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Förord 
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alumnansvariga på respektive lärosäten som har hjälpt oss att distribuera vår enkät till 

tidigare studenter. Tack även till de respondenter som medverkat i enkäten samt vår 

seminariegrupp vid Linnéuniversitetet. 
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Sammanfattning 
 

Författare: Mattias Ek, Ola Grändås & Per Lundgren 

Handledare: Hans Lundberg 

Kurskod: 2FE01E – Kandidatuppsats, 15 hp 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Titel: Känner du rätt person?  

 

Bakgrund: 2010 presenterade SCB en undersökning om hur 403 000 jobb tillsattes (GP 

2010). 79 000 av dessa tjänster tillsattes via personliga kontakter och ytterligare 100 000 

där arbetsgivaren själv kontaktade den arbetssökande. Denna trend i användandet av det 

sociala kontaktnätet får stöd av Lena Hensvik, doktorand i nationalekonomi, i tidskriften 

Framtider (2012). Hon skriver att den sociala omgivningen såsom grannar, 

skolkamrater, tidigare kollegor och föräldrar har stor betydelse för hur vi får anställning 

eller inte. Hon menar att kontaktnätet är en viktig självinvestering då vårdandet av ens 

nätverk uppenbarligen kan underlätta jobbsökandet. Hensvik (2012) fortsätter skriva att 

det i dagens samhälle inte bara handlar om vem du är utan även vem du känner.  

Syfte: Tidigare forskning berättar att personliga kontakter är en av de faktorer som ökar 

anställningsbarheten. Vi vill därför ta vid där tidigare forskning slutar och göra en mer 

inriktad studie där vi fokuserar på personliga kontakter och kartlägger dess effekt i 

praktiken. Vi ämnar därför förklara personliga kontakters betydelse i samband med 

nyanställning av civilekonomer med examen från 2007-2012. 

Metod: Vi har valt att genomföra vår studie med en kvantitativ undersökningsdesign 

och ett deduktivt synsätt på relationen teori och forskning. Empiriska data har insamlats 

genom enkätundersökning. 

Slutsats: Vår slutsats är att personliga kontakter är användbara för civilekonomer i 

anställningsprocessen, att kontakterna till 90,4% leder dem till minst intervju och att 

kontakterna inte nödvändigtvis är de som är definierade som svaga, se Granovetters 

(1973, 1975) teorier om The Strength of Weak Ties. 

Nyckelord: Nätverk, kontakt, stark relation, svag relation, förstagradskontakt & 

andragradskontakt. 
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Abstract 
 

Authors: Mattias Ek, Ola Grändås & Per Lundgren 

Supervisor: Hans Lundberg 

Examinator: Anders Hytter 

Course: 2FE01E – Bachelor thesis, 15 hp 

Institution: School of Business and Economics at the Linneaus University 2013 

Title: Do you have the right contacts? 

 

Background: In 2010 SCB presented a survey of how 403 000 jobs were added (GP 

2010). 79 000 of these were added through social contacts and another 100 000 by the 

employer himself who contacted the unemployed. This trend of using social contacts in 

the job-seeking process gets support by Hensvik, doctor in economics. In the magazine 

Framtider (2012) she writes that the social environment such as neighbours, class mates, 

former colleagues and parents have a big impact if we get an employment or not. 

Hensvik (2012) says that the caring of ones contacts is an important self-investment that 

improves your probabilities of getting an employment. She continues writing that in 

today’s society it’s not only important who you are but also who you know.  

Purpose: Previous research tells that social contacts are one of the factors that will 

improve your probabilities of getting employed. We will continue where previous 

research tends to end and aim for a more focused study where we measure the effects of 

using contacts in reality. The purpose of this thesis is to explain the contacts’ importance 

when employing former students with a Degree of Master of Science in Business and 

Economics.  

Method: We have conducted a questionnaire survey that was sent out to eight Swedish 

universities resulting in 100 responses.  

Conclusion: We have come to the conclusion that social contacts contribute in the 

recruitment process of former business students, that the use of contacts in 90,4% will 

get you far in the job-seeking process and that the helpful contacts are not necessarily 

the ones defined as weak ties, of which Granovetter (1973, 1975) would have argued.  

Keywords: Social network theory, contacts, strong ties, weak ties, first order zone, 

second order zone. 
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet kommer vi att presentera personliga kontakters betydelse i 

anställningsprocessen och presentera den bakomliggande problematiken. Vi kommer att 

föra en diskussion kring ämnet och presentera våra motiveringar till varför vi finner 

detta fenomen intressant, vilket leder oss till frågeställningen som ligger till grund för 

denna studie. 

