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Abstract 

This thesis aims to investigate how recruiters at employment agencies reason about recruiting 

through a network and how such recruiting influence gender equality. A qualitative research 

method was used with six semi-structured interviews with recruiters from different employment 

agencies in Örebro. The main result from the study is that recruiters believe that recruiting 

through a network is an important part of their work but that there are both positive and negative 

aspects of the method. The study shows that recruiters look beyond gender when recruiting and 

instead focus on competence. The interviewees have different thoughts whether recruiting 

through a network affects men and women in different ways. Recruiters put much of the 

responsibility regarding equal recruitment to the customer as they believe that it is the client 

who takes the final decision on who is hired. Bourdieu´s theory with the terms field, doxa, 

capital and habitus was used to analyze the results. The results were also analyzed through 

Granovetters theory about strong and weak ties. 
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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur rekryterare på bemanningsföretag resonerar kring 

nätverksrekrytering och dess betydelse för jämställd rekrytering. En kvalitativ metod användes 

där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex rekryterare från olika 

bemanningsföretag i Örebro. Huvudresultatet som kom fram i studien är att rekryterarna anser 

att nätverksrekrytering är en viktig del i deras arbete samtidigt som de lyfter både fördelar och 

nackdelar med denna rekryteringsmetod. Resultatet visar att rekryterarna ser bortom kön när de 

rekryterar och istället ser till kompetens. Meningarna går dock isär gällande om 

nätverksrekrytering påverkar män och kvinnor på olika sätt. Rekryterarna lägger över mycket 

av ansvaret angående jämställd rekrytering på kunden då de menar att det är kunden som tar 

det slutgiltiga beslutet om vem som anställs. För att analysera resultatet användes teori av 

Bourdieu med begreppen fält, doxa, kapital och habitus. Granovetters teori om starka och svaga 

länkar lyfts också in för att analysera resultatet.  

 

Nyckelord: nätverksrekrytering, bemanningsföretag, rekryterare, jämställdhet, nätverk 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

För många företag är det en utmaning att hitta rätt medarbetare som besitter den kompetens  

som verksamheten kräver. Alla företag som ska anställa behöver ta ställning till hur 

rekryteringen ska gå till och vilka metoder som ska användas (Svenskt Näringsliv, 2014:2,21). 

Rekrytering innebär de åtgärder som är inriktade på att genom anställning tillgodose företagets 

behov av personal och innefattar den process där företag hittar och anställer de individer de 

behöver (Granberg, 2011:413). Vanliga rekryteringsvägar är via nätverk, annonsering, 

spontanansökningar, med hjälp av bemanningsföretag och sociala medier (Svenskt Näringsliv, 

2014:21). De dominerande rekryteringsvägarna är rekrytering via nätverk och kontakter och 

hela åtta av tio svenska företag använder informella kontakter och nätverk som rekryteringsväg. 

Informella kontakter och nätverk är den rekryteringsmetod som företag uppger sig vara mest 

nöjda med och det sätt som oftast resulterar i att en ny medarbetare anställs (Svenskt Näringsliv, 

2014:4). En arbetssökandes chans att få ett jobb ökar om hen har ett brett nätverk med goda 

kontakter och det är vanligt att människor informeras om lediga tjänster via personliga 

kontakter. Minst hälften av alla som är verksamma på arbetsmarknaden har någon gång fått ett 

arbete med hjälp av nätverk (McDonald, 2011:1664, Bygren, 2013:5). Det är vanligt att 

befattningar inte blir offentligt utlysta utan att rekryteringen istället sker via nätverk. 

Nätverksrekrytering är ofta en bra metod för att anställa ny personal men kan ha både för- och 

nackdelar. Att rekrytera via nätverk kan vara både billigt och enkelt men kan leda till att företag 

inte finner den kompetens de söker (Granberg, 2011:420). En risk med nätverksrekrytering är 

att de som anställs blir för lika varandra då företagen anställer likadant hela tiden och på så sätt 

reproduceras redan befintligt anställda (Granberg, 2011:420, Fägerlind, 2012:115). Enligt 

McDonald (2011:1667-1668) tenderar kvinnor att ha sämre nytta av sina nätverk när det 

kommer till att söka och få jobb. Anledningen till att kvinnor har sämre nätverk är att de inte 

har samma betydelsefulla kontakter inom arbetslivet. Skillnaden i män och kvinnors nätverk är 

att män har fler betydelsefulla kontakter som inkluderar flest män. Kvinnors kontakter tenderar 

att innehålla en större blandning av män och kvinnor och innehåller ofta färre betydelsefulla 

individer. Skillnaden mellan män och kvinnors nätverk riskerar att leda till att män har lättare 

att hitta arbete och samtidigt får mer kvalificerade arbeten än kvinnor (Torres & Huffman, 

2002:38). Det finns alltså en risk att kvinnor tenderar att inte ha lika stor nytta av sina kontakter 

när de söker arbete och att de missgynnas när företag nätverksrekryterar. 
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Idag är det allt vanligare att anställa via bemanningsföretag vilket väckt vårt intresse att studera 

hur rekryterare resonerar kring nätverksrekrytering samt hur de tror att det påverkar en jämställd 

rekrytering. Då nätverksrekrytering är en utbredd rekryteringsmetod finns det många 

samhällsaktörer som kan ha ett intresse i att ta del av resultatet från denna uppsats, allt från 

företag, organisationer, anställda etcetera. Denna studie lägger fokus på att undersöka frågan ur 

en rekryterares perspektiv. Andra aspekter av nätverksrekrytering undersöks inte. Att studera 

rekryterare och hur de resonerar kring nätverksrekrytering är sociologiskt relevant då studien 

belyser rekryterarnas tankar och resonemang. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur rekryterare resonerar kring nätverksrekrytering och 

dess betydelse för jämställd rekrytering. 

 

 Hur resonerar rekryterare kring fördelar och nackdelar med nätverksrekrytering? 

 Hur resonerar rekryterare kring jämställd rekrytering när rekryteringen sker med hjälp 

av nätverk? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Jämställd rekrytering i denna studie innebär att män och kvinnor ska ha samma chans att söka 

och rekryteras till en tjänst.  

 

1.4 Avgränsning 

I denna studie kommer jämställd rekrytering fokusera på könsaspekten och kommer inte 

innefatta människor med invandrarbakgrund, funktionsnedsatta eller andra utsatta grupper på 

arbetsmarknaden. Det är endast rekryterare inom bemanningsbranschen som ingår i den här 

studien. Rekryterare från andra branscher studeras inte.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Kapitel ett introducerar läsaren till problemområdet och 

presenterar syfte och frågeställningar. Första kapitlet innehåller även en begreppsdefinition, 

avgränsning och beskriver uppsatsens disposition. I kapitel två redovisas tidigare forskning 

kopplat till nätverk och nätverksrekrytering där sex forskningsartiklar sammanställdes. Det 

tredje kapitlet presenterar teorin som är ett redskap för att analysera empirin. Kapitel fyra 

beskriver uppsatsens metod, etiska principer och studiens reliabilitet, validitet och 
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generaliserbarhet. Uppsatsens resultat och analys redovisas i kapitel fem där resultatet 

presenteras och analyseras med hjälp av den valda teorin. Kapitel sex tar upp studiens primära 

resultat och presenteras under rubriken slutsats. I det avslutande kapitel sju diskuteras uppsatsen 

i sin helhet kopplat till tidigare forskning och teori. Förslag till vidare forskning ges.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som är relevant för studien. Första delen beskriver 

hur insamlingen av relevanta artiklar gått till och andra och tredje delen är en sammanställning 

av den tidigare forskningen.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Utbudet av forskning kring nätverksrekrytering ur arbetsgivares eller rekryterares perspektiv är 

ytterst begränsat. Det finns mer forskning ur arbetstagares perspektiv och hur män och kvinnors 

nätverk skiljer sig åt. I sökningen efter forskningsartiklar har vi använt oss av databasen 

Sociological Abstract där sökorden network, recruit*, gender och social network använts. Vi 

har sammanställt sex studier som vi tematiserat och benämnt som män och kvinnors nätverk 

samt segregation på arbetsmarknaden. 

