkas inte deras nätverk av om de är ogifta eller gifta. Män innehar oftare än kvinnor 
högre positioner i arbetslivet och får därigenom ett nätverk som ger dem bättre information. Detta 
leder enligt studien till att män tenderar till att anställa män istället för kvinnor på högre 
befattningar inom sina organisationer.    

 
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen av Nguyen m.fl., Korpi, Ekström och Tovatt påvisar att socialt kapital 
kan påverka vem som blir anställd, exempelvis som rekryterare på ett bemanningsföretag. När ett 
bemanningsföretag ska anställa en rekryterare söker de en individ som matchar arbetsgivarens 
organisation och engagemang. Den redovisade forskningen visar tendenser på att för att lyckas 
som rekryterare behöver man använda och utveckla sitt sociala nätverk och sociala kapital för att 
framgångsrikt hitta lämpliga individer för en tjänst. I Granovetters forskning kan man ana att en 
rekryterare behöver arbeta med formella kanaler såsom Arbetsförmedlingen och platsannonser, 
men likväl med informella kanaler såsom sociala kontakter och spontanansökningar. Genom att 
en rekryterare arbetar med både formella och informella kanaler kan den nå flera lämpliga 
arbetssökande, men likväl utveckla sitt sociala nätverk.  
 
Moores forskning visar på skillnader mellan kvinnliga och manliga nätverks sammansättning. 
Mäns nätverk är mer inriktade på vänskapsrelationer medan kvinnors nätverk oftare består av 
släktrelationer.  
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3. Teori 
 
Studien har som fokus att undersöka betydelsen av individers sociala kapital och sociala nätverk 
vid rekrytering inom bemanningsföretag. Pierre Bourdieus teorier om sociala rummet, sociala 
fält, doxa och habitus används som en inspiration till denna studies innehåll. Därefter lyfts Mark 
Grannovetters teorier om betydelsen av de starka och svaga länkarna för individen inom sociala 
nätverk, det vill säga socialt kapital. Vidare beskrivs Nan Lins teorier om att en individs sociala 
kapital är investeringar och användning av sociala resurser som är inbäddade i sociala relationer. 
Efter detta redogörs för Lins och Granovetters teorier om homosocialitet kopplat till det sociala 
rummet. Avslutningsvis kopplas studiens teorier samman med studiens syfte.  

 
3.1 Pierre Bourdieus begrepp socialt rum, sociala fält, doxa och habitus 
 
Bourdieus (1993:290-291) teorier har som utgångspunkt att det sociala rummet (samhället) består 
av tre dimensioner där individers olika former av kapital placerar dem på olika positioner i 
rummet. Den första dimensionen i det sociala rummet är vertikal. Den utgörs av en hierarkisk 
ordning som finns i vårt samhälle och som ställer de som har mycket kapital mot de som har lite 
kapital. Den hierarkiska ordningen tydliggörs utifrån utbildningsbakgrund, som är en del av det 
kulturella kapitalet, samt yrkestillhörighet.  Den andra dimensionen är horisontell och här är 
sammansättningen av de olika kapitalformerna av vikt. En individs sammansättning av 
kapitalformer såsom symboliska eller materiella tillgångarna kan påverka en individs placering i 
det sociala rummet. En symbolisk tillgång kan vara ett namn eller ett rykte och materiella 
tillgångar kan vara ekonomiskt kapital. Den tredje dimensionen är tiden och hur de olika 
tillgångarna utvecklas över tid. Tillgångar och resurser som individer har kan förändras under 
livets gång. De kan både bli mer värdefulla men likväl minska i värde. Vissa tillgångar ärver 
man, såsom symboliska och materiella tillgångar.  
 
I det sociala rummet finns det enligt Bourdieu (1991:131) sociala fält. Det finns olika fält såsom 
politikens fält, religionens fält och filosofins fält. De olika fälten har sina egna regler och lagar 
som är oföränderliga. På fältet pågår det en kamp mellan de som är dominerade och de som 
dominerar. Det finns också en kamp mellan de som försöker komma in på fältet och de som 
dominerar fältet. De som dominerar fältet försöker försvara sitt monopol och utestänga 
konkurrens från de andra på fältet. På fältet definieras vilka vinster kampen står om samt vilka 
intressen som finns. För att fältet ska fungera måste det finnas individer som är beredda att spela 
spelet, göra insatser samt känner till fältets värderingar, lagar och regler. Ett fälts sammansättning 
är baserat på styrkeförhållandena mellan individerna som är engagerade i kampen. Deras position 
bygger på vilket socialt, ekonomiskt, kulturellt eller symboliskt kapital de har på fältet.  
 
På fältet råder doxa vilket innebär att det finns oskrivna regler inom fältet. Dessa regler är en 
gemensam världsbild som skapas och regleras av individerna på fältet i ett kollektivt 
tankemönster. Reglerna tas av individerna för självklara, så självklara att de förkroppsligas. Med 
andra ord är de implicita. De ses som så självklara att individerna på fältet reproducerar dem 
genom att spela spelet och kämpa om vinsterna (Bourdieu 1991:133). Ett socialt fälts historia, 
ålder samt struktur och kontroll påverkar hur stark kampen är mellan konservativa krafter och 
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utmanande krafter. De utmanande krafterna ifrågasätter fältets doxa, medan de konservativa 
krafterna vill behålla den rådande doxan (Bourdieu 1992:43-44). 
 
Utifrån det sociala rummet och de sociala fältens doxor formas individers habitus. Habitus ska 
förstås som en individs förkroppsligande av delar av historiskt skapade mönster som går att finna 
i ett socialt fält och i det sociala rummet. Habitus är ett utformat och utformande mönster för 
perception, handling och tänkande hos individen, en individs mentala struktur (Bourdieu 
1991:50-51, Carlheden 2011). Habitus kan även beskrivas som relationer mellan det sociala 
rummet och de sociala fältens strukturer och individens mentala struktur, det är relationen mellan 
dessa två som ger begreppet habitus. En individs habitus är ett system av varaktiga, men 
förändliga dispositioner, utifrån detta system uppfattar och bedömer individen världen. En 
individs habitus utvecklas oftast tillsammans med andra individer med samma position eller 
liknande i det sociala rummet eller på ett fält (Bourdieu 1991:132). I en individs habitus väger 
tidigare erfarenheter tyngre än kommande upplevelser. Detta gör att individens habitus tenderar 
till att leda denne till att välja utifrån tidigare erfarenheter, samtidigt som det gör att denne 
undviker val som ifrågasätter habitus.  

 
3.2 Mark Granovetters begrepp sociala nätverk och de svaga länkarnas styrka 
 
Sociologen Granovetter har utvecklat teorier om sociala nätverk och de svaga länkarnas betydelse 
i samhället. Granovetters (1973) teorier utgår från relationer mellan individer, det vill säga 
sociala nätverk vilket ger socialt kapital. Han använder begreppen svaga och starka länkar och 
hur de påverkar sociala relationer i samhället.  De starka länkarna består av familj, släkt och nära 
vänner som skapar en stark sammanhållning i en grupp. De svaga länkarna är bekanta och 
vänners vänner. Det är genom dessa svaga länkar som olika individer från olika grupper kan 
komma i kontakt med varandra. De delar information som kan vara värdefull för att få ett arbete. 
Granovetter beskriver att det är i de svaga länkarna styrkan finns. Hans teorier bygger på att 
avlägsna kontakter kan kopplas ihop med varandra som broar. På det sättet utökas en individs 
nätverk.  Det ger individen tillgång till information som den annars inte skulle komma över. 
Styrkan i en social relation beror på tid, känslomässig intensitet, ömsesidig tillit och utbyte av 
tjänster. Vilken information som sprids i nätverket beror på vilka kontakter som finns i det. 
Betydelsefulla individer ger en högre kvalité på informationen i nätverket. De starka länkarna ger 
oftast inte individen någon ny information som de svaga länkarna kan göra, då de starka länkarna 
för det mesta innehar samma information som individen själv besitter.   

 
3.3 Nan Lins begrepp socialt kapital 
 
Sociologen Lin (2000) har utvecklat begreppet socialt kapital utifrån Bourdieu med inriktning 
mot arbetsmarknaden. Socialt kapital är en investering i och användning av sociala resurser 
inbäddade i sociala relationer, där man som individ och organisation förväntar sig en avkastning. 
Individer engagerar sig med varandra och i nätverk för att vinna något. Det sociala kapitalet delas 
upp i två delar. Den första är hur individen är placerad i nätverket, där placeringen påverkas av 
vilka individer den umgås eller har kontakt med. Den andra delen är vilken tillgång individen har 
till olika resurser. Dessa resurser skapas tillsammans med de individer som ingår i nätverket. Det 
sociala kapitalet kan öka individens möjlighet till bättre jobb, högre inkomst och bättre hälsa.   
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Det sociala kapitalet innebär möjligheter och begränsningar för individer och organisationer. 
Enligt Lin (1999) finns tre generella förklaringar till varför inbäddade sociala resurser i nätverk 
kan ge en förbättrad vinst för individer. Den första är att det underlättar informationsflödet. 
Strategiska positioner och sociala relationer kan ge individen ökad information om möjligheter 
och val som den annars inte skulle få tillgång till. Den andra förklaringen är att sociala relationer 
kan påverka inflytelserika individer. Den tredje förklaringen är att inbäddade sociala relationer 
kan öka individens möjligheter till arbete genom att de kan fungera som en referens för 
organisationer. De kan tydliggöra individens tillgång till resurser genom relationer och sociala 
nätverk, vilket är likvärdigt med individens sociala kapital. En individs sociala kapital kan också 
vara betydelsefullt för en organisation genom att det kan förstärka organisationens nätverk. 
Därmed kan sociala relationer fungera som ett erkännande och förstärkning av en persons 
identitet. Att som individ ingå i en social grupp som delar likartade resurser och intressen ger inte 
enbart ett emotionellt stöd utan också ett självförtroende för individen att kräva sin del av 
nätverkets resurser.  

 
3.4 Homosocialitet  
 
Lin (2000) likväl som Granovetter (1983) menar att en individs sociala bakgrund och sociala 
kontakter påverkar kvaliteten på en individs sociala nätverk i det sociala rummet. Till grund för 
detta ligger instrumentella och historiska skäl. Samhällets ojämlika fördelning av socialt kapital 
understöds av homosocialitet. Med homosocialitet menas att individer som kommer från samma 
fält eller närliggande regioner i det sociala rummet och som har en habitus som liknar varandra 
väljer att umgås. Detta innebär att individer som är resursfattiga drar till sig liksinnade. Dessa 
individer bildar grupper och nätverk som har dåligt med resurser. De individer som är 
resursstarka drar sig till liksinnade och bildar grupper och nätverk som har gott om resurser. 
Detta kallas resursheterogenitet (Lin 2000). De resursstarka grupperna och nätverken har tillgång 
till information från skilda socioekonomiska skikt och positioner inom samhället. De resursfattiga 
grupperna och nätverken har i sin tur begränsad tillgång till information. 
    