1.1 Bakgrund 

”När jag söker ny personal berättar jag det för så många jag kan. Vänner, kollegor och 

andra företagsägare – det är otroligt hur snabbt min förfrågan sprider sig och inom kort 

har jag flera intervjuer bokade genom personliga rekommendationer” (Personalchefen 

2007:25). Det fenomen som Mark Franko beskriver är precis det vi ämnar angripa och 

förklara i vår uppsats, personliga kontakters betydelse i anställningsprocessen.  

 

2010 presenterade SCB en undersökning om hur 403 000 jobb tillsattes (GP 2010). 79 

000 av dessa tjänster tillsattes via personliga kontakter och ytterligare 100 000 där 

arbetsgivaren själv kontaktade den arbetssökande. Här anser vi att det är troligt att 

rekryteraren i många fall av dessa fått rekommendationen av en gemensam bekant i 

deras kontaktnät. Vi tror även att utav de 103 000 som fick anställning genom att själva 

kontakta arbetsgivaren finns sannolikheten att många av dessa haft en personlig ingång 

eller referens som de använt sig av i samband med anställningsprocessen. Denna trend i 

användandet av det sociala kontaktnätet får stöd av Lena Hensvik, doktorand i 

nationalekonomi, i tidskriften Framtider (2012). Hon skriver att den sociala 

omgivningen såsom grannar, skolkamrater, tidigare kollegor och föräldrar har stor 

betydelse för hur vi får anställning eller inte. Hon menar att kontaktnätet är en viktig 

självinvestering då vårdandet av ens nätverk uppenbarligen kan underlätta jobbsökandet. 

Hensvik (2012) fortsätter skriva att det i dagens samhälle inte bara handlar om vem du 

är utan även vem du känner.  

 

Något som ytterligare påvisar denna trend och för att nämna ett tydligt och talande 

exempel är tjänsten och företaget LinkedIn. LinkedIn är en webbtjänst för att sköta och 

vårda sitt professionella nätverk i syfte att förbättra sina karriärmöjligheter. När tjänsten 
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lanserades 2003 var 4500 medlemmar och idag 2013 finns det över 200 miljoner 

medlemmar (LinkedIn 2013). Ett annat exempel är att det varje år arrangeras ungefär 75 

arbetsmarknadsdagar riktade mot Sveriges universitet och högskolor. Arrangören är 

Sveriges ekonomföreningars riksorganisation (SERO) och syftet med dessa dagar är att 

knyta viktiga kontakter både för företagen samt studenterna. I Växjö finns exempelvis 

motsvarande Amår-dagen där studenterna ges möjligheten att öka sin anställningsbarhet 

via mingel med gästande företagsrepresentanter, allt i syfte att skapa bättre 

förutsättningar för anställning efter avslutad utbildning. Dessa är bara några exempel 

som belyser att vi människor i dagens samhälle förstått vikten av att vårda och utveckla 

lönsamma och fungerande kontaktnät.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Rekrytering sker idag på mer än ett sätt. Företag använder sig av inhyrning av personal 

från andra företag, så kallade bemanningsföretag medan vissa företag lägger över en stor 

del av rekryteringsprocessen till utomstående rekryteringsbolag. Andra väljer att hålla 

sin rekrytering så intern som möjligt för att på så sätt främja någon form av 

företagskultur. Det vi kommer att fokusera på är den externa rekryteringsprocessen och 

motiverar vårt fokus med att vi vill studera de vakanser som är öppna för alla och de 

jobb som samtliga ekonomstudenter kommer att vara med och konkurrera om.  Gällande 

jobbsökningsprocessen så finns det olika tillvägagångssätt. Det finns formella alternativ, 

bestående utav ansökningar för lediga jobbvakanser och det finns informella sätt, så som 

spontanansökningar, tips från kontakter med flera. Siffrorna som SCB presenterade (GP 

2010) påvisar en ny trend inom rekryteringen, nämligen att en allt större del av 

anställningarna tillsätts via informella metoder. Forskare så som Granovetter (1973, 

1975), Kadushin (2012), Aral & Van Alstyne (2010) & Bruggeman (2012)  har alla 

skrivit om nätverksteori och om att använda sig av kontaktnätets information kring 

jobbvakanser, eftersom denna kanal har större genomslagskraft än andra metoder så som 

reklam och jobbsidor, det vill säga, formella metoder. 