 

2.2 Män och kvinnors nätverk 
Resultatet i Korpis (2001:166-168) kvantitativa studie visar att nätverk har en stor betydelse för 

att arbetsgivare och arbetstagare ska komma i kontakt med varandra. Att använda sig av nätverk 

är ett effektivt sätt för personer att gå från att vara arbetslösa till att få ett arbete. Ett stort nätverk 

ökar chansen att få ett arbete och resultatet tyder på att en brist på kontakter kan ligga bakom 

långtidsarbetslöshet. McDonalds (2011:1664) enkätundersökning med över 3000 respondenter 

kom fram till att chansen att få ett arbete ökar med goda sociala kontakter och minst hälften av 

alla människor har fått arbete via nätverk. Det räcker inte med att ha ett brett nätverk för att få 

ett arbete utan det krävs ett nätverk med rätt typ av människor för att öka chansen att få ta del 

av rätt information som kan leda till ett jobberbjudande. För att få ett arbete krävs att få 

information om just det arbete man är kvalificerad för och vissa nätverk är bättre än andra när 

det kommer till att ge värdefull information som kan leda till ett nytt arbete. Att få tillgång till 

rätt information kan vara olika lätt beroende på vilket yrke man arbetar inom. Inom vissa 

yrkeskategorier är det lättare att dela med sig av värdefull information medan inom andra yrken 

är den informationen inte lika lättillgänglig att sprida vidare inom sitt nätverk (Marin, 

2013:368). Enligt O´Connors (2013:600) enkätstudie är det troligt att en individ som söker 

arbete tar hjälp av personer av samma kön. Män tenderar att ha bättre möjlighet att hjälpa en 

arbetssökande beroende på att de ofta besitter högre positioner än kvinnor. Studien framhåller 

att kvinnor har svårare att få ett arbete via sina nätverk på grund av att kvinnor inte har tillgång 

till lika bra kontakter som män. Det finns alltså risk att kvinnor kan missgynnas när 

nätverksrekrytering används på grund av att de inte har lika mycket nytta av sitt nätverk.  
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Chansen att få ett arbete genom informella kontakter ökar om man har erfarenhet från liknande 

arbeten som det arbete man söker. Sambandet gäller dock enbart för män, inte för kvinnor. 

Kvinnors erfarenhet av liknande yrken ger ingen fördel när det kommer till att bli rekryterade 

via sina nätverk. Att få ett nytt arbete via informella kontakter, det vill säga med hjälp av familj, 

vänner och bekanta verkar vara svårare för kvinnor än för män. En trolig förklaring är att 

kvinnor inte får tillgång till samma typ av sociala tillgångar genom sina jobb som män 

(McDonald, 2011:1667-1668). McDonald (2011:1673) menar att på det sättet kvinnor 

interagerar socialt på arbetet inte genererar den typ av socialt kapital som i framtiden kan hjälpa 

till att få ett nytt arbete. Kvinnor tenderar att utveckla sociala kontakter som ger vänskap och 

socialt stöd medan mäns sociala kontakter på arbetet tenderar att vara mer jobb-relaterade. Det 

är troligare att mäns sociala kontakter på arbetet bidrar till kontakter som kan leda till ett nytt 

jobb i framtiden. Då kvinnor tenderar att inte skapa rätt typ av kontakter på arbetet kan det 

utgöra ett hinder på arbetsmarknaden och chansen att få ett jobb genom nätverk blir då mindre. 

McDonald (2011:1667-1668) menar att kvinnor inte får samma chans som män att ingå i sociala 

nätverk på arbetet och blir ofta exkluderade när det gäller sociala aktiviteter där manliga 

medarbetarna är involverade i. Detta resulterar i att kvinnor får sämre nätverk, har färre 

anslutningar till inflytelserika individer och får mindre hjälp på arbetsmarknaden än män. 

Kvinnor blir exkluderade i sociala sammanhang på arbetet vilket bidrar till att de inte genererar 

samma sociala kapital genom arbetet som män. Att kvinnor inte förskaffar lika bra socialt 

kapital som män gör att deras chanser att få ett jobb genom kontakter minskar. Kvinnor som får 

ett nytt arbete med hjälp av sina sociala nätverk tenderar att få mindre avancerade arbeten än 

män.  

 

Torres & Huffman (2002:38) kommer i sin enkätstudie fram till att både män och kvinnor 

föredrar att använda sig av nätverk när de söker jobb och särskilt med hjälp av jobbrelaterade 

kontakter. Forskarna finner att skillnaden i könssammansättningen i män och kvinnors nätverk 

skiljer sig åt då mäns nätverk är mer könssegregerade än kvinnors. Män har fler män i sina 

nätverk medan kvinnors nätverk tenderar att innehålla både kvinnor och män. Den höga nivån 

av segregation inom mäns nätverk bidrar till att arbetsmarknaden inte är jämställd. Skillnaden 

i könssammansättningen av män och kvinnors nätverk kan leda till att män får mer kvalificerade 

jobb och högre positioner än kvinnor. Kvinnor missgynnas inom arbetsmarknaden genom de 

könssegregerade nätverken. Torres & Huffman (2002:38) menar att formella utlysningar av 

tjänster på arbetsmarknaden exempelvis genom platsannonser är viktigt för att kunna nå 
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jämställdhet inom organisationer. Då informationen om en tjänst på så sätt sprids så att både 

män och kvinnor får tillgång till informationen vilket är viktigt för att kunna nå en jämställd 

arbetsmarknad.   

 

2.3 Segregation på arbetsmarknaden 
Bygrens (2013:4) omfattande kvantitativa studie beskriver den befintliga sammansättningen av 

de anställda som ett resultat av flödet på personal, det vill säga vilka som lämnar och vilka som 

rekryteras. Dessa flöden kan bidra till att antingen reproducera den redan befintliga 

sammansättningen av personal eller till att förändra den. Bygrens forskning visar att en stor del 

av rekryteringar sker genom kontakter. När en arbetsgivare använder sig av nätverksrekrytering 

finns risken att sammansättningen av personal blir reproducerad och det beror på att de som 

ingår i nätverken brukar likna de som redan är anställda (Bygren, 2013:5). En betydande orsak 

till könssegregering på arbetsplatser är de vägar som rekryteringen går igenom och var 

organisationerna hittar kandidater (Bygren, 2013:4). Bygren (2013:15) menar att segregation 

uppehålls på arbetsplatser genom att de som anställs till en arbetsplats ofta liknar de som redan 

är anställda och inte på grund av att underrepresenterade grupper systematiskt diskrimineras. 

Nätverksrekrytering kan leda till att när ett företag ska anställa så anställer de på samma sätt 

som vid tidigare rekryteringar, det vill säga de finner nya medarbetare där de tidigare funnit 

medarbetare. Risken blir alltså att vid en rekrytering reproduceras redan befintligt anställda, det 

vill säga de som anställs liknar de som redan är anställda. Bygren (2013:4) menar att män och 

kvinnor i arbetslivet kopplas samman med olika typer av arbetsplatser och på så vis sätts in i 

fack. Dessa förutfattade meningar om var män och kvinnor bör eller brukar arbeta upprätthåller 

könssegregeringen i arbetslivet.  

 

Att ett brett nätverk är en stor tillgång vid arbetssökande står klart men också att 

nätverksrekrytering gynnar människor olika mycket. Män verkar ha större nytta av sina nätverk 

än kvinnor samtidigt som nätverksrekrytering riskerar att reproducera redan befintligt anställda. 

Det finns betydande forskning på området om hur viktigt sociala kontakter är för individer som 

söker arbete. Dock hittar vi ingen forskning med fokus på rekryterare och hur de resonerar kring  

nätverksrekrytering. Vi vill bidra till att fylla denna lucka i forskningen och belysa hur 

rekryterarna resonerar kring nätverksrekrytering och dess betydelse för jämställd rekrytering.  
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs Mark Granovetters begrepp kring sociala nätverk och vilka relationer 

som är mest värdefulla för det personliga nätverket. Granovetters teori om starka och svaga 

länkar kommer i den här studien att användas för att analysera intervjupersonernas 

uppfattningar. I den teoretiska begreppsapparaten ingår också Pierre Bourdieus begrepp: fält, 

doxa, kapital och habitus. Med hjälp av dessa teorier vill vi diskutera rekryterarnas 

resonemang kring nätverksrekrytering samt hur de tror att rekrytering via nätverk kan påverka 

en jämställd rekrytering. 