3.5 Sammanfattning av teoretisk bakgrund - kopplat till studien 
 
Detta avsnitt kopplar samman studiens teorier utifrån studiens syfte. Studien utgår från att 
bemanningsbranschen kan förstås som ett gemensamt fält med en rådande doxa, detta fält skulle 
kunna kallas för ett bemanningsföretagsfält utifrån Bourdieus teorier. Vidare utgår studien från 
sociologerna Lins och Granovetters olika teorier som berör sociala nätverk och socialt kapital.  
 
Den individ som blir anställd som rekryterare inom bemanningsbranschen har tidigare formats i 
en region av det sociala rummet samt på de sociala fälten denne verkat på. De tidigare fälten har 
olika doxor som troligen har format den kommande rekryterarens habitus. En habitus består av 
sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att agera på fältet, vilket i sin tur formas utifrån 
fältets doxa. Finns det ett gemensamt fält för bemanningsbranschen kommer det troligtvis ställas 
vissa krav på att en ny rekryterares habitus passar fältets doxa, detta för att den ska få tillträde till 
fältet. På det eventuella fältet kommer möjligen en ny rekryterares habitus omformas utifrån 
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fältets rådande doxa. Vidare kan det tänkas att individer som dominerar på ett eventuellt fält 
påverkar en ny rekryterares habitus till att passa fältets doxa.     
 
Utifrån Bourdieus och Lins teorier förklaras det hur en rekryterare agerar på 
bemanningsföretagsfältet när de arbetar med en rekryteringsprocess. I en rekryteringsprocess kan 
en rekryterares sociala kapital, som består av sociala relationer inbäddade i sociala resurser, vara 
av betydelse för att hitta rätt individ till en viss tjänst. En rekryterare kan därmed avgöra om en 
individ får en anställning eller inte. När en inflytelserik individ i rekryterarens sociala nätverk 
rekommenderar en individ, kan det vara avgörande för vem som rekryteras. Granovetters teorier 
om styrkan i de svaga länkarna kan vara avgörande för vilka individer som en rekryterare kan bli 
informerad om samt kan komma i kontakt med inför ett rekryteringstillfälle. En risk med att 
enbart använda sociala nätverk och svaga länkar skulle kunna vara att man för en tjänst missar 
lämpliga individer, som inte finns i rekryterarens nätverk. Ytterligare en risk med att enbart 
använda sociala nätverk och svaga länkar för en rekryterare kan vara att denne riskerar att 
rekrytera individer som kommer från samma sociala bakgrund i det sociala rummet som den 
själv. Genom att rekrytera individer med samma bakgrund skulle det kunna uppstå 
homosocialitet i en rekryteringsprocess.   

 
4. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs studiens metodval, vilket är semistrukturerade intervjuer och dess 
negativa respektive positiva aspekter för studien.  Studiens urval, som är ett strategiskt urval, och 
hur det påverkar studien tas upp. Studiens abduktiva ansats redovisas och motiveras. Vidare 
beskrivs studiens transkriberings- och tolkningsprocessen. Sedan följer studiens reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet.  Avslutningsvis redovisas de etiska riktlinjer. 
 
 
4.1 Val av metod 
 
Studien formades utifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en enklare 
form av observationer vid varje intervjutillfälle. Observationerna hade som syfte att inhämta 
upplevelser av miljön där intervjuerna skedde, bemötandet vi fick av intervjupersonerna samt hur 
intervjupersonerna reagerade på olika frågor vid intervjutillfällena. Intervjutillfällena utformades 
på så sätt att en av oss höll i intervjun och den andre observerade. Metoden valdes för att få fram 
rekryternas upplevelser och uppfattning av hur sociala relationer påverkar 
bemanningsföretagsfältet. 
 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att komma åt detaljerade och utförliga svar hos 
intervjupersonerna (jmf Bryman 2011:413). Detta för att få fram deras uppfattning om vad som 
gjorde att de blev anställda som rekryterare på bemanningsföretagsfältet. Genom de 
semistrukturerade intervjuerna försökte vi även tydliggöra hur rekryterarens habitus påverkas av 
bemanningsföretagsfältets doxa. Vidare används metoden för att få fram betydelsen av sociala 
nätverk och sociala kapitals betydelse för såväl rekryterare som vid rekrytering. Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonen får frihet att utforma egna svar på frågorna. 
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För forskaren ger det en möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun (Bryman 2011:415). 
Problemen med en semistrukturerad intervju kan vara att man som forskare kan påverka 
intervjupersonerna genom att ställa ledande frågor (Bryman 2011:419). Vi försökte i möjligaste 
mån undvika detta under intervjutillfällena. I vissa fall tvingades vi ställa uppföljningsfrågor, då 
någon av intervjupersonerna inte förstod innebörden av en specifik fråga.  
 
Fördelen med att vara två personer vid intervjutillfällena var att en person kunde observera 
intervjusituationen medan den andra genomförde intervjun. Detta gjorde att observatören kunde 
se hur intervjun utvecklades och kunde vid behov inflika ytterligare frågor, utöver intervjuguiden, 
till den som blev intervjuad.  Dessutom ger observationer en mer detaljerad bild av miljön kring 
intervjun samt av den som blir intervjuad, vilket kan ge en bättre förutsättning att tolka empirin 
(Fangen 2005:77).   
  

4.2 Urval 
 
Till denna studie har ett strategiskt urval använts, det gäller såväl de bemanningsföretag som de 
rekryterare vi har intervjuat. Vi har i urvalet till studien fokuserat på organisationer och individer 
som kan inneha den erfarenhet och kunskap vi är ute efter för att få en djupare förståelse av 
fenomenet i studien (jmf Fangen 2005:58). Vårt ursprungliga urval till studien var tre olika 
auktoriserade bemanningsföretag med två rekryterare från varje. Detta urval gjordes för att kunna 
jämföra olika bemanningsföretag men också för att kunna jämföra svaren från två rekryterare från 
samma bemanningsföretag. Vi kontaktade åtta auktoriserade bemanningsföretag varav fem hade 
möjlighet att delta i vår studie. På fyra av de kontaktade bemanningsföretagen kunde en 
rekryterare på varje företag ställa upp på en intervju. På det femte bemanningsföretaget var det 
två rekryterare som hade möjlighet att genomföra en intervju. Studiens ursprungliga urval gick 
därmed inte att nå på grund av att flera av bemanningsföretagen hade svårt att avstå två 
rekryterare inom den tidsram studien var begränsad av. I och med detta ändrades studiens urval 
från tre till fem bemanningsföretag. Även om urvalet inte blev som planerat, når studien i och 
med denna ändring fler bemanningsföretag, och på detta sätt fick den en större bredd. Denna 
ändring av urval gjorde att studien fick flera olika perspektiv på betydelsen av socialt kapital samt 
sociala nätverk inom bemanningsbranschen. Vi upplevde i och med detta att det ändrade urvalet 
har varit till fördel för studien. Nackdelen med förändringen av urvalet var att det minskade 
studiens möjligheter att jämföra rekryterarnas uppfattning av hur man använder sociala nätverk 
och socialt kapital inom det egna bemanningsföretaget.  

 

4.3 Studiens metodologiska ansats 
 
Studien har en abduktiv ansats.  I en abduktiv ansats görs ingen markant skillnad mellan teori och 
det empiriska materialet, utan målet är att komma fram till en teoriutveckling, en så kallad 
abduktion (Alvesson & Kärreman 2012:75-76). Abduktionen gör det möjligt att hitta mönster 
som kan ge en ökad förståelse för ett fenomen (Fejes 2009:24-25). Denna studie har sin 
utgångspunkt från tidigare teorier såsom sociala fält, sociala kapital och de svaga länkarnas 
styrka. Utifrån studiens teorier formas utgångspunkten att det finns ett bemanningsföretagsfält 
med inträdeskrav, där rekryteraren har en habitus och på fältet finns doxa. Med utgångspunkt i 
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empirin skapas en uppfattning om hur betydelsefulla de sociala nätverken och det sociala 
kapitalet är på bemanningsföretagsfältet. Avslutningsvis undersöks betydelse av sociala nätverk 
och socialt kapital vid en rekrytering och om det skapar homosocialitet. Vi anser att den 
abduktiva ansatsen ger oss möjligheter att ifrågasätta och utveckla studiens teorier och empiri. På 
detta sätt har vi fått möjlighet att utveckla en ny teori. Vi har inspirerats av begreppen, sociala 
rum, sociala fält, doxa och habitus. Vidare har vi även uppmuntrats av begreppen styrkan i de 
svaga länkarna, sociala nätverk och socialt kapital. 
 
4.4 Transkribering och tolkningsprocess 
 
Samtliga intervjuer i studien spelades in med en diktafon och transkriberades därefter noggrant. 
De inspelade intervjuerna och den noggranna transkriberingen bidrar till att fräsch upp forskarnas 
minnen och minskar risken att de gör egna omedvetna tolkningar av intervjuerna samt att det gör 
det möjligt att göra en dataanalys. Den valda metoden underlättar också en noggrann analys av 
vad intervjupersonerna har sagt och inte sagt (Bryman 2011:428).  
 
Till studien valdes en tematisk analys av intervjuerna och fältanteckningarna. Processen började 
redan vid intervjuerna som därefter följdes av ett genomlyssnande av intervjumaterialet. Vidare 
genomfördes transkribering, genomläsning och sedan skrivandet av analysen. Den tematiska 
analysen användes för att tolka våra texter och få en beskrivning av skillnader och likheter mellan 
olika texters innehåll. Det empiriska materialet i studien har lästs igenom ett flertal gånger. Ett 
grovt urval har därefter gjorts utifrån vad som funnits vara betydelsefull information med 
utgångspunkt från frågeställningarna i studien. Texterna delades sedan in i olika centrala teman 
och subteman på olika nivåer. Genom att arbeta med att skapa centrala teman och subteman blev 
det möjligt att se sammanhang och mönster. Därefter indexerade vi de centrala teman och 
subteman i en matris (jmf Bryman 2011:528-529). Dessa subteman har kombinerats till fem 
teman som har sin grund i studiens teoretiska begrepp. Temana har fått namnen rekryterarens 
sociala rum, bemanningsföretagsfältet, rekryterarens sociala kapital, rekryterarens sociala 
nätverk och homosocialitet.  
 

4.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Validitet handlar om hur man mäter det man avser att mäta. Det kan man göra genom att 
identifiera, mäta och observera olika fenomen (Bryman 2011:352). I denna studie har det 
genomförts semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden var 
framarbetade utifrån studiens teorier. Fokus lades på doxa, sociala nätverk, socialt kapital och 
homosocialitet, kopplat till rekryterare inom bemanningsbranschen. I och med frågornas 
förankring i studiens teorier kan studiens validitet öka genom att vi kan få fram empiriskt 
material som understödjer dessa. För att validiteten ska öka så behöver studiens teorier hålla i 
förhållanden till studiens empiri. Validitet berör också i vilken omfattning studien kan 
generaliseras till andra situationer och sociala miljöer (Bryman 2011:352). Kvalitativa studiers 
huvuduppgift är inte att vara generaliserbara utan dess syfte är istället att ge en beskrivande bild 
och en större förståelse för ett fenomen i ett visst sammanhang (Fangen 2005:276-277). I de 
kvalitativa studierna är den viktigaste den analytiska generaliseringen. Då det finns tidigare 
forskning och tidigare teorier i studien, kan det gå att jämföra studiens empiri med dessa. För att 
en sådan jämförelse ska vara möjlig måste likheterna och skillnaderna i olika situationer vara 
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möjlig att korrelera. Ambitionen med studien var att uppnå en större förståelse för vilka individer 
som blir anställda som rekryterare på de bemanningsföretag som ingår i studien. Vi ville även få 
fram om rekryteraren formas av bemanningsföretagsfältet. Studien ämnade också öka kunskapen 
om och hur de sex rekryterarna i studien använder sig av sitt sociala nätverk och sociala kapital 
vid en rekrytering.  
  