 

När det kommer till anställning och huruvida en anställning ges till den mest lämpade 

personen så styrs det genom svensk lag. Privata bolag och föreningar får anställa vilka 

de vill, dock finns olika bestämmelser i lagen som slår fast att domstolar och 
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myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet. Den tyngsta bestämmelsen finns i 

regeringsformen (grundlag) 1 kap 9 § som säger att domstolar och 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det 

finns även en likabehandlingsprincip i kommunallagen 2 kap 1 §. I Lag om offentlig 

anställning finns även en bestämmelse som säger att man vid anställning i riksdag, 

regering eller myndighet endast ska fästa vikt vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet (4 §). Begreppet i fråga som lagen är till för är nepotism, i folkmun kallat 

svågerpolitik. The Free Dictionary (2013) förklarar begreppet som: ”När de med makt 

eller inflytande favoriserar bekanta eller besläktade”. Gränsen för vad som räknas som 

favorisering, svågerpolitik och vad som är rätt person för jobbet är hårfin och ibland 

kanske det inte finns någon gräns, det vill säga att flera personer har precis samma 

meriter, kvalifikationer och uppfyller de krav som ställs för ett visst jobb. Någon måste 

väljas men på vilka baser ska då beslutet tas på? Max Weber (refererad till i Knudsen & 

Tsoukas, 2011), känd organisationsteoretiker, skrev under tidigt 1900-tal om byråkratin. 

Enligt Weber är en av fördelarna med att använda byråkrati att den skapar en mer 

objektiv och neutral arbetsprocess, tillämpbart vid rekrytering. Han skrev om byråkrati 

som en objektiv rättvisa där känslor inte bör knytas till en enskild i målet utan snarare 

till hanteringen av ärendet. Detta är ett intressant fenomen men troligtvis något som är 

väldigt svårt att forska i då information kan vara känslig för både person och 

organisation. I vår forskningsstudie lägger vi dock inte fokus på favorisering i 

anställningsprocessen, utan snarare på hur arbetssökande fått möjlighet till deras 

anställning.  

 

Kadushin (2012) definierar kontakter som ett system bestående av knutpunkter och 

deras kopplingar sinsemellan. Detta är en förklaring av det enklaste slag men vi känner 

att det är viktigt att tydliggöra vad ett nätverk är. Vår egen definition av kontakter är alla 

de personer som du någonsin har haft någon form av utbyte med, vare sig muntligt eller 

skriftligt. Dessa relationer kan sedan kategoriseras som starka eller svaga beroende på 

hur mycket tid, känslomässig intensitet, intimitet samt hur ömsesidigt utbytet med 

kontakten är (Granovetter 1973). Vi kommer likt Kadushin även att kategorisera våra 

kontakter i respektive grader utifrån deras avstånd till mätpersonen. Vi väljer att inte 
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fokusera på sociala medier så som Facebook då vi argumenterar för att dessa sidor 

snarare fungerar som ett register över de personer som du redan har i ditt sociala 

kontaktnät. Vi förnekar inte att sidor som Facebook är mycket användbara kanaler för att 

nå ut till dina kontakter, men sociala medier är inte ett område i sig som vi kommer att 

särstudera.  

 

Ytterligare en faktor som ökar vikten av ett starkt kontaktnät anser vi vara SCB:s (2013) 

prognos över antalet personer i Sverige som vidareutbildar sig. Prognosen säger att 

antalet studerande kommer att fortsätta öka och vi är övertygade om att denna trend i sin 

tur kommer att stärka konkurrensen om högkvalificerade jobb i framtiden. Vi ställer oss 

frågan huruvida det sociala kontaktnätet kan komma att bli en faktor som spelar en allt 

mer avgörande roll i processen för att nå drömjobbet i framtiden. I artikeln Vägen till 

arbete av Holmberg & Johansson (2005) skriven utifrån bland annat intervjuer med 

alumner som tagit examen vid Växjö universitet, drar författarna slutsatsen: ”Hur 

alumnerna i slutändan fick arbete varierar, dock verkar kontakter ha spelat en stor roll” 

(Holmberg & Johansson, 2005:33). Detta gör oss intresserade att även ta reda på hur 

långt fram i processen en kontakt kan ta den arbetssökande och vilken relationsstyrka 

som är den mest vanligt förekommande i samband med rekrytering.  

 

1.3 Frågeställning 

Vilken betydelse har personliga kontakter i samband med nyanställning av 

civilekonomer? 

 

1.4 Syfte 

Vi ämnar förklara personliga kontakters betydelse i samband med nyanställning av 

civilekonomer. 
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1.5 Nyckelord 

Följande begrepp kommer att förklaras mer utförligt i teoriavsnittet men vi vill redan här 

ge er läsare en kort introduktion till studiens nyckelbegrepp.  

 

§ Nätverk: En uppsättning relationer som består av knutpunkter och kopplingar 

dem emellan. 

§ Kontakt: Alla de personer som du någonsin har haft någon form av utbyte med, 

vare sig muntligt eller skriftligt. 

§ Stark relation: Nära relation till personen, exempelvis familj, vän eller nära 

arbetskollega. Viktigt att notera att en relation till exempelvis en familjemedlem 

inte per automatik klassificeras som en stark relation, utan att det är upp till varje 

persons subjektiva bedömning.  