 

3.1 Starka och svaga länkar 
Granovetter (1973:1371) lyfter fram att det personliga nätverket är av stor betydelse när det 

kommer till att söka arbete och information om lediga tjänster förmedlas ofta genom personliga 

kontakter. Granovetter (1973:1360-1361) särskiljer starka och svaga länkar och lägger mer 

fokus på de svaga länkarna inom ett kontaktnät. De starka länkarna består av individer som en 

person har en nära relation med, till exempel familj, vänner och nära kollegor. Svaga länkar 

utgörs av personer som träffas mer sällan, exempelvis före detta kollegor och bekanta. Det som 

avgör styrkan i länken mellan individerna är bland annat hur lång tid personerna varit i kontakt, 

känslomässig intensitet och intimitet (Granovetter, 1973:1360-1361). Granovetter (1973:1371) 

menar att det är de svaga länkarna som är av störst vikt när det kommer till att skapa värdefulla 

kontakter inom sitt nätverk. Anledningen till detta är att de svaga länkarna har andra starka 

länkar som rör sig i olika kretsar, som kan ha flera viktiga kontakter och tillgång till mer 

information än de personer individen har starka relationer med. Med svaga länkar nås fler 

individer än med starka länkar på grund av att de svaga länkarna har andra och fler bekanta som 

i sin tur har bekanta som kan bidra med värdefull information. Det är större chans att svaga 

länkar kopplar samman fler nätverk än de starka länkarna. De starka länkarna tenderar att ingå 

i samma nätverk där de håller ihop och fokuserar på kopplingen inom sin egen grupp. Det finns 

en styrka i svaga länkar just för att de kan vara effektivare medan starka länkar kan begränsa 

spridning av kunskap och resurser (Granovetter, 1973:1376). 

 

3.2 Fält 
Enligt Bourdieu kan samhället delas in i olika fält (Bourdieu, 1980/1990:66). Ett fält är en 

avgränsad grupp människor och institutioner som strider om något gemensamt (Broady, 

1991:266). Ett fält definieras som ett system av relationer mellan positioner besatta av 

specialiserade agenter och institutioner som strider för gemensamma symboliska eller 
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materiella tillgångar (Broady, 1991:266-267). Varje fält har sin logik som bestämmer vilka 

egenskaper som är viktiga och vad som accepteras som värdefullt kapital (Bourdieu, 1993:270). 

Ett fält förutsätter specialister, institutioner och erkända värdehierarkier (Broady, 1991:269). 

Ett fält kan jämföras med en spelplan med regler som ramar in vad som är accepterat i det 

sociala spelet. För att en aktör ska få tillgång och rätt att ingå i ett fält krävs det att aktören har 

engagemang och resurser som är erkända inom det specifika fältet (Bourdieu, 1980/1990:66). 

Inom varje fält råder det konkurrens och striderna handlar om vem som ska få makt och tillgång 

till de dominerande positionerna på just detta fält (Broady, 1991:277). 

 

3.3 Doxa 
Doxa kan förklaras som ett fälts regler och föreställningar om vad som är normalt och inte. 

Doxa är outtalat och ses som självklart inom fältet. Dessa oskrivna regler tas för givet av 

individerna på fältet och skapar ett kollektivt tankemönster. Reglerna är självklara och 

underförstådda och inget som aktörerna i det aktuella fältet reflekterar över (Bourdieu, 

1991:133). 

 

3.4 Kapital 
Bourdieu benämner de önskvärda resurserna som kapital men menar att endast de resurser som 

det finns en marknad för som utgör kapital (Broady, 1991:171). Ekonomiskt-, socialt-, och 

symboliskt kapital är kapitalformer som Bourdieu intresserat sig mycket för (Broady, 

1991:169-174). Ekonomiskt kapital består av ekonomiska och materiella tillgångar som 

egendom, förmögenhet och inkomst (Broady, 1991:211, Giddens & Sutton 2014:324). Socialt 

kapital är människors nätverk som släktrelationer, vänskapsband och andra personliga 

kontakter. Till skillnad från andra kapitalformer kan inte de sociala tillgångarna lagras i 

materiella tillgångar som examina eller titlar (Broady, 1991:169,177). Egenskaper som de olika 

kapitalen innefattar kan förvandlas till symboliskt kapital genom att en grupp av sociala aktörer 

erkänner dem och tillskriver dem ett visst värde (Bourdieu, 1994/1995:97). Symboliskt kapital 

kan definieras som det kapital sociala grupper igenkänner som värdefullt. Enligt Bourdieu kan 

symboliskt kapital till exempel bestå av vissa människor, institutioner, examen, titlar, konstverk 

eller vetenskapliga arbeten som anses beundransvärt av andra (Broady, 1991:169). De olika 

kapitalen är kopplade till varandra och besitter man ett erkänt kapital kan det vara lättare att 

tillägna sig de andra kapitalformerna. Om en individ till exempel har många vänner med stort 

socialt kapital, det vill säga ett brett nätverk kan det vara lättare att avancera på sin arbetsplats 
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och även erhålla bättre ekonomiskt och symboliskt kapital om personen gör bra ifrån sig 

(Giddens & Sutton, 2014:325). 

 

3.5 Habitus  
Habitus är ett system av dispositioner vilket genom människor handlar, tänker och orienterar 

sig i den sociala världen (Bourdieu, 1980/1990:53-56). Habitus påverkar människors beteende 

och tolkning av omvärlden, det vill säga reglerar hur individer agerar och uppfattar det som 

händer runt omkring dem (Bourdieu, 1994/1995:19). Habitus är ett resultat av sociala 

erfarenheter och visar sig i människors sätt att gå, röra sig, tänka och känna. Bourdieu menar 

att habitus formas av det liv man levt, styr ens föreställningar och ristas in i människors kroppar 

och sinnen (Broady, 1991:225). Människor med liknande habitus tenderar att tänka lika och ha 

en livsstil som påminner om varandra (Bourdieu, 1980/1990:66). En individs habitus kan 

underlätta eller försvåra inträdet på ett fält (Giddens & Sutton, 2014:246).  

 

3.6 Teorins betydelse för analysen 
Genom den ovanstående teorin av Granovetter och Bourdieu kommer den här studiens resultat 

att analyseras. Granovetters begrepp starka och svaga länkar och Bourdieus begrepp fält, doxa, 

kapital och habitus kommer att användas för att tolka och analysera empirin. Analysen kommer 

med hjälp av de teoretiska begreppen att bidra med en djupare förståelse av rekryterarnas 

resonemang kring nätverksrekrytering och dess betydelse för jämställd rekrytering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

4. Metod 
I metodkapitlet presenteras hur vi har gått tillväga för att utföra denna studie. Kapitlet är 

indelat i fem delar vilka är urval, datainsamling och utformning av intervjuguiden, 

bearbetning av data, etiska principer,  reliabilitet, validitet och generalisering.    

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom det är den metod som bäst passar studiens syfte. 

I kvalitativ metod är utgångspunkten deltagarens perspektiv och vikten läggs på hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011:41,371). Eftersom syftet är att fånga 

intervjupersonernas uppfattningar och resonemang var kvalitativ metod ett självklart val.  

 

4.1 Urval 
För att välja ut intervjupersoner använde vi oss av målstyrt urval. Enligt Bryman (2011:434) är 

det målstyrt urval som rekommenderas inom kvalitativ forskning. Ett målstyrt urval innebär att 

välja ut passande intervjupersoner som forskaren tror kommer ge riklig information kring 

forskningsfrågorna. Målstyrt urval användes främst för att på ett enkelt sätt få tag i individer 

som kunde besvara forskningsfrågan. Då vi ville studera hur rekryterare på bemanningsföretag 

resonerar kring nätverksrekrytering så var det ett naturligt val att rikta sig till just rekryterare 

som använder sig av nätverksrekrytering och då var målstyrt urval ett bra tillvägagångssätt.  

Urvalskriterierna var att intervjupersonerna skulle arbeta som rekryterare på ett 

bemanningsföretag och att de skulle använda sig av nätverksrekrytering. Genom det målstyrda 

urvalet exkluderas de rekryterare som inte använder sig av nätverksrekrytering i sitt arbete. 

Tretton bemanningsföretag kontaktades via mail eller telefon och vi fick kontakt med sex olika 

företag som ville delta i studien. Vi intervjuade sex rekryterare som alla var anställda på olika 

bemanningsföretag. Intervjuerna genomfördes på företag som alla är belägna i centrala Örebro. 

Av de som medverkade i studien var tre män och tre kvinnor i åldrarna 26-55 år. Kön och ålder 

på intervjupersonerna var inget som vi tog hänsyn till i urvalet utan vi intervjuade de sex 

personer som visat intresse att delta i studien.   