Reliabilitet inom kvalitativ forskning berör huruvida forskningsresultatet är tillförlitligt. Med det 
menas att en annan forskare vid en annan tidpunkt kan uppnå samma resultat som den forskare 
som utfört studien förutsatt att denne har tillgång till samma empiriska material. Inom kvalitativ 
forskning är det näst intill omöjligt att nå en hög grad av reliabilitet eftersom kontexten i sociala 
miljöer ständigt är i förändring. Man kan inte ”frysa” en social miljö (Bryman 2011:352).  
Resultatet är beroende av kontexten. Det sker hela tiden förändringar i rekryterarnas sociala 
miljö. Vidare påverkas studiens reliabilitet av valet av datainsamlingsmetod. I denna studie 
används semistrukturerade intervjuer, vilket gör att reliabiliteten blir lägre eftersom det kan bli 
vissa problem att återskapa intervjuerna på samma sätt. Det som talar för studiens reliabilitet, 
trots de problem som tidigare påvisats, är att vid intervjutillfällena har en av oss intervjuat och 
den andra observerat och fört fältanteckningar (jmf Larsen 2009:81). Detta möjliggör att 
intervjuerna och studiens empiriska material kan ses ur flera olika perspektiv av oss som 
genomförde dem. I fältanteckningarna noterades exempelvis hur intervjupersonen reagerat på 
vissa frågor under intervjun. Det antecknades även vilket mottagande och bemötande vi fick på 
de olika bemanningsföretagen. Dessa fältanteckningar hjälper oss att minnas intervjusituationen 
samt bistår oss att återge miljöerna för läsarna av studien. Fältanteckningar är viktiga för att få en 
förståelse av den miljö där studien gjorts. Bra fältanteckningar bidrar till ökad reliabilitet i en 
studie (Fangen 2005:272). En aspekt som vi diskuterat när det gäller studiens reliabilitet och 
validitet är att det inte går att vara säker på om intervjupersonerna svarar sanningsenligt på 
intervjufrågorna. Det problemet har vi försökt komma åt genom att vi gjort observationer och fört 
fältanteckningar över hur intervjupersonerna reagerat på olika frågor under intervjuerna. Dessa 
fältanteckningar har vi sedan använt oss av när vi gått igenom våra transkriberade intervjuer.  
 

4.6 Etiska riktlinjer 
 
Studien har noggrant följt de forskningsetiska krav som ställs inom forskningen. Som forskare är 
det viktigt att informera intervjupersonerna om hur deras integritet och säkerhet skyddas när de 
väljer att delta i en studie. De forskningsetiska riktlinjerna utgår från informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
Vid vår första kontakt med intervjupersonerna, som skedde över telefon eller per mail, frågade vi 
dem om de var intresserade av att delta i vår studie. Vi informerade dem om studiens syfte och att 
deras deltagande är frivilligt. Alla deltagare i studien svarade på en gång att de gärna ville delta. 
När vi sedan träffade intervjupersonerna på deras arbetsplatser, där intervjuerna ägde rum, gick vi 
ännu en gång igenom studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt. De fick även veta att de 
när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien, om de så önskar. Då vi informerat om 
detta anser vi att vi uppfyllt informations- och samtyckeskravet. Vid detta tillfälle informerades 
intervjupersonerna även om att intervjumaterialet och de fältanteckningar vi gjorde under 
intervjuerna kommer anonymiseras och förvaras så inga utomstående kan komma åt dessa.  
Avslutningsvis underrättades de även om att materialet endast kommer att användas till denna 
studie, samt att allt material förstörs när studien är klar. I och med att vi givit intervjupersonerna 
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denna information anser vi att vi fullgjort konfidentialitets- och nyttjandekravet. Därmed anser vi 
att i och med detta handlande har vi uppfyllt de krav som ställs utifrån de etiska riktlinjerna inom 
forskningen. 
 

5. Empiri 
 
Här beskrivs de olika intervjupersonerna och de miljöer intervjuerna ägde rum i. 
Intervjupersonerna har fått påhittade namn i studien, detta för att anonymisera dem. Därefter 
redovisas studiens resultat och analys som utgår från studiens forskningsfrågor kopplat till 
studiens teorier.  

 
5.1 Beskrivning av intervjupersoner och företag 
 
Bemanningsföretagen som deltagit i studien låg alla i stadskärnan och deras lokaler var placerade 
i hyreskomplex innehållande flera andra företag. Alla företag hade anonyma entréer som inte 
utmärkte sig på något sätt. Vi blev väl mottagna hos alla bemanningsföretag och våra 
intervjupersoner gav ett trevligt och avslappnat intryck. Intervjuerna i studien genomfördes på 
respektive intervjupersons arbetsplats. Det möjliggjorde att vi som genomförde intervjuerna fick 
tillfälle att se och observera intervjupersonerna i deras dagliga miljö. Intervjuerna skedde i 
enskilda rum, med en lugn miljö. Den övriga miljön på bemanningsföretagen var av traditionell 
kontorsmiljö. 
 
Intervjuperson 1: Tomas var i 30 årsåldern. Han är utbildad civilekonom med erfarenhet från 
olika delar av fordonsindustrin. Han har fyra års erfarenhet från bemanningsbranschen. Han 
arbetar med extern rekrytering.  
 
Intervjuperson 2: Petra var i medelåldern. Hennes utbildningsbakgrund är en ekonomiutbildning 
på gymnasienivå. Petra har en mångårig yrkesbakgrund från försäljningsbranschen. Hon har 
arbetat i bemanningsbranschen i 11 år. Hon arbetar med externt rekrytering.  
 
Intervjuperson 3: Pernilla var i 40 årsåldern. Hon har en ekonomisk utbildning på gymnasienivå 
som hon kompletterat med internutbildningar via de bemanningsföretag hon arbetat på, under 
sina 14 år i bemanningsbranschen. Hon arbetar med extern och intern rekrytering.  
 
Intervjuperson 4: Anna var i medelåldern. Hon har en akademisk utbildning inom 
medicinområdet. Utöver denna utbildning har hon genomgått olika internutbildningar vad det 
gäller utbildnings- och personalfrågor. Hon har arbetat med rekrytering i 15 år varav 10 år inom 
bemanningsbranschen. Hon ansvarar för både extern och intern rekrytering.  
 
Intervjuperson 5: Maja var i medelåldern. Hon har en gymnasieutbildning med inriktning mot 
ekonomi samt en utbildning inom praktiskt personalarbete. Hon har tidigare arbetat som 
platsansvarig på ett utbildningsföretag och som säljare. Hon har arbetat sju år i 
bemanningsbranschen. Hennes arbetsområde är extern rekrytering. 
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Intervjuperson 6: Annika var i 30 årsåldern. Hon är utbildad inom personalvetenskap på 
universitetsnivå samt har en påbyggnadsutbildning inom juridik och arbetsrätt. Hon har tidigare 
arbetat inom resebranschen och transportnäringen. Hon har arbetat inom bemanningsbranschen i 
sex år. Hon arbetar med extern rekrytering. 
 

5.2 Resultat och analys 
I kommande avsnitt kopplas studiens empiriska material ihop med studiens teorier och analyseras 
utifrån studiens frågeställningar. Rubrikerna under resultat och analys är en förkortning av 
respektive frågeställning i studien. Under varje rubrik redovisas empirin, en analys och ett 
resultat.  

 
5.2.1 Sociala nätverks och sociala kapitals betydelse för att bli rekryterare 
 
De individer som rekryteras till bemanningsföretagsfältet ska passa in i det sociala livet på fältet. 
De kommande rekryterna behöver ha en habitus som stämmer överens med fältets symboliska 
och kulturella trossystem med specifika trosföreställningar, så kallad doxa. De ska också passa in 
på ett bemanningsföretagsfält med eget värderingssystem och dominansförhållanden. 
 

… du måste ha en säljande ådra, marknadstänk. Den sociala sidan och en god administratör … 
(Petra). 
 
… de personliga egenskaperna skulle jag säga är att man måste vara genuint intresserad av 
människor. – – – Det handlar om att sätta sig in i alla tjänster och våga ställa obekväma frågor … 
(Anna). 

 
Petras och Annas uttalanden, tillsammans med flera andra intervjupersoner, tyder på att 
bemanningsföretagsfältets doxa har krav på en kommande rekryterares habitus. Ett av fältets 
inträdeskrav är att de kommande rekryterarna har socialiserats, i det sociala rummet och på andra 
sociala fält, till att vara säljande, klara administrativt arbete inom personalområdet samt kunna 
hantera olika människor. Det sociala livet på bemanningsföretagsfältet bygger på en implicit och 
kollektiv uppfattning att rekryterare behöver ha en säljande personlighet för att skaffa nya kunder 
till bemanningsföretaget. En blivande rekryteraren behöver även ha en god administrativförmåga 
för att exempelvis kunna driva egna rekryteringsprocesser. Enligt studiens empiri behöver en 
blivande rekryteraren ha en habitus med social kompetens för att kunna möta människors 
olikheter men även för att få kandidater att känna sig trygga vid exempelvis en 
anställningsintervju. Denna habitus är betydelsefull för att en ny rekryterare ska få inträde till 
bemanningsföretagsfältet. Däremot visar studiens empiri att tidigare sociala nätverk oftast inte är 
avgörande för en individs inträde på bemanningsföretagsfältet. Thomas sa följande i sin intervju: 
 

Vi har [personnamn] här som kommer ifrån en annan stad och hon har inget nätverk här i [staden]. 
Hon har ju bott i en annan stad i hela sitt liv, så ja och nej (Tomas). 

 
Thomas uttalande tyder på att individens sociala nätverk är av varierande vikt när den söker 
inträde till bemanningsföretagsfältet som rekryterare. Empirin tyder på att i de flesta fall är det 
viktigare för fältet att rekryteraren har en habitus som gör att den är säljande, en god 
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administratör i personalfrågor samt har förmågan att hantera människor, än att den har ett 
upparbetat socialt nätverk.  
 
De flesta intervjupersonerna i studien sökte själva inträde på bemanningsföretagsfältet som 
rekryterare. Några av intervjupersonerna blev handplockade av de som dominerar på 
bemanningsföretagsfältet, genom sitt sociala nätverk. De blev handplockade därför att de har en 
habitus anpassat till ett socialt fält från en specifik bransch, samt att de hade ett upparbetat socialt 
nätverk inom den. Deras införlivade historia från en specifik bransch samt nätverk ansågs av de 
dominerande på bemanningsföretagsfältet vara värdefullt. Pernilla påtalade detta i sin intervju: 
 

… jag har under alla år fokuserat på industri och logistik. Industrin är lite speciell, när det gäller 
avtal och sådana delar. Det har väl blivit lite av min speciallitet och nisch, så där kände man på 
bemanningsföretaget att man saknade den kompetensen och därför blev jag tillfrågad (Pernilla).  