 

4.2 Datainsamling och utformning av intervjuguiden  
För att samla in relevant information som svarar mot syfte och frågeställningar genomfördes 

kvalitativa intervjuer där intresset låg i intervjupersonernas ståndpunkt (Bryman, 2011:423). 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och en intervjuguide användes som grund för 

samtalet. Utformningen av intervjuguiden inspirerades av teoretiska begrepp som vi kunde 
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relatera till vår forskning och eventuellt tillämpa vid analysen. I och med detta kan vårt 

förhållningssätt till teori och empiri beskrivas som abduktiv. Det innebär möjlighet att hitta 

mönster som kan ge ökad förståelse för ett fenomen där forskaren rör sig mellan teori och empiri 

och låter förståelsen successivt växa fram (Fejes & Thornberg, 2009:23-25). Semistrukturerade 

intervjuer är en intervjuform med förutbestämda teman där intervjupersonen har stor frihet att 

svara på sitt sätt (Bryman, 2011:415). Intervjuguiden användes som stöd vid intervjuerna men 

vi förhöll oss flexibla och tog ibland bort vissa frågor medan vi vid andra tillfällen ställde frågor 

som inte fanns med i intervjuguiden. Detta för att följa intervjupersonernas tankebanor men 

samtidigt hålla fokus på att få svar som var användbara i vår studie. Intervjuerna spelades in för 

att så snart som möjligt transkriberas. Att spela in och sedan transkribera intervjuerna är ett 

viktigt tillvägagångssätt för att kunna få till en bra analys rikligt med detaljer. Detta är vanligt 

i kvalitativa studier där man vill fånga intervjupersonernas egna ord (Bryman, 2011:420). 

Intervjuerna tog cirka 40-60 minuter och båda författarna var aktiva under samtliga intervjuer. 

Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats i enskildhet där enbart en 

intervjuperson i taget medverkade. Den valda metoden med semistrukturerade intervjuer anser 

vi har varit en passande metod för att utföra denna kvalitativa studie då vi som oerfarna 

intervjuare fått ett bra stöd i intervjuguiden och intervjupersonerna samtidigt fått stor möjlighet 

att svara fritt. 

 

4.3 Bearbetning av data 
I analysen har syftet varit att skilja det betydelsefulla från det triviala och på så sätt finna 

intressanta mönster i datan (Fejes & Thornberg, 2009:32). Vi valde att transkribera hälften av 

intervjuerna var och har sedan tillsammans på ett systematiskt sätt studerat 

intervjutranskriptionerna för att komma fram till ett resultat. Efter att intervjuerna transkriberats  

läste vi igenom alla intervjuer flera gånger och en grov indelning av materialet gjordes. Vi har 

sedan arbetat aktivt med data genom att koda transkriberingarna både på bredden och på djupet. 

Genom att koda på bredden delades datan in i stora allmänna kategorier för att sedan reduceras 

ner och kodas på djupet. Kodning på djupet skedde genom att materialet i den breda kodningen 

delades in i fler och mer specifika koder. Genom att arbeta med kodningen på djupet växte 

mönster och skillnader fram i det empiriska materialet. Kodningen resulterade i tydliga mönster 

och efterhand reducerades datan ner till tre centrala teman som svarar på syfte och 

frågeställningar. En styrka i metoden är att vi båda noggrant läst igenom alla transkriptioner 

flera gånger och tillsammans arbetat systematiskt med kodningen. Vi är medvetna om att det 

finns en risk att kontexten gått förlorad vid vårt kodningsförfarande, då de koder och teman vi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
http://sv.wikipedia.org/wiki/Empiri
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valt ut riskerar att exkludera viktiga delar av datamaterialet. För att minska denna risk har båda 

författarna läst igenom intervjutexterna flertalet gånger för att inte gå miste om relevant data.  

 

4.4 Etiska principer 
Den här studien uppfyller fyra krav som gäller för svensk forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet har vi informerat intervjupersonerna om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avsluta sin medverkan utan närmare motivering. 

Deltagarna har haft egen bestämmanderätt över sin medverkan vilket uppfyller 

samtyckeskravet. Vi har också meddelat intervjupersonerna enligt konfidentialitetskravet att de 

och deras svar kommer behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi 

samlar in endast kommer att användas i vår studie och ingen annanstans (Bryman, 2011:131-

132). Vilket företag eller storleken på företaget, intervjupersonernas ålder eller kön nämns inte 

då Örebro är en relativt liten stad där de som arbetar inom bemanningsbranschen eventuellt 

skulle kunna utläsa vem som sagt vad under intervjuerna. För att försäkra oss om att det inte 

går att utläsa vem varje enskild intervjuperson är har vi valt att benämna deltagarna som 

intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Reliabilitet handlar om att studiens resultat är tillförlitligt och ska kunna replikeras oberoende 

av vem som utför undersökningen. En styrka i studien är den interna reliabiliteten som uppnås 

genom att vi som författare gemensamt kommit fram till en likadan tolkning av det vi fått fram 

av vår transkriberade data (Bryman, 2011:352). Vi var båda med vid samtliga intervjuer och 

kom gemensamt fram till hur data skulle transkriberas och tolkas och på så vis har den interna 

reliabiliteten stärkts. För att öka studiens tillförlitlighet och för att nå en god reliabilitet har vi 

utgått från begreppet pålitlighet genom att skapa en redogörelse av alla delar i 

forskningsprocessen så som problemformulering, val av intervjupersoner och hur vi bearbetat 

vår data. Vår handledare har regelbundet fungerat som en granskare då hon under studiens gång 

läst och bedömt kvalitén av studien (Bryman, 2011:355). Extern reliabilitet handlar enligt 

Bryman (2011:352) om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas på samma sätt som 

tidigare. Kvalitativ forskning är svår att replikera eftersom människor och sammanhang är 

ständigt föränderliga. Den insamlade datan blir olika beroende på vem intervjupersonen är och 

vilken situation intervjun sker i. Då våra möten med intervjupersonerna är unika och inte kan 

replikeras är vi väl medvetna om att studiens externa reliabilitet är svår att säkerställa. 
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Validitet syftar till i vilken utsträckning forskning och dess metoder verkligen mäter det som 

avses att mätas. Det vill säga om forskarna har lyckats undersöka det de avsåg att undersöka 

(Fejes & Thornberg, 2009:218-219). För att uppnå detta kvalitetskriterium har vi noggrant 

utformat en intervjuguide för att ha frågor som öppnar upp för svar från intervjupersonerna som 

svarar mot syfte och frågeställningar. Vissa frågor har efterhand omformulerats medan andra 

frågor helt tagits bort samtidigt som det tillkommit frågor allt eftersom intervjuerna genomförts. 

Detta för att få en så bra intervjuguide som möjligt med väsentliga frågor. För att stärka 

validiteten har vi under samtliga intervjuer försäkrat oss om att vi tolkat det intervjupersonerna 

sagt på ett korrekt sätt. Efter varje tema i intervjuguiden har vi kortfattat återberättat delar av 

vad intervjupersonen sagt för att se om vi uppfattat de rätt. Transkriberingen utfördes nära i tid 

efter genomförandet av intervjuerna och allt som sades skrevs ner noggrant. Detta är ett sätt att 

validera tolkningar som gjorts av det empiriska materialet då vi när som helst kan gå tillbaka 

och se exakt vad intervjupersonerna sagt. 

 

Generalisering handlar om studiens resultat kan appliceras på andra personer, situationer och 

händelser (Fejes & Thornberg, 2009:228-230). Målet med vår studie är att få en djupare 

förståelse för hur intervjupersonerna resonerar och resultatet går inte att generalisera till en 

annan population. Kvalitativ forskning producerar tolkningar, begrepp och beskrivningar av 

mönster som gör att läsaren kan känna igen sig från tidigare situationer. Situerad generalisering 

sker genom att läsaren känner igen resultatet och kan koppla det till andra situationer. 

Generaliseringen sker alltså när forskningsresultatet relateras till nya situationer och är ett sätt 

för kvalitativa forskare att kunna generalisera sin forskning. (Fejes & Thornberg, 2009:231). 
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5. Resultat och analys 

I den här delen av uppsatsen kommer resultatet och analysen av det empiriska materialet att 

presenteras och kopplas samman med teorin. Dataanalysen har lett fram till tre centrala teman 

som svarar mot syfte och frågeställningar. De tre teman är effekter av nätverksrekrytering, 

jämställdhet och relation till kund. Vi inleder detta kapitel med en generell beskrivning av hur 

rekryterarna använder nätverk när de rekryterar.  

 

Samtliga intervjupersoner uppger att nätverksrekrytering kan vara en betydande del i arbetet 

som rekryterare. Det skiljer sig åt hur mycket och hur ofta de använder sig av sina nätverk i 

rekryteringsprocessen. En av intervjupersonerna menar att nätverksrekrytering används men i 

ganska begränsad utsträckning. En annan intervjuperson uppger att nätverk är väldigt viktigt 

och är en stor del av det dagliga rekryteringsarbetet. De övriga fyra intervjupersonerna bedömer 

att nätverksrekrytering är av stor betydelse samtidigt som även andra rekryteringsvägar har en 

betydande roll i rekryteringsprocessen. Det nätverk som rekryterarna använder sig mest av är 

nätverk med personer som tidigare rekryterats och individer som rekryterarna intervjuat tidigare 

men som inte anställts. Rekryterarna kontaktar ibland andra rekryterare inom 

bemanningsbranschen för att få tips om intressanta personer som eventuellt skulle kunna vara 

aktuella i en rekryteringsprocess. Individer som står rekryterarna nära som familj och vänner är 

inte så användbara i rekryterarens arbete och kontaktas inte alls lika frekvent.  