 
Pernillas uttalande antyder att en kommande rekryterares habitus vid vissa tillfällen behöver ha 
en införlivad historia från ett specifikt branschfält samt sociala nätverk kopplat till den. Detta kan 
ge en förståelse för att inbäddade sociala resurser i nätverk kan ge en förbättrad vinst för en 
individ. Genom att komma från ett specifikt branschfält och inom den ha upparbetade 
inflytelserika kontakter, får rekryteraren tillgång till värdefull information. Detta innebär att 
rekryteraren har ett socialt kapital. Dessa kontakter kan ge nya kunder och lämpliga kandidater 
till olika tjänster. Något som är betydelsefullt för bemanningsföretagsfältet utifrån dess doxa. 
Denna rekrytering gjordes antagligen av fältet för att stärka sin konkurrenskraft inom en specifik 
bransch.  
 
Det empiriska materialet visar också att de flesta intervjupersonerna inte anser att en kommande 
rekryterare behöver ha en formell utbildning. Intervjuperson Maja sa enligt följande: 
 

Jag ser inte att en formell utbildning är ett krav, det viktiga är att man har rätt personliga 
egenskaper, branschkännedom och kontakter (Maja). 

 
Majas uttalande, tillsammans med flera av intervjupersonerna, understödjer att en formell 
utbildning, kulturellt kapital, inte är ett avgörande inträdeskrav för att komma in på 
bemanningsföretagsfältet. Det viktiga utifrån fältets doxa är att individen tidigare har socialiserats 
till att ha en habitus som är säljande, en god administratör och att den har en social kompetens 
samt ett socialt kapital. Ibland behöver även rekryteraren som en del av sin habitus ha en 
införlivad historia från ett specifikt branschfält.  Det finns dock en tendens i studiens empiri till 
att kulturellt kapital börjar värderas högre på bemanningsföretagsfältet. Något som i sin tur kan 
komma att påverka vilket habitus och kapitalform en kommande rekryterare behöver ha för att få 
tillträde till fältet. Annika utryckte i sin intervju: 
 

… hos oss idag har vi krav på akademisk utbildning såsom personalvetare plus en specifik 
branschutbildning exempelvis inom IT-området (Annika). 

 
Annikas uttalande kan visa på att en blivande rekryterares kulturella kapital kan ha en ökad 
betydelse för att få tillträde till en position som rekryterare på bemanningsföretagsfältet. Trots att 
det kulturella kapitalet ökar i betydelse på fältet verkar fortfarande, enligt empirin, inträdeskravet 
på att en rekryterare innehar en habitus som är säljande, en god administratör och social 
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kompetens samt en införlivad historia från ett specifikt branschfält väga tyngre. Detta kan tolkas 
som att det sociala kapitalet väger tyngre än det kulturella kapitalet. Anna sa i sin intervju: 
 

… det hänger nog på vem jag är som person att jag blev anställd. Jag passade väl in på företaget 
… (Anna). 

 
I studiens empiri påtalas att det slutgiltiga avgörandet för om en individ släpps in på 
bemanningsföretagsfältet är att dennes habitus passar fältets doxa. Det är även viktigt för fältet att 
rekryteraren innehar ett socialt kapital. Däremot är inte tidigare sociala nätverk avgörande för att 
en individ ska få inträde till fältet. Vilket flera av intervjupersonerna har påtalat och Annas 
uttalande understödjer. 
 
Det tydliggörs även i empirin att det finns olika skäl till varför de som dominerar 
bemanningsföretagsfältet väljer att släppa in en viss individ på fältet som ny rekryterare. Det 
inträdeskrav som enligt samtliga intervjupersoner är återkommande är att individen har 
socialiserat och förkroppsligat sociala normer och strukturer i sitt habitus som gör den säljande, 
till en god administratör och att den innehar social kompetens.  
 
 
5.2.2 Betydelsefullt för att vara en bra rekryterare 
 
Av empirin i studien framgår det att en lyckad rekryterare bör ha en habitus som gör att den har 
en förmåga att utveckla och upprätthålla ett socialt nätverk med svaga länkar på 
bemanningsföretagsfältet.  På detta sätt utvecklar och stärker rekryteraren sitt sociala kapital 
inom det egna ansvarsområdet. Betydelsen av sociala nätverk och socialt kapital verkar bli 
viktigare när det är speciella tjänster som ska rekryteras såsom bristyrken och chefstjänster. Flera 
intervjupersoner beskriver nätverkets betydelse enligt följande: 
 

– – – Snarare då att jag har ett stort nätverk på marknaden generellt, att jag träffar mycket företag, 
att jag träffar mycket människor. Det kan hjälpa mig – – – (Petra). 
 
– – – Vi träffar väldigt mycket kunder och kandidater. Det är viktigt att bredda även utanför det 
egna segmentet – – – (Anna). 
 
– – – När vi söker bristyrken är våra nätverk viktiga för att hitta bra kandidater – – – (Maja). 

 
Både Annas, Petras och Majas uttalande pekar på att en rekryterare ständigt behöver arbeta med 
att utveckla de svaga länkarna i sitt sociala nätverk och därmed sitt sociala kapital. Detta för att 
lyckas med att hitta rätt kandidater till kundföretagen. 
 
Något som framkommer i studien är att ålder, tidigare arbetslivserfarenheter och hur länge en 
rekryterare har funnits på bemanningsföretagsfältet kan ha betydelse för om det blir den som 
dominerar eller blir dominerad på fältet. Anna påtalade detta i sin intervju: 
 

– – – jag tror att det är en fördel att jag är [i medelåldern], kanske. Jag tror inte att jag hade gjort 
ett lika gott arbete vid 25 som jag gör idag, med både livserfarenhet och andra erfarenheter som 
jag har med mig (Anna). 
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Detta uttalande av Anna, vilket också understöds av några av de andra intervjupersonerna, kan 
visa att erfarenheter gör att en rekryterare känner sig trygg i sig själv och sin roll. Tryggheten kan 
bygga på att rekryteraren har en lång erfarenhet av att arbeta med olika människor, att den har 
arbetat upp ett stort socialt nätverk och socialt kapital och kan hantera rekryteringsprocesser. Det 
tyder på att Anna, samt flera av intervjupersonerna, har blivit konservativa krafter på fältet som 
försvarar fältets doxa mot de utmanande krafterna. Det kan även tyda på att de har rätt 
sammansättning och art av kapitalformer för att kunna bli dominerande. Den kapitalform som 
verkar vara värdefull för en rekryterare på bemanningsföretagsfältet är det sociala kapitalet. 
 
Studiens empiri tyder på att det finns snarlika normer och värderingar på 
bemanningsföretagsfältet kring hur en rekryterare ska bland annat bemöta kunder, kandidater och 
medarbetare. Det framkommer även hur viktigt det är att rekryteraren är säljande, drivande och 
en god administratör. En rekryterare ska visa omtanke om sina kunder, medarbetare och 
kandidater. Rekryteraren ska sprida energi och prestera bättre än gårdagen. Dessa normer och 
värderingar benämns av intervjupersonerna som företagskultur. Denna företagskultur kan ses 
som en del av fältets doxa. Företagskulturen återspeglas ofta i skriftlig form, exempelvis genom 
olika policydokument. Företagskulturen på bemanningsföretagsfältet verkar hjälpa till att 
socialisera rekryterarens habitus till att fortsätta vara säljande och drivande med en social 
kompetens. Företagskulturen tas av de som finns på fältet för självklart. Rekryteraren ska skapa 
nya kontakter som ger nya kunder. Empirin visar också på vikten av att vara strukturerad. 
Rekryteraren ska kunna genomföra och driva en rekryteringsprocess. Denna rekryteringsprocess 
följer en bestämd mall som är framarbetad i samarbete med kundföretagen. 
Rekryteringsprocessen ses som självklar och det är ingen av intervjupersonerna som ifrågasätter 
den och därför kan den förstås som en del av fältets doxa. Alla intervjupersonerna lyfte i sina 
intervjuer hur viktig det är för en rekryterare att ha en habitus som är säljande och drivande. 
Pernilla sa under intervjun: 
 

– – – samtidigt så är det ett väldigt driv hos många rekryterare, vi har även den mjuka sidan. Men 
rent krasst måste vi få in affärer, vi driver ju runt oss själva (Pernilla). 

 
Pernillas påstående understöds även av Annika som lyfter fram att kulturen på hennes 
bemanningsföretag är både uttalad och implicit: 
 

Ja det finns extremt starka kulturer internt för hur vi ska bete oss som rekryterare. Vi har tre 
värdeord som sammanfattar vår kultur: omtanke om medarbetare, kandidater och kunder, sprida 
energi och bättre än gårdagen (Annika).  

 
Både Pernillas och Annikas uttalande, tillsammans med alla övriga intervjupersoner, understödjer 
att en rekryterares habitus behöver innehålla social kompetens för att kunna bemöta kunder, 
kandidater och arbetssökande på ett bra sätt. Detta kan därmed förstås som en del av fältets doxa. 
I intervjuerna framkom det att de rekryterare som inte lever upp till bemanningsföretagets doxa 
riskerar att få sluta som rekryterare. Annika sa i sin intervju: 
 

– – – Tidigare avknoppades man naturligt om man inte passade in i kulturen. Idag får man hjälp 
att anpassas in i kulturen – – – (Annika). 
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Annikas uttalande pekar på att innan en rekryterare får lämna bemanningsföretagsfältet arbetar de 
som dominerar fältet aktivt med att försöka stötta rekryteraren till att anpassa sig till den rådande 
doxan. 
  

5.2.3 Sociala nätverk och socialt kapital vid rekrytering 
 
Bemanningsföretagen och dess rekryterare arbetar enligt intervjupersonerna med olika former av 
sociala nätverk och socialt kapital vid rekrytering. I det empiriska materialet har det påträffats två 
typer av sociala nätverk på bemanningsföretagsfältet. Ett som är professionellt som innehåller 
svaga länkar med företag, arbetssökande, kandidater och kollegor. Det andra nätverket är av 
privat natur. Där ingår exempelvis rekryterarens vänner, familj och studiekamrater. När vi 
frågade Pernilla om detta svarade hon enligt följande:  
 

– – – Ska jag ha tag på en svetsare, så vet jag kanske att de har visstidsanställningar på andra 
ställen och att han är ledig just nu. Så nätverk, ja men oftast inte just mitt personliga nätverk utan 
mer, då är det verkligen yrkesrelaterade nätverk (Pernilla). 
 

I Pernillas uttalande, som understöds av alla intervjupersonerna i studien, syns tendenser på att 
rekryterarna anser att det professionella nätverket med svaga länkar ger störst utdelning i en 
rekryteringsprocess, och inte det privata. Intervjupersonerna uttrycker att det professionella 
nätverket är en viktig resurs och de verkar anse att det är viktigt att hela tiden arbeta med att 
utveckla det. Vidare tyder studiens empiri på att en rekrytering utifrån enbart det professionella 
nätverket oftast sker vid tillsättning av specialistbefattningar. Petra sa i sin intervju:  
 

Lite tyngre chefstjänster och tjänster med specialistkompetens ”lite kniviga tjänster” då använder 
vi oss av nätverk för att scanna av utbudet – – – (Petra). 
 

I studien understryker alla intervjupersonerna att i början av en rekryteringsprocess använder de 
olika sociala nätverk samt annonserar öppet för att få in en mångfald av arbetssökande. Därefter 
arbetar rekryteraren enligt en bestämd rekryteringsmall. Enligt alla intervjupersonerna ser 
rekryteringsmallen ut enligt följande: de väljer ut lämpliga arbetssökande med rätt kompetens 
utifrån en utarbetad kravprofil. De utvalda arbetssökande får komma på en intervju. Efter 
intervjuerna görs ytterligare ett urval av kandidaterna. De kandidater som blir kvar får oftast 
genomgå olika former av personlighetstester. Dessa kandidater får sedan lämna två till tre 
referenser som kontaktas av rekryteraren. När testerna är klara och referenserna är kontaktade 
väljs två till tre kandidater ut som rekryteraren presenterar för kundföretaget, som lämpliga för 
den utannonserade tjänsten. Kundföretaget väljer sedan vem av kandidaterna de vill anställa. De 
dominerande på bemanningsföretagsfältet föredrar enligt studiens empiri att öppet annonsera om 
lediga tjänster. Det ger troligtvis bemanningsföretagsfältets rekryterare ett större urval av 
lämpliga arbetssökande och därigenom ges möjligheten till att hitta flera individer med rätt 
kompetens. Bemanningsföretagens rekryteringsprocess är något som vägleder rekryterarna och 
begränsar dem från andra sociala handlingar. Dessa sociala handlingar skulle kunna vara att 
rekryteraren favoriserar vänner och bekanta före kravprofilens kompetenskrav. Enligt studiens 
empiri är det ingen intervjuperson som ifråga sätter rekryteringsprocessen, den verkar tas för 
självklar och därmed kan den ses som en del av fältets doxa. Petra, Anna och Maja understödjer 
detta när de säger: 
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… Jag samlar på mig kandidater i en egen mapp med olika typer av kompetenser. Men sen har 
bemanningsföretaget en egen kandidatbank som vi använder – – – (Petra). 
 
– – – När man rekryterar till en tjänst har man oftast mellan en till fyra personer som 
slutkandidater. En får jobbet, tre får det inte. Men de är inte något sämre för det, det är kunden 
som väljer. De tre återstående arbetssökande har jag oftast kontakt med. Många av dem får arbete 
i ett annat uppdrag (Anna). 
 
– – – Vi vill ha in ett enormt kandidatinflöde och därför jobbar vi gärna med öppna 
rekryteringsprocesser. Utan de öppna processerna skulle antagligen [företagsnamn] få problem att 
hitta individer med rätt kompetens till en specifik tjänst (Maja).  

 
Petras, Annas och Majas uttalande tyder på att denna rekryteringsprocess kan göra att 
rekryteraren upprätthåller och utvidgar sitt och bemanningsföretagsfältets professionella nätverk. 
Bemanningsföretagsfältets förbestämda rekryteringsprocess är förmodligen också till för att 
säkerställa kvaliteten på de kandidater som sållas fram samt presenteras för kundföretagen. När 
bemanningsföretagsfältet rekryterar internt, exempelvis en rekryterare, används enligt studiens 
empiri både sociala nätverk och en öppen annonsering. Denna rekryteringsprocess är till för att 
skapa ett likformigt system, det gör att rekryteraren i sitt tänkande och handlande ser den som 
självklar och därmed kan rekryteringsprocessen förstås som en del av fältets doxa.  
 
Vid händelse av att det dyker upp en arbetssökande i en rekryteringsprocess som rekryteraren har 
kännedom om, internt som externt, överlämnas hanteringen av dennes ansökan till en kollega. 
Tomas sa i sin intervju: 
 

– – – Om jag har någon som jag känner kan jag inte sitta och intervjua den. Då ber jag någon av 
mina kollegor att göra intervjun så att det blir en objektiv bedömning (Tomas). 

 
I alla intervjuer framkom det att detta arbetssätt används för att rekryteraren ska förhålla sig 
objektiva i en rekryteringsprocess. Enligt empirin skulle en rekryteringsprocess som påverkats 
subjektivt av en rekryterare antagligen medföra en ökad risk för att bemanningsföretagsfältet och 
dess rekryterare tappar sin trovärdighet samt kvaliteten på rekryteringsprocessen. Då detta 
återkommer i empirin verkar det vara en social struktur som vägleder och begränsar rekryterarna 
i en rekryteringsprocess. Att en rekryterare ska hålla sig objektiv och inte förfördela eller 
favorisera en individ som den känner kan ses som ett praktiskt förnuft.  
 

5.2.4 Konsekvenser av sociala nätverk och sociala kapital vid rekrytering 

 
Det kan finnas överordnande instanser inom och utanför bemanningsföretagsfältet som 
legitimerar aktiviteter på fältet. De besitter ett kapital som är värdefullt för fältet, mer värdefullt 
än annat kapital. Det är kundföretag som köper olika rekryteringsuppdrag av 
bemanningsföretagen. Kundföretagen kan på så sätt skaffa sig en dominant position i relation till 
bemanningsföretagen och dess rekryterare, de har ekonomiskt kapital. Har kundföretaget 
speciella önskemåla och krav på aktiviteter så kan det i sin tur påverka bemanningsföretagets 
doxa. 
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Mitt nätverk kan komma att bli mycket mer viktigt om marknaden går mot mer searching, då 
handlar det bara om nätverk. Då får vi inte synas, då får vi inte annonsera. Då är det bara att leta 
fram en person i en höststack – – – (Petra). 
 
– – – Man använder searching vid bristkompetenser. En nackdel är att det är tar väldigt lång tid i 
förhållande till en vanlig rekryteringsprocess, eftersom vi aktivt måste leta i våra nätverk – – – 
(Maja). 

 
Under insamlingen av studiens empiri påträffades ett nytt fenomen på bemanningsföretagsfältet, 
så kallad searching. Enligt Petra och Maja är det en rekryteringsprocess som utgår från att 
kundföretaget inte vill ha en öppen rekryteringsprocess. Det gör att rekryteraren enbart använder 
sina sociala nätverk för att hitta lämpliga kandidater till en tjänst. Searching är en process som 
upplevs tidskrävande av intervjupersonerna. Detta på grund av att de aktivt måste leta efter 
kompetenta kandidater i olika nätverk. Enligt Petra och Maja finns det en tendens till att 
kundföretagen mer och mer vill frångå en öppen rekryteringsprocess och istället använda 
searching vid en rekrytering. Genom att rekryteraren enbart använder det egna sociala nätverket 
kan risken för homosocialitet öka i rekryteringsprocessen. Det innebär att rekryteraren väljer 
individer som kommer från en snarlik bakgrund som den själv. 
 
Studiens empiri pekar mot att bemanningsföretagsfältet har svårt att uppnå en könsbalans vid 
intern rekrytering. Empirin visar att det finns fler kvinnor än män som arbetar som rekryterare på 
de bemanningsföretag som deltagit i studien. De män som finns på bemanningsföretagsfältet är 
oftast konsultchefer, regionchefer eller säljare, enligt flera intervjupersoner. Annika och Anna 
understödjer det: 
 

– – – En negativ könsfördelning finns på kontoret där de flesta försäljarna är män och rekryterarna 
är kvinnor – – – (Annika). 
 
… På vårt kontor är vi enbart [antal] tjejer som arbetar här uppe (Anna). 

 
Annikas och Annas uttalanden, tillsammans med svaren från de övriga intervjupersonerna i 
studien, visar att det kan finnas en könsuppdelning på bemanningsföretagsfältet. I empirin till 
studien finns det inget som påvisar att bemanningsföretagsfältet försöker förändra 
könsuppdelningen vid intern rekrytering. Men det finns heller inget som pekar mot att den inte 
försöker ändra på könsuppdelningen.   
 
Alla intervjupersoner i studien berättar att det upprättas en kravprofil i samarbete mellan 
rekryteraren och kundföretaget. Kravprofilen ligger sedan till grund för vilka kandidater som 
slutligen presenteras för kunden. Enligt intervjupersonerna påverkar inte personens ålder, kön och 
etniska bakgrund vilket urval rekryteraren gör av kandidaterna, enligt intervjupersonerna. Tomas 
och Pernilla sa enligt följande: 
 

– – – Kravprofilen är grunden för att få fram kandidaten. Vi får inte utesluta några grupper av 
sökande. Vi jobbar kompetensbaserat, vi försöker så gott vi kan för att bryta de fördomar som 
finns hos kund och hos oss själva (Tomas). 
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Vi har alltid ett mångfaldsarbete som ligger i grunden hos oss. Där tycker jag själv att vi ligger 
väldigt långt fram vad det gäller att verkligen jobba aktivt med de frågorna. Att någonstans inte se 
till namnet eller något sådant utan verkligen titta på varje person – – – (Pernilla).  

 
Tomas uttalande understödjer att det är kravprofilen som utgör grunden i en rekryteringsprocess 
och att de utgår från den arbetssökandes och kandidaternas kompetens och personliga lämplighet 
i relation till kravprofilen. Pernillas uttalande tyder på att bemanningsföretag aktivt försöker 
arbeta med mångfaldsfrågor. I studiens empiri framkommer även att bemanningsföretagen är 
medvetna om diskrimineringslagstiftningens krav. Lagen säger att man inte får diskriminera 
individer på grund av etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och 
könsidentitet eller könsuttryck. Då staten kan ses som en överinstans som genom överblick och 
lagstiftande funktion har skaffat sig en dominant position med ett slags metakapital så kan 
bemanningsföretagens arbete med mångfaldsfrågor, utifrån diskrimineringslagstiftningen, ses 
som en del av bemanningsföretagsfältets doxa. Annika påtalade att hon försöker påverka 
kundföretagen: 
 

– – – Det ligger i mitt intresse att upplysa kundföretaget om diskrimineringslagen i början av 
processen (Annika). 

  
Detta uttalande, som också understöds av alla intervjupersoner, beskriver att rekryterna i studien 
har en habitus som gör att de känner ett ansvar att försöka påverka kundföretagen att arbeta med 
mångfald. Intervjupersonerna påtalar att vem av kandidaterna som i slutänden blir anställd av ett 
kundföretag inte avgörs av rekryteraren. Det beslutet ligger hos kundföretaget. 
 
 
5.3 En teoretisk slutsats om fältets sammansättning 
 
I detta avsnitt försöker vi ge en helhetsbild kring hur ett bemanningsföretagsfält kan gestaltas. 
Teoriernas begrepp och studiens empiri ger bara ögonblicksbilder av hur ett 
bemanningsföretagsfält skulle kunna vara sammansatt, det ger ingen helhetsbild. Vi försöker med 
stöd ifrån studiens empiri och studiens teoretiska begrepp tillsammans med vår egen uppfattning 
skapa en helhetsbild av hur ett bemanningsföretagsfält skulle kunna gestalta sig. 
 