 

5.1 Effekter av nätverksrekrytering 

5.1.1 Positiva effekter 

En positiv aspekt som flertalet intervjupersoner uppger är att nätverksrekrytering förkortar 

processen från det att kunden tar kontakt med bemanningsföretaget och vill ha hjälp med att 

tillsätta en tjänst till att en kandidat anställs. Ofta uppger rekryterarna att de har stora krav på 

sig att snabbt hitta lämpliga kandidater och då kan nätverk komma till stor användning. En 

intervjuperson menar att hen genom erfarenhet av branschen skapat en känsla för vilka individer 

som kan vara lämpliga kandidater att presentera för kund. Intervjupersonerna uppger att även 

om kunden inte alltid uttalar att de vill att bemanningsföretaget presenterar bra kandidater fort, 

så upplever många av rekryterarna att det ställs indirekta krav på att leverera kandidater på  kort 

tid. En intervjuperson berättar att hen upplever krav att leverera bra kandidater på kort tid även 

om det är outtalat av kunden. Intervjupersonen menar att det finns outtalade förväntningar från 

kunden på att rekryteringsprocessen ska gå fort. Samtliga intervjupersoner menar att det är 

kandidater som varit med i tidigare rekryteringsprocesser men som inte anställts som är den typ 
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av nätverk som används mest. Det är också tidigare kandidater som rekryterarna snabbt kan 

komma i kontakt med för att förkorta rekryteringsprocessen och snabbt kunna leverera till kund. 

 

Vi tar ju alltid vara på de kandidater som är bra, om det dyker upp en 

liknande roll. Då kan ju processen gå väldigt fort och det blir ju bättre för 

alla. Vi har ju redan träffat personen, stämt av med referenser och vet att 

den är bra. Så då kan jag rekommendera den här personen mycket 

snabbare för den måste ju inte gå i genom alla steg. Så då kan ju mina 

kontakter få jättestor betydelse. Den kan få ett jobb snabbt och vår kund 

kan hitta en person snabbt också. [IP6] 

 

Genom att rekryterarna använder sig av sitt sociala kapital, det vill säga sina nätverk för att ta 

vara på de kandidater som de träffat tidigare går processen mycket fortare. Flertalet av 

intervjupersonerna menar att det ses som positivt att använda sig av sitt sociala kapital när de 

rekryterar eftersom de känner till personen och genom sin habitus får de en känsla om hen 

kommer att passa till tjänsten eller inte. När rekryterarna känner till vad kandidaten har för 

önskvärda resurser det vill säga det som Bourdieu menar utgör kapital kan de snabbt 

rekommendera kandidaten för kunden. Med stöd från empirin finns det på bemanningsfältets 

doxa förväntningar, normer och regler som är självklara och som kan uppnås med hjälp av 

rekryterarnas habitus. I praktiken betyder detta att som rekryterare leverera bra kandidater så 

fort som möjligt till kunden. Att följa bemanningsfältets doxa som är att leverera kandidater 

inom rimlig tid är ett krav som ställs av kunden. Att inte följa bemanningsfältets doxa genom 

att inte leverera kandidater inom rimlig tid är inte acceptabelt av kunden.  

 

Samtliga intervjupersoner ser det som positivt att ha vetskap kring hur en individ fungerar i sin 

yrkesroll när de väljer en kandidat de tidigare rekryterat. Är det en individ som fungerat väldigt 

bra tidigare och där kunden varit nöjd upplever rekryterarna att det känns tryggt och säkert att 

rekommendera den kandidaten till en annan kund. Det framkommer ur empirin att 

intervjupersonerna gärna kontaktar tidigare kandidater som kunder varit nöjda med för nya 

uppdrag då de vet att kandidaten är ambitiös och arbetsam. Flera intervjupersoner nämner att 

de ofta får en känsla för vilka av de tidigare kandidater som skulle passa hos en ny kund. I 

citatet nedan från intervjuperson 5 förtydligas detta resonemang. Det händer att kandidater som 

anställts av en kund kontaktar bemanningsföretagen när de är intresserade av ett nytt arbete. 

Kandidater som fungerat bra hos kund är individer som rekryterarna gärna rekommenderar för 
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nya kunder. En intervjuperson nämner att det går att få information om kandidaten via 

referenstagning men att det inte ger en lika tydlig bild över hur personen egentligen är och att 

det inte alltid ger en bild av hur just den personen skulle passa in på den aktuella arbetsplatsen.  

 

Fördelen är ju att om man har rekryterat den personen till en kund innan 

och vet om att den jobbar bra. Då är det en stor fördel såklart. Att man vet 

att den jobbar stenhårt och har väldigt hög arbetsmoral. Har någon varit 

nöjd tidigare kan man ju säkra sig på ett annat sätt. [IP3] 

 

När jag vet lite hur personen är och vad den kan får jag ofta en känsla om 

kandidaten skulle kunna passa in hos kunden. För jag vet ju vad kunden 

ställer för krav och då försöker jag matcha de två. Ofta får jag bara en 

känsla för vilken kandidat som skulle passa hos vilken kund. [IP5] 

 

Intervjupersonerna beskriver att det är en fördel att ha kunskap om tidigare kandidaters resurser. 

Ses resurserna som önskvärda av en kund upplever rekryterarna att det känns tryggare att 

rekommendera den personen till en annan kund. För att en aktör ska passa in på fältet krävs att 

hen har erkända resurser som ses som värdefulla inom just det specifika fältet. Är kandidatens 

resurser önskvärda och ses som kapital av en tidigare kund är det en typ av garanti för att 

kandidaten är ambitiös och chansen att denne utför ett bra jobb även hos den nya kunden är 

relativt stor. Referenstagning ger inte lika bra information om kandidatens resurser kommer att 

ses som kapital även av den nya arbetsgivaren. Det är viktigt för rekryterarna att ha en habitus 

som hjälper till att tolka kundens behov korrekt och handla i enlighet med kundens önskemål. 

När rekryterarna känner till kandidatens kapital skapas en känsla som underlättar beslutet för 

om hen kommer att passa in hos en ny kund. Har rekryteraren genom sin habitus förmåga att 

tolka kandidatens habitus och få en känsla för om kandidaten passar hos kunden kan det 

underlätta inträdet för kandidaten på fältet. 

 

 

5.1.2 Negativa effekter 

Flera intervjupersoner lyfter negativa effekter av nätverksrekrytering. De anser att rekrytering 

med hjälp av nätverk med nära kontakter innebär en risk att missa andra bra sökande då alla 

inte ges samma chans. Rekryterarna påpekar alla vikten av att lägga ut en annons även om de 

valt en vän eller bekant som kandidat. Annonsen läggs ut för att nå den stora massan och på så 

sätt får alla som kan vara kvalificerade för jobbet en chans att söka tjänsten. Skulle rekryteraren 
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inte lägga ut en annons utan enbart kontakta en person ur sitt nätverk kan de missa andra 

kandidater som eventuellt skulle passa bättre för tjänsten. 

 

Men bara att ta en kompis, man vet inte vilka man väljer bort. Som kanske 

kunde bli ännu bättre. Kompisen känner man ju så bra och jag vill ju hitta 

den bästa och därför annonserar vi ofta också. [IP4] 

 

Flera intervjupersoner lyfter fram att en nackdel med nätverksrekrytering kan vara att använda 

sig av de starka länkarna då de riskerar att gå miste om andra kandidater som kan vara mer 

lämpade för tjänsten. Det som avgör styrkan i länken är hur pass nära individen är med personen 

i sitt nätverk. Personer som rekryterarnas familj, vänner och andra nära kontakter är individer 

som intervjupersonerna känner väl och har en känslomässig relation till och är vad Granovetter 

benämner starka länkar. Att rekrytera en stark länk menar samtliga intervjupersoner kan göra 

att de går miste om andra värdefulla kandidater. Att enbart använda sig av de starka länkarna 

som tenderar att ingå i samma nätverk gör att rekryterarna inte når ut till lika många personer. 

För att inte begränsa sig till de starka länkarna menar flera av intervjupersonerna att annonsering 

av tjänsten når ut till fler kandidater och minskar den eventuella begränsningen som 

nätverksrekrytering av enbart starka länkar kan medföra. Begränsningen med 

nätverksrekrytering via starka länkar är att det finns en risk att alla kunskaper och resurser inte 

tas till vara på. Därför lägger många av intervjupersonerna också ut en annons för att maximera 

chansen att hitta den bästa personen till tjänsten. 

 

Flera av intervjupersonerna lyfter fram att en risk med att rekrytera från nätverk med nära 

kontakter är att det är svårt att ha samma objektiva syn på sina nära och kära som på individer 

som de inte har en relation med sedan innan. Det finns en fara i att rekrytera personer från 

nätverk med nära kontakter då det kan riskera rekryterarens omdöme gällande en nära bekant. 

Den som rekryterar har inte alltid kunskap om hur en närstående fungerar rent arbetsmässigt 

utan känner kanske personen mer på det personliga planet. En intervjuperson berättar att de har 

en policy på företaget att inte rekrytera personer som står rekryterarna för nära. Hen poängterar 

att det finns en risk att förstöra nära relationer om anställningen sedan inte skulle fungera hos 

kunden. Det är flera av intervjupersonerna som lyfter samma problematik med 

nätverksrekrytering då de menar att det finns en risk att bli partisk. En intervjuperson uppger 

att på hens arbetsplats är det alltid en kollega som tar hand om intervjun om det är en närstående 

som är aktuell för en tjänst. 
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Pratar vi om att rekrytera personliga kontakter så kan nog många tappa 

omdömet lite grann har jag en känsla om. Om det är en kompis till mig 

eller en släkting till nån. Då skulle det ju kunna bli fel om man blir lite 

lurad och inte granskar ordentligt. Eftersom jag vet hur kompisen är men 

inte hur hen är på jobbet egentligen. Och sen vill man ju gärna fortsätta va 

kompis. [IP6] 

 

Man kan sätta sig själv i klistret så vi har sagt att när det gäller det privata 

nätverket får det inte vara för nära. För att jag tror att det kan förstöra 

relationer och så om det inte funkar. Det är en policy vi har. [IP2] 

 

Då habitus styr en individs föreställningar riskerar rekryterarnas habitus att påverka hur hen 

tänker och reflekterar om en närstående som är aktuell för en tjänst. Människor som ingår i 

samma nätverk med liknande habitus tenderar att tänka på ett likartat sätt och risken finns att 

rekryterarnas omdöme gällande den närstående inte är helt objektivt när det kommer till hur 

denne fungerar i arbetslivet. En rekryterare behöver ha ett habitus som har förmåga att bedöma 

människor opartiskt oavsett om det är en individ som står dem nära eller om det är en för 

rekryteraren ny bekantskap. De måste tänka steget längre och se till den tjänst det handlar om 

och inte fastna i sin föreställning kring att personen inom nätverket är en bra person och därmed 

automatiskt rätt för tjänsten. 

 

5.2 Jämställdhet 
Det finns en gemensam värdegrund på intervjupersonernas arbetsplatser som innebär att alla 

människor är lika värda och att de som rekryterare inte ska ta hänsyn till kön, etnicitet, ålder 

etcetera. Nästan alla intervjupersoner nämner att när de rekryterar med hjälp av sina nätverk ser 

de bortom kön, etnicitet och ålder och menar att de istället ser till kompetenser och erfarenheter. 

En av de intervjuade nämner att det känns väldigt självklart att se bortom kön och att hen knappt 

reflekterar över att anställa jämställt eftersom hen inte lägger något värde i om det är en man 

eller kvinna. Det är en person med rätt kompetens som är intressant att anställa och då har inte 

kön någon betydelse. 
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Vi jobbar ju väldigt mycket med jämställdhet även när vi 

nätverksrekryterar. Oavsett kön och så. Ja vi struntar ju självklart i vad 

man heter, vilket kön man har. Vi ser potentialen. Nu har vi ju blivit 

inpräntade med det så länge i och med att vi jobbat så väldigt länge. Vi 

struntar ju i vem det är utan ser till kompetens. [IP1] 

 

Bemanningsbranschen kan ses som ett fält där de anställda strider för liknande mål som att hitta 

lämpliga kandidater åt sina kunder. Logiken på bemanningsfältet är att inte göra någon skillnad 

på män och kvinnor utan att värdera deras kapital likvärdigt och se till vilket kapital individen 

besitter. Det vill säga hitta en person med rätt kompetens oavsett kön. Det ses nästintill som en 

självklarhet att på bemanningsfältet se bortom kön. Ett par av intervjupersonerna menar att det 

är så självklart att inte bry sig om kön när de rekryterar att det är något de inte ens reflekterat 

över innan de fick frågan. Att se bortom kön i rekryteringsprocessen och istället se till 

kompetens  är en del av fältets regler och föreställningar. Reglerna och föreställningarna om 

könets obetydelse vid en rekryteringsprocess är självklara och de skapar ett kollektivt 

tankemönster hos rekryterarna inom bemanningsfältet. På bemanningsfältet ses det som så 

självklart att se bortom kön att det kan ses som doxa. 

 

Att intervjupersonerna inte tar någon notis om kön under rekryteringsprocessen är ett 

genomgående tema under intervjuerna. Samtidigt som vissa av intervjupersonerna tror att 

nätverksrekrytering påverkar män och kvinnors lika chans till att få ett jobb. Det finns tankar 

hos intervjupersonerna att män och kvinnor innehar olika typer av nätverk. Vissa av 

intervjupersonerna nämner att män kanske har nätverk som är mer gynnsamt när de söker jobb. 

En intervjuperson tror att kvinnor har få men nära kontakter medan män har fler kontakter, både 

nära och mer avlägsna och att det kan påverka. Samtidigt som flera intervjupersoner tror att 

män har bättre nätverk än kvinnor så har några av de intervjuade en uppfattning om att män och 

kvinnors nätverk är lika gynnsamma när det kommer till att få information som kan leda till en 

tjänst. Åsikterna går helt enkelt isär om hur pass väl nätverksrekrytering skulle påverka män 

och kvinnors lika chans till att få ett arbete. 
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Jo jag tror att män kanske skyddar varann bättre. Det kan nog vara mer 

avlägsna bekanta som ringer och kollar om man kan hjälpa till med att få 

ett jobb. Män hjälper nog varandra mer än vad kvinnor gör. Kvinnor är 

nog mer kompisar typ. [IP5] 

 

Nä, egentligen tror jag inte att det är nån direkt skillnad i män och kvinnors 

nätverk. De har lika stor chans att få jobb, tror jag iallafall. [IP2] 

 

Intervjuperson 5:s uttalande tyder på att män i jämförelse med kvinnor skulle ha mer avlägsna 

bekanta som de kan ha nytta av när det kommer till att söka arbete. Mäns nätverk skulle på så 

vis bestå av fler svaga länkar som utgörs av personer som de inte har en nära relation till. Det 

finns en styrka i svaga länkar då nätverket blir bredare för att man når många personer. De 

svaga länkarna har fler bekanta som i sin tur har bekanta som kan ge värdefull information om 

till exempel lediga tjänster. Enligt intervjuperson 5:s uttalande har kvinnor mer starka länkar 

inom sitt nätverk vilket skulle begränsa tillgången av information som är värdefull när det 

kommer till att söka arbeten. Detta då informationsflödet blir mindre ju färre svaga länkar som 

ingår i en persons nätverk. Samtidigt som flera intervjupersoner tror att män och kvinnors 

nätverk ser annorlunda ut och att nätverksrekrytering kan påverka män och kvinnor olika 

framkommer det av några intervjupersoner att de inte tror att det är någon skillnad i män och 

kvinnors nätverk. De tror helt enkelt inte att det är någon skillnad på män och kvinnors starka 

och svaga länkar. 

 

5.3 Relation till kund 
Samtliga intervjupersoner menar att oavsett hur de nätverksrekryterar och vilka kandidater de 

än presenterar så är det alltid upp till kunden att avgöra vem som slutligen får tjänsten. För att 

ge kunden det de vill ha nämner ett par av rekryterarna att det är mycket viktigt att de är 

professionella och har förmåga att välja ut bra kandidater. Kunderna ställer höga krav på att 

bemanningsföretaget ska hitta individer som uppfyller de kravprofiler som utformats. Ett brett 

nätverk är en viktig resurs för rekryterarna när det kommer till att hitta kandidater att presentera 

för kunderna. De två intervjupersoner med längst erfarenhet berättar att deras många år inom 

branschen hjälper dem att leverera bra kandidater till kunden tack vare att de byggt upp ett brett 

nätverk med många kontakter. Större delen av kontakterna är tidigare kandidater och andra 

kontakter som intervjupersonerna inte har en nära relation till. Erfarenheten har också gett dem 
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en speciell känsla och förmåga att känna av kunden för att på bästa sätt hitta de mest lämpade 

kandidaterna. 