5.3.1 Bemanningsföretagsfältet 
 
Med stöd från studiens empiri och teorier utgår vi ifrån att det finns ett bemanningsföretagsfält, 
där förväntningarna på en rekryterares habitus är att vara säljande, drivande, strukturerad, en god 
administratör samt inneha social kompetens. Detta för att passa fältets doxa. Förväntningarna på 
rekryterarens habitus, utifrån bemanningsföretagsfältets doxa, bygger på att den ska dra in nya 
kundföretag, kunna driva rekryteringsprocesser, samt administrera dem och möta olika 
människors behov. Bemanningsföretagets doxa ställer, enligt empirin, upp regler för hur en 
rekryteringsprocess ska genomföras. En avvikelse från doxan accepteras inte av de som 
dominerar på bemanningsföretagsfältet. Rekryteringsprocessen utgår från en kravprofil på 
individen som ska anställas. Den är framtagen i samarbete mellan rekryteraren och kundföretaget 
på fältet. När kravprofilen är framarbetad annonserar rekryteraren, samt använder sig av de 
sociala nätverk den har tillgång till. De som är intresserade av arbetet måste lämna in sitt CV och 
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ansöka om arbetet. Rekryteraren sållar ut de arbetssökande som verkar lämpliga utifrån 
kravprofilen för en intervju. Rekryteraren genomför intervjuer, väljer ut två till tre kandidater 
som får genomgå personlighetstester och därefter kollas referenser. Avslutningsvis lämnas en 
presentation av de kandidater som har bäst kvalifikationer, för den utannonserade tjänsten, över 
till kundföretaget på bemanningsföretagsfältet. Slutligen väljer kundföretaget ut den kandidat de 
vill erbjuda den utannonserade tjänsten.  
 
Det finns också förväntningar, utifrån bemanningsföretagsfältets doxa, på att en rekryterares 
habitus driver fram ett utbyggt socialt nätverk och socialt kapital. Genom 
bemanningsföretagsfältets doxa uppstår ett kollektivt tankemönster som får de på fältet att 
ständigt kämpa för att utöka fältets kontakter med arbetssökande, kandidater och kundföretag. 
Intervjupersonerna i studien påtalar att det är viktigt att som rekryterare ständigt arbeta med att 
underhålla och utveckla sitt professionella sociala nätverk och det sociala kapitalet. Det bästa 
sättet för att ständigt utveckla det sociala nätverket är att rekryterarna vid olika 
rekryteringsprocesser använder sig av en öppen annonsering via Arbetsförmedlingen, olika 
hemsidor och i tidningar. Detta för att hela tiden hitta nya kundföretag som kan inbringa nya 
inkomster, men också för att hitta lämpliga arbetssökande till kunderna och bemanningsföretaget.  
Därför blir socialt kapital en viktig investering i och användning av sociala resurser, inbäddade i 
sociala relationer, för en rekryterare och bemanningsföretagsfältet där rekryterare, kandidater och 
kundföretag förväntar sig en avkastning. Betydelsen av sociala nätverk på fältet visar att de svaga 
länkarnas styrka är av vikt för att kunna hitta nya kundföretag och lämpliga kandidater för 
rekryteraren. De svaga länkarnas styrka skapas genom att kundföretag, rekryterare och kandidater 
kopplas ihop med varandra som broar, på det sättet utökas rekryterarens och 
bemanningsföretagsfältets sociala nätverk. Genom dessa kontakter får rekryteraren tillgång till 
information från kundföretag och kandidater som den annars inte skulle få tillgång till. Det är 
därför bemanningsföretagsfältet ständigt arbetar med att hitta nya kundföretag, kandidater och 
arbetssökande. Det ses som en investering i sociala relationer och en utbyggnad av de svaga 
länkarna. De som har lång erfarenhet och har varit aktiva länge på fältet har antagligen utvecklat 
ett stort socialt nätverk och på så sätt stärkt sitt sociala kapital. Detta gör dem troligtvis 
framgångsrika och de är möjligen till och med de som dominerar på bemanningsföretagsfältet.  
 
På bemanningsföretagsfältet verkar det finns snarlika normer och värderingar kring hur en 
rekryterare ska bemöta kunder, kandidater och medarbetare. En rekryterare ska visa omtanke om 
sina kunder, medarbetare och kandidater. Rekryteraren ska sprida energi och prestera bättre än 
gårdagen. Dessa normer och värderingar benämns av intervjupersonerna som företagskultur. 
Denna företagskultur kan ses som en del av fältets doxa då den tas för självklar av de som verkar 
på fältet. Den gemensamma företagskulturen används ofta som en del i att marknadsföra 
bemanningsföretagen och därför återkommer de i skriftlig form på olika sätt som exempelvis i 
policydokument. Företagskulturen på bemanningsföretagsfältet verkar hjälpa till att socialisera 
rekryterarens habitus till att vara säljande, drivande med social kompetens. 
 
En rekryterare bör utifrån fältets doxa också följa de rekryteringsprocesser som är upparbetade på 
bemanningsföretagsfältet. I empirin framgår det att de som av olika skäl inte följer 
bemanningsföretagsfältets doxa, när det gäller exempelvis rekryteringsprocesser eller 
företagskulturen, kan få olika former av stöd för att anpassa sig till den. De som ger detta stöd är 
de som dominerar fältet. De som dominerar fältet enligt empirin är de som är ägare till ett 
bemanningsföretag, chefer och de rekryterare som har lång erfarenhet samt branschvana. De har 
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rätt sammansättning och art av kapitalformer. Den kapitalform som verkar vara värdefull för 
rekryteraren på bemanningsföretagsfältet är det sociala kapitalet. De som dominerar fältet har 
även varit där länge, vilket har gjort dem till de konservativa krafterna som försvarar fältets doxa. 
Det som också påverkar ett bemanningsföretagsfälts doxa är kundföretagen, deras krav och 
förväntningar på att bemanningsföretaget levererar kompetenta kandidater. De besitter också ett 
kapital som värderas högt av fälten, mer än andra kapitalformer. Det är kundföretag som köper 
olika rekryteringsuppdrag av bemanningsföretagen, de har ekonomiskt kapital.  Därmed kan de 
också ses som dem som dominerar bemanningsföretagsfältet. Enligt empirin kan de rekryterare 
som efter stödåtgärderna inte anpassar sig till fältets doxa få sluta på sitt arbete. Detta kan tyda på 
att det finns en kamp mellan konservativa krafter och utmanande krafter på 
bemanningsföretagsfältet. De som utmanar de konservativa krafterna vill förändra fältets doxa, 
medan de konservativa krafterna vill behålla doxan.  
 

5.3.2 Inträde till bemanningsföretagsfältet 
 
De som dominerar bemanningsföretagsfältet säkerställer att de som vill komma in på fältet har en 
habitus som överensstämmer med fältets doxa. Ibland bjuder de som dominerar fältet in den som 
ska bli rekryterare och ibland ansöker individer om att få inträde. Men oavsett om man ansöker 
om inträde eller bjuds in på fältet, så ställs det inträdeskrav på en rekryterares habitus. De 
dominerades inträdeskrav innebär att den blivande rekryteraren ska ha socialiserats i det sociala 
rummet eller på andra sociala fält till att ha en habitus som gör att den till en duktig försäljare, är 
driftig samt en god administratör i personalfrågor. Rekryterare ska hantera allt från att göra 
kravprofiler, ordna annonser och hantera CV:s. Vidare ska rekryteraren genomföra 
personlighetstester, dokumentera de olika kandidaterna samt presentera dessa för kundföretaget. 
Alla dessa moment ingår i en rekryteringsprocess. För att få komma in på 
bemanningsföretagsfältet behöver en blivande rekryterare även ha en habitus innehållande social 
kompetens, eftersom de dagligen kommer hanterar kollegor, arbetssökande, kandidater och 
kunder i sitt arbete. I studien lyfts det även fram att ett tidigare upparbetat socialt nätverk av 
värde kan vara betydelsefullt för att få inträde på bemanningsföretagsfältet. Nätverket är dock 
inte avgörande för att en blivande rekryterare ska få tillträde till fältet. Det är viktigare för fältet 
att en ny rekryterare har en habitus som innebär att den är säljande, en god administratör och 
innehar social kompetens. Det som är viktigt utifrån bemanningsföretagsfältets doxa är att den 
blivande rekryteraren har en habitus som innebär att denne har en förmåga att utveckla sociala 
nätverk och socialt kapital, genom svaga länkar när den får tillträde till bemanningsföretagsfältet. 
Ibland ställer bemanningsföretagsfältets doxa krav på att en blivande rekryterares habitus också 
ska innehålla en införlivad historia från en specifik bransch. Detta krav finns enligt empirin för 
att bemanningsföretagsfältet vill stärka sin ställning inom den specifika branschen eller för att 
öppna upp för en ny marknad på fältet. 
 
Enligt empirin finns det två kapitalformer som är värdefulla för bemanningsföretagsfältet, socialt 
kapital och ekonomiskt kapital. Det finns tecken i empirin på att kulturellt kapital får en ökad 
betydelse, något det inte tidigare har haft. Förändringarna kan innebära att en rekryterares habitus 
och kapitalform behöver omformas för att få tillträde till fältet.  En av dessa förändringar enligt 
empirin är att rekryterare ska inneha ett kulturellt kapital med en formell utbildning från ett 
universitet inom personalområdet, plus ett specialområde som är viktigt för 
bemanningsföretagsfältet. 



	   24	  

5.3.3 Homosocialitet på bemanningsföretagsfältet 
 
Studiens empiri tyder på att en rekryterares sociala nätverk och sociala kapital kan komma att bli 
ännu viktigare i en rekryteringsprocess i framtiden. Detta på grund av att fler och fler kundföretag 
på bemanningsföretagsfältet, inte vill ha öppna annonseringar när de ger rekryteraren i uppdrag 
att söka kandidater till olika tjänster. Detta kan i sin tur påverka bemanningsföretagsfältets doxa. 
Kundföretagen vill i denna rekryteringsprocess att rekryteraren enbart använder sig av sina 
sociala nätverk för att hitta lämpliga kandidater till en tjänst. Enligt intervjupersonerna kallas 
denna rekryteringsprocess för searching. 
 
Det sociala rummets struktur är inte jämlikt och detta påverkar i sin tur fördelningen av det 
sociala kapitalet på de sociala fälten. En individs sociala bakgrund i det sociala rummet och 
dennes sociala kontakter påverkar vem den väljer att umgås med. Det innebär att individer som 
kommer från samma sociala fält, samt har en habitus som överensstämmer, väljer att umgås med 
varandra.  I och med denna sociala struktur uppstår homosocialitet. Det kan finnas en risk för att 
det kan uppstå homosocialitet på bemanningsföretagsfältet som en effekt av detta. Den risken kan 
uppstå när kundföretag ställer krav på att rekryteraren ska använda searching, eftersom 
rekryteraren i denna rekryteringsprocess enbart har tillgång till de individer som ingår i dennes 
sociala nätverk. Searching är en process som upplevs som tidskrävande av rekryterarna på 
bemanningsföretagsfältet. Detta på grund av att de aktivt måste leta efter kompetenta kandidater i 
sitt sociala nätverk. Genom att rekryteraren begränsas till sitt sociala nätverk för att hitta nya 
kandidater till en tjänst, ökar risken för att den väljer ut kandidater som kommer från samma 
sociala bakgrund och sociala fält som den själv.  
 