 

Vi är ju deras rekryteringspart och vi ska ju leverera bra kandidater som 

kunden vill ha. Och för att hitta bra kandidater så hjälper det mig att ha 

arbetat länge inom branschen eftersom jag har många bra personer i mitt 

kontaktnät och det hjälper ju mig att leverera en passande person då. Men 

även om jag tycker att jag hittat en perfekt kandidat så är det ju kunden 

som väljer. Den bestämmer ju alltid i slutändan. [IP3] 

 

När en aktör erkänner och tillskriver ett kapital ett visst värde så förvandlas det till symboliskt 

kapital. Alla kapital kan övergå till att bli symboliskt kapital om det av andra sociala aktörer 

erkänns som värdefullt. Rekryterarnas sociala kapital i form av tidigare kandidater omvandlas 

till symboliskt kapital när kunden väljer ut och anställer en kandidat. Oavsett vilket socialt 

kapital rekryterarna presenterar så är det upp till kunden att bestämma vilken kandidat som de 

tillskriver högst värde och som på så vis förvandlas till symboliskt kapital. Det sociala kapitalet 

spelar en stor roll för rekryterarna på bemanningsfältet och ju längre intervjupersonerna 

befunnit sig på bemanningsfältet desto mer socialt kapital har de tillförskaffat sig. Ju längre tid 

rekryterarna jobbat inom branschen ju fler svaga länkar har de och på så vis utökas det sociala 

nätverket. Styrkan i de svaga länkarna ligger i att effektivt förbinda rekryterare, kandidater och 

kunder. Det finns förväntningar på rekryterarnas habitus att ha förmåga att bygga breda sociala 

nätverk med kvalitativt socialt kapital. Rekryterarnas habitus utvecklas på fältet ju mer 

erfarenhet de får vilket underlättar en effektiv rekryteringsprocess. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen som är studiens primära resultat disponeras nedan i fyra olika teman. De fyra teman 

är positiva effekter, negativa effekter, jämställd rekrytering och relation till kund.  

 

För samtliga rekryterare är nätverk en viktig del i arbetet med rekryteringsprocessen även om 

det skiljer sig hur mycket de använder sig av nätverk. Det framkommer ingen skillnad i hur de 

manliga och kvinnliga rekryterarna använder sig av nätverk i rekryteringsprocessen. Det har 

inte heller framkommit några mönster ur empirin att rekryterarnas kön påverkar hur de 

resonerar kring nätverksrekrytering och jämställd rekrytering. Det finns en tendens att 

rekryterare med lång erfarenhet inom bemanningsbranschen har ett brett nätverk och i större 

omfattning använder sig av nätverksrekrytering än rekryterare med kort erfarenhet. Det nätverk 

alla rekryterare använder sig mest av är kandidater som anställts av kund och personer som 

rekryterarna intervjuat men aldrig anställts. När rekryterarna rekryterar via nätverk används inte 

nära kontakter som familj, vänner och nära bekanta i lika stor utsträckning som tidigare 

kandidater. 

 

6.1 Positiva effekter 
En fördel som lyfts med nätverksrekrytering är att det skapar möjlighet att förkorta processen 

från det att kunden tar kontakt med bemanningsföretaget tills att en kandidat anställs. Då 

rekryterarna ofta använder sig av tidigare kandidater som de redan har kunskap om går 

rekryteringsprocessen snabbare. Rekryteraren kan på så sätt leverera kandidater på kortare tid 

och kunderna blir tillfredsställda då processen går snabbt. Att ha god kännedom om en kandidat 

som tidigare varit anställd hos en kund menar rekryterarna gör att de känner en trygghet i att 

rekommendera den kandidaten till en ny kund. Tryggheten ligger i att rekryteraren då vet hur 

personen fungerar och vilken typ av arbetsplats hen kan tänkas passa in hos. Samtidigt vet 

rekryterarna om det är en ambitiös och kompetent person som de gärna presenterar för en kund.  

 

6.2 Negativa effekter 
Negativa aspekter av nätverksrekrytering som framkommit är risken att missa andra bra 

sökanden om rekryteringen sker från nätverk med nära kontakter samt att det kan vara svårt att 

ha en objektiv syn på nära och kära. Faran i att rekrytera från nätverk med nära kontakter är  att 

omdömet hos rekryteraren kan påverkas på grund av den nära relationen. Det är lättare att vara 

opartiskt när rekryteraren inte har någon nära relation till kandidaten. Nätverk är sällan en 

självständig rekryteringsform utan kombineras oftast med annonsering. Annonsering används 
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för att nå andra kvalificerade individer som kan vara intresserade av att söka tjänsten. Skulle 

rekryterarna inte lägga ut en annons utan bara kontakta en person inom sitt nätverk kan de missa 

andra individer som eventuellt skulle passa bättre för tjänsten.  

 

6.3 Jämställd rekrytering 
Rekryterarna är alla överens om vikten av att se bortom kön när de nätverksrekryterar då det är 

kompetensen som ska värderas hos en individ. Det är oväsentligt om det är en man eller kvinna 

som rekryteras menar samtliga rekryterare, utan det är kompetensen som är det avgörande. 

Samtidigt som ingen av rekryterarna tar någon notis om kön så går åsikterna isär om hur 

nätverksrekrytering påverkar män och kvinnor. Vissa tror att män har bättre nätverk som är mer 

gynnsamma på arbetsmarknaden medan andra tror att det inte finns någon skillnad på män och 

kvinnors nätverk. Samtliga rekryterare menar att oavsett hur de nätverksrekryterar och vilka 

kandidater de presenterar så är det alltid upp till kunden att avgöra vem som slutligen får 

tjänsten. 

 

6.4 Relation till kund  
Även om rekryterarna ser bortom kön när de nätverksrekryterar är det kundens ansvar vem som  

anställs. Rekryterarna har inte så stor möjlighet att faktiskt påverka en jämställd rekrytering om 

inte kunden har intresse i att anställa män och kvinnor på lika villkor. Det rekryterarna kan göra 

är att presentera kandidater efter kompetens och försöka visa kunden att kön inte har någon 

betydelse. Rekryterarna kan till exempel påvisa att oavsett om det är en mansdominerad 

arbetsplats så kan även kvinnor göra ett bra jobb och faktiskt vara lika kompetenta som män. 

Till syvende och sist är det dock alltid kunden som bestämmer vem de ska anställa.   
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7. Diskussion 

I följande kapitel presenteras en avslutande diskussion kring studiens resultat. Resultatet 

diskuteras i relation till tidigare forskning och teori och förslag på vidare forskning ges. 

Kapitlet avslutas med övriga reflektioner som uppstått under studiens gång.   

 
Vår studie visar att rekryterarna inom bemanningsfältet tycker att nätverk är viktigt när det 

kommer till att rekrytera personal. I likhet med vad som kommer fram i Korpis (2001) studie 

så ses nätverk som ett bra sätt för arbetsgivarna och arbetssökande att komma i kontakt med 

varandra. Nätverk är en viktig komponent för rekryterarna att komma i kontakt med nya 

kandidater och en god hjälp för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund. McDonalds 

(2011) studie visar att chansen att få ett jobb ökar med goda sociala kontakter och även vår 

studie visar att nätverk är av stor betydelse. Både McDonalds och vår studie visar att sociala 

kontakter och nätverk är viktigt på arbetsmarknaden och att detta gäller för både arbetssökande 

och arbetsgivare. Nätverksrekrytering bidrar till att koppla samman individer som söker jobb 

och rekryterare som söker kompetent personal.  

 

Rekryterarna använder sig av olika typer av nätverk när de rekryterar, dels individer som står 

dem nära men framförallt mer avlägsna kontakter. Granovetter lyfter i sin teori fram vikten av 

personliga nätverk när det kommer till att rekryteras till ett nytt arbete och framförallt vad han 

benämner som svaga länkar. De svaga länkarna motsvarar i den här studien framförallt 

kandidater som tidigare anställts av kund och personer som rekryterarna tidigare intervjuat men 

som inte anställts. Både i denna studie och enligt Granovetters teori är de starka länkarna 

bestående av individer man har en nära relation med inte av lika stor vikt när det kommer till 

att skapa värdefulla kontakter på arbetsmarknaden. Det räcker inte med att ha ett nätverk för att 

bli rekryterad till ett arbete utan det krävs ett nätverk med rätt typ av människor det vill säga ett 

nätverk med framförallt svaga länkar (Marin, 2013).  

 

Vår studie visar att nätverksrekrytering är användbart samtidigt som rekryterarna lyfter både 

positiva och negativa aspekter kring nätverksrekrytering. I den tidigare forskningen 

framkommer inte samma positiva och negativa effekter av nätverksrekrytering som denna 

studie visar. De positiva effekterna av nätverksrekrytering i den här studien är att rekrytering 

via nätverk skapar möjligheter att förkorta rekryteringsprocessen och att rekryterarna upplever 

en ökad trygghet i att rekommendera en person vars kapital de känner till. De fördelar som lyfts 
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fram i den tidigare forskningen fokuserar mer på att nätverksrekrytering hjälper personer att få 

jobb.  

 

De negativa effekterna av nätverksrekrytering som framkommit i studien är risken att missa 

andra sökanden om de som rekryteras enbart kommer från nätverk med nära kontakter. Det 

framkommer också att det kan vara svårt att ha en objektiv syn på personer som står än nära. 

Den tidigare forskning lyfter framförallt risken att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden på 

grund av att kvinnor inte har lika bra arbetsrelaterade kontakter som män. Kvinnors nätverk 

tenderar att innehålla kontakter som inte bidrar med lika värdefull information som kan leda till 

ett jobberbjudande (O´Connor, 2013, McDonald, 2011). Till viss del styrks det resultatet av vår 

studie då det råder delade meningar bland intervjupersonerna om uppfattningarna kring män 

och kvinnors nätverk.  

 

Det finns motstridiga åsikter på bemanningsfältet angående skillnaden i män och kvinnors 

nätverk. En del rekryterare tror att män har nätverk som är mer gynnsamma när det kommer till 

att söka jobb. Andra tror att det inte finns någon skillnad i män och kvinnors nätverk och att 

nätverksrekrytering inte missgynnar något av könen. Bygrens (2013) studie visar att risken med 

nätverksrekrytering är att den befintliga personalen på en arbetsplats blir reproducerad då de 

som ingår i samma nätverk brukar likna varandra. Risken att en viss typ av personal blir 

reproducerad på grund av nätverksrekrytering är inget som rekryterarna i den här studien 

reflekterat över. Anledningen till det kan vara att det inte är bemanningsföretagen som anställer 

utan de presenterar ett antal kandidater till kund. Det är kundföretaget och inte 

bemanningsföretagen som anställer och riskerar att reproducera en del av sin personal. 

Rekryterarna presenterar enbart kandidater för kunden och har inte ansvar över vem som 

slutligen anställs. 

 

Rekryterarna är eniga om vikten av att lägga ut en annons även när de nätverksrekryterar. 

Annonsering av tjänster är viktigt för att kunna nå jämställdhet på arbetsmarknaden. När 

information om en tjänst på så sätt sprids får både män och kvinnor tillgång till samma 

information vilket är viktigt för att nå en jämställd arbetsmarknad (Torres & Huffman, 2002). 

Att annonsering är ett sätt att nå jämställdhet mellan män och kvinnor är ingenting som 

rekryterarna i den här studien har reflekterat över. Anledningen till att de lägger ut annonser är 

för att inte gå miste om kompetens och det har ingenting att göra med att försöka uppnå 

jämställdhet. 
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Ur empirin framkommer det av alla rekryterare att de inte tar någon som helst notis om kön när 

de nätverksrekryterar och väljer ut kandidater att presentera för kund. Då arbetsmarknaden inte 

är helt jämställd är det intressant att rekryterarna inte anser sig ha någon som helst del i detta. 

Vill rekryterarna framställa sig bättre än de är eller kan det vara så att bemanningsfältet ligger 

i framkant när det kommer till att rekrytera jämställt? Vårt förslag till vidare forskning är därför 

att undersöka om bemanningsbranschen verkligen är en bransch som ligger i framkant och ser 

mer bortom kön och andra diskrimineringsgrunder i rekryteringsprocessen än andra branscher.   

 
En intressant aspekt som kommit fram i studien är att rekryterarna lägger över 

ansvaret angående jämställd rekrytering på kunden då de menar att det är upp till kunden att ta 

det avgörande beslutet. Det tycks finnas en bristande ansvarskänsla hos bemanningsföretagen 

där de bollar över ansvaret och beslutet om vem som anställs på kund. Samtidigt är det upp till 

kunden att bestämma vem som slutligen anställs och rekryterarna kan bara göra sitt bästa för 

att presentera ett jämställt urval av kandidater. Relationen mellan kund och bemanningsföretag 

verkar komplicerad och vi har inte fått något tydligt svar på hur samarbetet kring jämställd 

rekrytering fungerar. Ett förslag på vidare forskning är att studera just relationen 

bemanningsföretag och kund emellan och belysa hur de kommunicerar kring jämställd 

rekrytering.   

 

7.1 Övriga reflektioner 
Den teoretiska referensramen med Bourdieus begrepp fält, doxa, kapital och habitus har hjälpt 

oss att analysera och tolka resultatet. En kritik vi riktar mot Bourdieus begreppsapparat är att 

den är väl generell, mycket går att förklara med Bourdieus begrepp och den kan användas inom 

flera olika forskningsområden. Det hade varit intressant att lyfta in fler nätverksteorier i 

uppsatsen då rekrytering via nätverk och rekryterarnas resonemang kring det är vad uppsatsen 

handlar om. Granovetters teori om starka och svaga länkar har varit en användbar teori och en 

viktig del i tolkningen och analysen av resultatet.  

 

Den tidigare forskningen i denna studie är främst skriven ur de arbetssökandes perspektiv och 

inte från ett organisationsperspektiv. Vi har inte tagit upp någon tidigare forskning ur 

rekryterares perspektiv och anledningen till detta är att vi inte funnit  någon sådan forskning.  
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Någon pilotstudie har inte utförts vilket skulle kunna ses som en svaghet i vår studie. Behovet 

av en pilotstudie minskade dock något då vi efter de två första intervjuerna gjort några mindre 

förändringar i intervjuguiden och samtidigt utvecklat vår intervjuteknik. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Presentation: 

 

Vi frågar om det är okej att samtalet spelas in. Vi talar om att de kommer vara helt anonyma 

och att denna inspelning kommer att raderas efter transkriberingen. Syftet beskrivs.  

 

Inledning 

Vill du berätta lite om dig själv och hur du fick det här jobbet? (Hur länge du jobbat inom det 

här förtaget?) 

Ålder och position i företaget 

Kan du berätta lite kort om företaget? 

 

Nätverksrekrytering 

Hur meddelas en ledig tjänst hos er? (annons via internet, intranät, ams, nätverk)                  

Hur skulle du definiera ditt nätverk?                                                                                        

Har du ett etablerat nätverk som du använder dig av?                                                              

Vilken betydelse har ditt kontaktnät vid en rekrytering?                    

Beskriv hur det går till när du nätverksrekryterar?                

Vilken typ av människor rekryterar ni genom nätverk?  Är det någon speciell grupp som 

oftare rekryteras via nätverksrekrytering? (Välutbildade? Lågutbildade? Män?  Kvinnor?)  

Hur stor andel rekryteringar uppskattar du att du gör med hjälp av nätverk jämfört med 

formella tillvägagångssätt? Har det betydelse vilken typ av tjänst ni ska tillsätta?                  

Vad tror du skillnaden blir när du nätverksrekryterar eller rekryterar via formella 

tillvägagångssätt?                     

Tror du att det finns några nackdelar med nätverksrekrytering?                  

Tror du att det finns några fördelar med nätverksrekrytering? 

 

 

 

 



 

 

Jämställd rekrytering 

 

Beskriv din egen inställning till jämställdhet på arbetsmarknaden? 

Hur tänker du kring nätverksrekrytering och jämställd rekrytering? Dvs. män och kvinnors 

lika möjlighet att få ett jobb via nätverksrekrytering. 

Har ni någon specifik strategi för att rekrytera jämställt? - i så fall, har du fått någon speciell 

utbildning i fråga om jämställdhetsfrågor? (har ni någon jämställdhetsplan?) 

Upplever du att kvinnor och män har lika stor chans att få jobb med hjälp av 

nätverksrekrytering? 

Hur tänker du kring uttrycket ”människor anställer dem som är lika en själv”? 

 

Kommunikation med kund 

När ni rekryterar till en kund diskuteras könssammansättningen hos företaget?          

Upplever du att kunderna ställer krav på att ni ska rekrytera så att de når en jämn 

könsfördelning? (Om ja, hur sköts detta samarbete?  Om nej, är könsfördelning hos kunden 

ändå nåt ni tar hänsyn till vid rekrytering?)                  

Om ni rekryterar era kandidater via nätverk, upplever du att ni tar hänsyn till jämställd 

rekrytering? (tänker ni att det ska vara jämställt på den arbetsplatsen eller spelar det ingen 

roll) 

Har du något mer som du skulle vilja tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 
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