Något som lyfts fram av intervjupersonerna i studien är att det finns förväntningar, utifrån 
bemanningsföretagsfältets doxa, att en rekryterare aktivt bör försöka skapa en mångfald av de 
individer som kundföretagen anställer. När en rekryterare på bemanningsföretagsfältet arbetar 
fram en kravprofil tillsammans med kundföretaget är denne noggrann med att följa 
diskrimineringslagstiftningen. Diskrimineringslagstiftningen utgör en del av fältets doxa. Vill ett 
kundföretag ha en kravprofil som säger att det bara ska vara manliga sökande till en tjänst, så 
bearbetar rekryteraren kundföretaget till att inte ställa det kravet eftersom det bryter mot 
diskrimineringslagstiftningen. Ändrar inte kundföretaget sin inställning kan det innebära att 
bemanningsföretagsfältet avsäger sig rekryteringsuppdraget. En anledning till att 
bemanningsföretagsfältet prioriterar mångfaldsarbetet är antagligen för att de överordnande 
positionerna inom och utom fältet anser att det är viktigt. En av de överordnande positionerna är 
staten, den kan ses som en överinstans med en dominant position. Detta på grund av att staten har 
en överblickande och en lagstiftande funktion som ger den ett slags metakapital i relation till 
bemanningsföretagen. Staten får genom sitt metakapital fältet att arbete med mångfaldsfrågor, 
något som i sin tur påverkar bemanningsföretagsfältets doxa.  
 
Intervjupersonerna i studien beskriver att när de genomför en rekryteringsprocess, så är det 
kravprofilen som styr processen. De sållar inte bort arbetssökande eller kandidater på grund av 
ålder, kön, etnicitet, religion osv. Det som är avgörande för vem som väljs ut för att gå vidare i en 
rekryteringsprocess, är den arbetssökandes och kandidatens kompetens och personliga 
egenskaper. Men som flera av intervjupersonerna i studien har påtalat, så är det i slutändan 
kundföretaget på bemanningsföretagsfältet som väljer vem de vill anställa, utifrån de två till tre 
kandidater som rekryteraren presenterar för dem. Genom att utveckla bemanningsföretagsfältets 
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doxa till att innehålla ett mångfaldsperspektiv kan det påverka rekryterarens habitus. Detta kan 
medföra att rekryteraren har med mångfaldsperspektivet när den använder searching. På det sättet 
kan eventuellt bemanningsföretagsfältet motverka homosocialitet.  
 
Det finns även tecken i empirin på att det sociala rummets könsuppdelning påverkar 
bemanningsföretagsfältets sammansättning. De flesta kvinnor på fältet blir rekryterare, medan 
männen blir konsultchefer och försäljare. 
  

6. Avslutande diskussion 
 
I denna del kommer vi att koppla studiens frågeställningar till studiens resultat och slutsatser och 
med det som grund föra en diskussion. Vidare ställs resultaten och slutsatserna i relation till 
studiens syfte, teorier och tidigare forskning.  
 
Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse individers sociala kapital och sociala nätverk 
har för att bli anställd som rekryterare på ett bemanningsföretag, samt hur de därefter blir 
framgångsrika rekryterare. Studien har även tittat på vilken betydelse sociala nätverk och socialt 
kapital har vid rekrytering av personal inom bemanningsföretag. Avslutningsvis har studien 
också undersökt om rekryterarens användande av sociala nätverk och sociala kapital kan skapa 
homosocialitet.  
 
Studiens första frågeställningen är, vilken betydelse har rekryterarens sociala nätverk och sociala 
kapital för hur den fick sitt arbete?  
Studiens empiri visar att rekryterarens sociala nätverk och sociala kapital har viss betydelse för 
att bemanningsföretagen anställer dem. Detta tydliggörs när bemanningsföretagen handplockar 
rekryterare med en specifik branschvana och upparbetade sociala nätverk kopplade till den. Detta 
stöds av Korpis (2001) studie och Ekströms (2001) forskningsrapport där de redovisar att 
organisationer använder sig av informella kontakter, för att hitta lämpliga kandidater till en tjänst. 
Enligt intervjupersonerna är det övergripande kravet från bemanningsföretagen de personliga 
egenskaperna, såsom att vara säljande, drivande, strukturerad och att vara en god administratör. 
Det är även viktigt att inneha social kompetens för att bli rekryterad till en tjänst som rekryterare.  
 
Även om en kommande rekryterares tidigare sociala nätverk inte är avgörande för 
bemanningsföretagen, så kan det konstateras att bemanningsföretagsfältets doxa har olika former 
av inträdeskrav på en kommande rekryterares habitus. Detta stöds av Bourdieus teorier (1991) 
där han skriver att fälten har sina egna regler och lagar som är oförändliga. Detta skapar en kamp 
mellan de som försöker komma in på fältet och de som dominerar fältet. Utifrån studiens empiri 
går det att ana att bemanningsföretagsfältets doxa har en förväntning på att en kommande 
rekryteraren har socialiserats, i det sociala rummet och på andra sociala fält, till att vara säljande, 
klara administrativt arbete inom personalområdet samt kunna hantera olika människor. Ibland 
ställer bemanningsföretagsfältets doxa ett inträdeskrav på att en kommande rekryterares habitus 
behöver ha en införlivad historia från ett specifikt branschfält samt sociala nätverk kopplat till 
den. Genom att komma från ett specifikt branschfält och inom den ha upparbetade inflytelserika 
kontakter, får rekryteraren tillgång till värdefull information, socialt kapital. Dessa kontakter kan 
ge nya kunder och lämpliga kandidater till olika tjänster. Något som är betydelsefullt för 
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bemanningsföretagsfältet utifrån dess doxa. Detta stöds av Lins (2000) teori där hon redovisar att 
socialt kapital är en investering i och användning av sociala resurser inbäddade i sociala 
relationer, där man som individ och organisation förväntar sig en avkastning. Den kapitalform 
som anses vara värdefull för en rekryterare på bemanningsföretagsfältet är det sociala kapitalet. 
Det kulturella kapitalet värderas inte lika högt som det sociala kapitalet av fältet.  
 
Den andra frågan studien söker svar på är, hur betydelsefullt är sociala nätverk och socialt 
kapital för att vara en framgångsrik rekryterare?  
Utifrån studiens empiri anser vi att sociala nätverk och socialt kapital är viktigt för att en 
rekryterare ska bli framgångsrik i sitt löpande arbete, på bemanningsföretaget, med att ta fram 
olika kandidater till kundföretag. Intervjupersonerna påtalar, för att vara framgångsrik som 
rekryterare måste man kunna utveckla och upprätthålla sociala nätverk och sociala kapital. Detta 
för att hitta lämpliga kandidater till olika tjänster. Nguyens m.fl. (2006) har i en studie kommit 
fram till att en rekryterares sociala kapital underlättar matchningen mellan arbetsgivare och 
arbetssökande. Detta är något som kan göra att bemanningsföretaget och kundföretaget gör en 
vinst. Genom rätt matchning kan en lämplig medarbetare hittas som stämmer överrens med 
kundföretagets behov, vilket gör att den stannar längre inom företaget. Enligt intervjupersonerna 
är dock även andra faktorer viktiga för att lyckas som rekryterare på ett bemanningsföretag. Det 
är viktigt att man förstår bemanningsföretagets kultur, vad det gäller normer och värderingar, för 
att kunna fungera tillsammans med kollegor, kunder och arbetssökande. Enligt empirin präglas 
bemanningsföretagens kultur av att en rekryterare ska ha en säljande, drivande och strukturerad 
personlighet. Dessutom ska rekryteraren ha social kompetens. Betydelsen av att en rekryterare 
har en förståelse för företagskulturen understöds av Tovatt (2013) när hon i sin avhandling 
skriver att individer som har en förförståelse för en organisations kultur har lättare att få ett 
arbete. Vi tolkar det som att det borde innebära att den kunskapen är lika viktig även när du väl 
har blivit anställd och ska utföra ditt arbete som rekryterare.  
 
Bourdieu (1991) redovisar i sina teorier, för att fältet ska fungera måste individer vara beredda att 
spela spelet, göra insatser samt känna till fältets lagar och regler. Ett fältets sammansättning är 
baserat på styrkeförhållanden mellan individer som är engagerade i kampen. Deras position 
bygger på vilket kapital de har på fältet. Detta finns det stöd för i studiens empiri, då det framgår 
att en lyckad rekryterare bör ha en habitus som gör att den har en förmåga att utveckla och 
upprätthålla ett socialt nätverk med svaga länkar på bemanningsföretagsfältet. På detta sätt 
utvecklar och stärker rekryteraren sitt sociala kapital inom det egna ansvarsområdet och på 
bemanningsföretagsfältet.  
 
På bemanningsföretagsfältet finns det snarlika normer och värderingar på hur en rekryterare ska 
bemöta kunder, kandidater och medarbetare. Dessa normer och värderingar benämns av 
intervjupersonerna som företagskultur. Denna företagskultur kan ses som en del av fältets doxa. 
Företagskulturen på bemanningsföretagsfältet verkar hjälpa till att socialisera rekryterarens 
habitus till att vara säljande och drivande med en social kompetens. Företagskulturen tas av de 
som finns på fältet för självklart. Detta understöds av Bourdieus teorier (1991) där han påstår att 
på fältet råder doxa vilket innebär att det finns oskrivna regler inom fältet. Dessa regler är en 
gemensam världsbild som skapas och regleras av individerna på fältet i ett kollektivt 
tankemönster. 
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Den tredje frågeställningen är, vilken betydelse har sociala nätverk och socialt kapital vid 
rekrytering av personal inom bemanningsföretag? 
Bemanningsföretagens rekryterare i studien redovisar att de använder både en öppen 
annonsering, olika sociala nätverk och socialt kapital när de söker individer till lediga tjänster. 
Bemanningsföretagen och rekryterarna föredrar att öppet annonsera om lediga tjänster på grund 
av att det ger dem ett större urval av lämpliga arbetssökande, men också för att ständigt bygga ut 
rekryterarnas professionella nätverk och bemanningsföretagets kandidatbank. Granovetter (1974) 
redovisar i sin studie att de som deltog i den fick information om lediga tjänster både genom 
informella och formella kanaler. Flertalet av deltagarna fick information om lediga tjänster 
genom informella kanaler, detta understödjer även vår empiri. Ett resultat som har framkommit i 
empirin är att rekryterarna i en rekryteringsprocess huvudsakligen använder sitt professionella 
sociala nätverk, samt att de ytterst sällan använder sitt privata sociala nätverk. De använder det 
professionella sociala nätverket för att det ger mest utdelning av socialt kapital vid en rekrytering. 
När rekryteraren söker efter individer med specialistkompetens sker de ofta genom deras 
professionella sociala nätverk. Vid en händelse att en arbetssökande är bekant med rekryteraren 
överlämnas dennes ansökan till att hanteras av en kollega. Bemanningsföretaget och rekryteraren 
är måna om att företaget upplevs som objektivt och seriöst vid rekryteringsprocesser. Vi tolkar 
detta som att bemanningsföretagen är rädda för att tappa kunder och förtroende om de upplevs 
som subjektiva i rekryteringsprocesser gentemot kundföretagen.  
 
Bemanningsföretagens rekryteringsprocess är något som vägleder rekryterarna och begränsar 
dem från andra sociala handlingar. Dessa sociala handlingar skulle kunna vara att rekryteraren 
favoriserar vänner och bekanta, före kravprofilens kompetenskrav. Enligt studiens empiri är det 
ingen intervjuperson som ifråga sätter rekryteringsprocessen, den verkar tas för självklar och 
därmed kan den ses som en del av fältets doxa. De dominerande på bemanningsföretagsfältet 
föredrar enligt studiens empiri att som en del i en rekryteringsprocess öppet annonsera om lediga 
tjänster. Det ger troligtvis bemanningsföretagsfältets rekryterare ett större urval av lämpliga 
arbetssökande och därigenom ges möjligheten till att hitta flera individer med rätt kompetens. Det 
vill säga att utveckla det sociala kapitalet. Därför blir socialt kapital såsom Lin (2000) redovisar i 
sin teori en viktig investering i och användning av sociala resurser, inbäddade i sociala relationer, 
för en rekryterare och bemanningsföretaget där rekryterare, kandidater och kundföretag förväntar 
sig en avkastning.  
 
Avslutningsvis ställs frågan, vilka konsekvenser kan rekryterarens sociala nätverk och sociala 
kapital ge vid en rekrytering? 
Vi har utifrån studiens empiri hittat en möjlig risk inom searching, där det kan uppstå 
homosocialitet vid rekryteringsprocesser hos bemanningsföretagen. Detta eftersom rekryterare 
enbart använder sig av sitt sociala nätverk och sociala kapital vid denna typ av rekrytering. Det 
kan medföra att rekryteraren enbart når och inbjuder individer till anställningsintervjuer som 
denne har en tidigare relation till. De individer som inte känner någon rekryterare har därmed 
svårare att bli kallad till en intervju. Detta understödjer Nguyen m.fl. (2006) i sin studie, då han 
beskriver att rekryterare använder sitt sociala kapital när de väljer ut kandidater till en tjänst. 
Hans studie visar att de som har en god relation till en rekryterare har lättare att få komma till en 
anställningsintervju än den som inte känner rekryteraren. Det som kan motverka att 
homosocialitet uppstår vid searching är att bemanningsföretaget ställer krav på att rekryteraren 
har med ett mångfaldsperspektiv, när den väljer ut olika kandidater. Fortsätter rekryteraren att 
strukturerat och medvetet ta fram en kravprofil tillsammans med kundföretaget för den tilltänkta 
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tjänsten, kan det även motverka homosocialitet. Det är också av vikt att bemanningsföretagen 
genomför rekryteringsprocessen, utifrån kravprofilen, som de sedan tidigare har utarbetat. 
Rekryteringsprocessen innehåller intervjuer, personlighetstester och referenstagning för att 
motverka homosocialitet. Genom att följa denna rekryteringsprocess blir det kandidatens 
kompetens och personliga egenskaper som i slutändan blir avgörande för vem som blir erbjuden 
tjänsten.  
 
En individs sociala bakgrund i det sociala rummet och dennes sociala kontakter påverkar vem 
den väljer att umgås med. Bourdieu (1993) beskriver i sina teorier att det sociala rummet består 
av tre dimensioner där individernas olika former av kapital placerar dem på olika positioner i 
rummet. Den placeringen kan innebära att individer som kommer från samma sociala fält, samt 
har en habitus som överensstämmer, väljer att umgås med varandra.  I och med denna sociala 
struktur uppstår homosocialitet. Detta stämmer också överens med Granovetters (1983) och Lins 
(2000) teorier om homosocialitet. Denna homosocialitet uppstår när individer som kommer från 
samma fält eller närliggande regioner i det sociala rummet och har en habitus som liknar varandra 
väljer att umgås.  
 
Enligt intervjupersonerna finns det en könsuppdelning på bemanningsföretagen där fler kvinnor 
än män arbetar som rekryterare, de flesta männen arbetar som konsultchefer och försäljare. 
Moore (1990) skriver i sin studie att män tenderar att ha högre positioner och bättre nätverk än 
kvinnor i arbetslivet. Detta medför att män anställer män till högre befattningar istället för 
kvinnor. Utifrån studiens empiri och Moores (1990) studie kan vi ana att bemanningsföretagen 
anställer män till högre befattningar, samt att de anställer kvinnor som rekryterare. När det gäller 
att försöka motverka samhällets könsuppdelning är det viktigt att bemanningsföretagen, vid 
interna rekryteringar, medvetet försöker arbeta för att få in fler män på kvinnodominerade tjänster 
och fler kvinnor på mansdominerade tjänster inom företagen. Bemanningsföretagen behöver även 
fortsätta att arbeta enligt den tidigare beskrivna rekryteringsprocessen. Detta för att motverka den 
snedfördelade könsfördelningen.   
 

6.1 Sammanfattande reflektioner 
 
När studiens empiri ställs i relation till studiens tidigare forskning och studiens teorier kan det 
konstateras att det finns mycket som förenar de olika delarna. Det går att ana att det finns ett 
bemanningsföretagsfält med en doxa. På fältet finns det individer vars habitus utvecklas 
tillsammans med andra individer som har samma position på fältet, något som stämmer överens 
med Bourdieus teorier. Det framgår i empirin att sociala nätverk och socialt kapital är 
betydelsefullt för att bli en framgångsrik rekryterare, detta stämmer överens med Lins och 
Grannovetters teorier om socialt kapital och de svaga länkarnas styrka samt risken med 
homosocialitet. Då studiens empiri ställs i relation till tidigare forskning går det att se liknande 
resultat kring betydelsen av sociala nätverk för en rekryterare och för en individ som söker ett 
arbete. Det finns dock en skillnad och det är att bemanningsföretagens rekryterare kombinerar 
rekryteringen av kandidater genom både sociala nätverk och en öppen annonsering. De gör detta 
för att nå flera lämpliga kandidater, men även för att hitta nya lämpliga kandidater till kommande 
rekryteringsprocesser. Det framgår också av studiens empiri att bemanningsföretagens 
rekryterare är noggranna med att inte förfördela eller ge fördelar till en kandidat som blir delaktig 
i en rekryteringsprocess. Det som är viktigt för bemanningsföretagen och dess rekryterare är att 
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man får fram kandidater med rätt kompetens utifrån en kravprofil.  Det finns en skillnad mellan 
studiens empiri och Granovetters och Lins teorier samt tidigare forskning vad gäller betydelsen 
av sociala nätverk för att en individ ska kunna bli anställd som rekryterare på ett 
bemanningsföretag. Empirin visar att en individs sociala nätverk är viktig men inte avgörande för 
att bli anställd som rekryterare. Det är viktigare att individen är socialiserad till att vara säljande, 
drivande, en god administratör och inneha social kompetens.   
 

6.2 Övriga reflektioner 

 
En svaghet med den tidigare forskningen i denna studie är att den inte helt fångar de nyanser på 
arbetsmarknaden där bemanningsföretag idag är verksamma. Det är för bemanningsföretagen i 
studien viktigt med sociala nätverk och socialt kapital för att få kontakt med lämpliga 
arbetssökande, såsom tidigare forskning också påvisar. Den tidigare forskningen ger ett stöd för 
att informella kanaler är avgörande för vem som i slutändan får en anställning.  Vår studie visar 
att bemanningsföretagen och rekryterarna använder sig enbart av sociala nätverk och socialt 
kapital i början av en rekryteringsprocess, oftast i kombination med en öppen annonsering. Det är 
utifrån en förutbestämd rekryteringsprocess med en kravprofil där kompetens och personliga 
egenskaper finns med. Dessa avgör om en individ är lämplig för en tjänst. Det innebär att 
bemanningsföretagens och rekryterarnas sociala nätverk och sociala kapital inte har samma 
betydelse för vem som blir anställd, vilket delar av den tidigare forskningen påtalar.  
 
Vår studie har en forskningsdesign som påminner om en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie utgår 
oftast från kvantitativdata, men eftersom vi gör semistrukturerade intervjuer vid en specifik 
tidpunkt med flera individer kan studien ses som en tvärsnittsstudie (jmf Bryman 2011:64,68). 
Denna design är vald för att det har funnits en begränsad tid att genomföra studien på. En 
komparativ forskningsdesign hade kunnat väljas om det hade funnits mer tid till studien. Där 
hade vi kunnat utöka urvalet i studien till att även undersöka hur arbetssökande använder sig av 
sitt sociala nätverk och sociala kapital, när de söker ett arbete hos ett bemanningsföretag. Detta 
skulle eventuellt givit studien en mer mångfacetterad bild av hur bemanningsföretagen arbetar 
med sociala nätverk och sociala kapital. Genom en komparativ studie hade det eventuellt varit 
möjligt att göra jämförelser i studien. Jämförelser mellan rekryterarens och den arbetssökandes 
bild av betydelsen av sociala nätverk och socialt kapital, vid rekrytering genom 
bemanningsföretag. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
– Namn och ålder samt befattning? 
 
– Var är du uppvuxen, har du bott här länge? 
 
– Vilken utbildning har du, vad har du arbetat med tidigare och vart? 
 
– Har du kontakt med dem som du studerade med och tidigare arbetskamrater? Hur då? 
 
– Hur gick det till när du själv blev rekryterad till din nuvarande tjänst?  
 
– Hur länge har du arbetat inom branschen?  
 
– Finns det några formella krav på utbildningar eller personliga egenskaper som är viktiga för 
att kunna bli rekryterare på XX? 
 
– Anser du att det finns speciella normer och värderingar bland rekryterare från 
bemanningsföretag?  
 
– Tycker du att det finns olika status mellan bemanningsföretag? Vad kan det bero på? 
 
– Hur många anställda är ni på kontoret och hur ser sammansättningen ut? 
 
Rekrytering 
 
– Hur går ni till väga vid nyanställningar, från att en tjänst blir tillgänglig tills att den tillsätts? 
 
– Hur ofta använder du dig av olika kontakter vid en rekrytering? Har tjänstens befattning 
som ska tillsättas någon betydelse för vilka kontakter som tas? Styrkor/svagheter med dessa?  
 
– Vilka upparbetade kontakter/kunder har XX som du använder vid olika rekryteringar?  
 
– Har kandidatens personliga kontaktnät någon betydelse för att den ska bli rekryterad?  
 
– Vad är det som avgör att du väljer en specifik person till en tjänst?  
 
– Väger referenser från människor du känner och är bekant med tyngre än med referenser från 
utomstående?  
 
– Hur arbetar ni med att nå en mångfald vid rekrytering? 
 
– Är det svårt att få anställda som både passar in i olika företagskulturer och samtidigt få en 
mångfaldig personalstyrka? 



	  

– Är det något du vill tillägga, något du tycker att vi har glömt som du tror att vi kan ha nytta 
av i vårt arbete? 
 
 

 