§ Svag relation: Mer avlägsen relation till personen, exempelvis avlägsen bekant. 

§ Förstagradskontakt: Person i samma nätverk. 

§ Andragradskontakt: Person från närliggande nätverk sammankopplad till dig 

via gemensam förstagradskontakt. 
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2. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi författare hur vi valt att gå tillväga med vår 

forskningsprocess. Vi har tagit hänsyn till olika ställningstaganden gällande utförande, 

studiedesign samt forskningsetik. 

 

2.1 Val av metod för datainsamling 

Vi har valt att genomföra vår studie med en kvantitativ undersökningsdesign och ett 

deduktivt synsätt på relationen teori och forskning. Det kvantitativa tillvägagångssättet 

har vi valt eftersom vi ämnar förklara personliga kontakters betydelse i samband med 

nyanställning, genom beräkningar baserade på data. Vi anser att personliga kontakters 

betydelse vid nyanställning är mätbart och därför lämpar sig väl för både 

frågeformuleringar i enkätform och för statistisk tolkning. För att kunna bevisa 

personliga kontakters effekt i anställningsprocessen behövde vi många deltagare i 

undersökningen. Det i sin tur skapade större och bättre möjligheter för oss författare att 

kunna göra generaliseringar om populationen (Christensen 2004). Enligt Bryman & Bell 

(2010) är de viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning att en hypotes deduceras 

utifrån teorin och som sedan skall prövas. Syftet är att kunna undersöka respondenternas 

svar och genom statistiska analyser svara på hypoteserna. Vi ville med vår kvantitativa 

undersökning ta fram en bred och överskådlig bild av hur stor betydelse personliga 

kontakter har i samband med rekryteringsprocessen. En av de faktorer som gjorde att vi 

inte fann det lämpligt att välja en kvalitativ undersökningsdesign var tidsaspekten och 

därmed försvann möjligheten att genomföra kvalitativa intervjuer som är den mest 

använda metoden inom den forskningsansatsen. En av de främsta fördelarna med 

kvalitativa intervjuer enligt Bryman & Bell (2010) är dess flexibilitet, det vill säga att 

forskarna får möjligheten att följa upp vissa svar, se reaktioner och så vidare. I 

kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter medan den 

kvantitativa metoden och i vårt fall enkäter, speglar forskarens intressen. En annan 

metod inom den kvalitativa undersökningsdesignen är att använda sig av ett etnografiskt 

angreppssätt som förutsätter ett djupare engagemang av forskaren, då forskaren då 

studerar en organisation ur ett inifrånperspektiv. Det gör att forskaren kan identifiera 

organisationens vardagliga mönster, aktiviteter och förståelse (Bryman & Bell 2010). 
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Nackdelen med denna metod är att den har låg extern validitet och eftersom vi i vår 

studie ämnade generalisera våra slutsatser fann vi att denna ansats inte var lämplig. När 

vi gjorde valet att välja den kvantitativa metoden tog vi hänsyn till en mängd olika för- 

och nackdelar. Utöver nämnda fördelar i styckets inledning är enkäter billigare att 

administrera, särskilt om urvalet i fråga är spritt geografiskt (Bryman & Bell 2010). 

Strukturerade enkätfrågor underlättar även kodningsproblematiken och besparar tid som 

kan läggas på analysen. Vi ansåg att fördelarna med enkät som insamlingsmetod 

övervägde alternativen inom den kvalitativa inriktningen.  

2.2 Litteratursökning 

En litteratursökning bör granska mängder av olika källor kring ett specifikt problem 

eller fenomen samtidigt som den ska presentera en tydlig sök- och urvalsstrategi 

(Carnwell & Daly 2001). Efter att ha bestämt inom vilket område vi skulle skriva vår 

studie och funnit en lämplig och intressant infallsvinkel, så inledde vi processen 

litteratursökning. I den första delen av litteratursökningen använde vi oss av ett första 

råd från vår handledare, Hans Lundberg, nämligen att utgå och söka kring Manuels 

Castells verk, The Network Society (2004). Sökorden som vi använde oss utav parallellt 

då var network society, network theory samt Castell. Detta resulterade i ett enormt urval 

av artiklar och böcker. Sökordet network theory resulterade i hela 710 107 träffar i 

OneSearch och vi ögnade igenom flertalet artiklar. Vårt primära fokus låg dock 

fortfarande på Castells bok,  The Network Society (2004).  

 

Efter en viss tids läsning kom vi fram till att Castells teorier inte skulle fånga vår 

problematisering då Castells fokus låg mer på makronivå och informationssamhällets 

tillväxt. Detta kom att utgöra den största och tydligaste avgränsningen i vår studie då 

mängder av teorier, artiklar kunde läggas åt sidan. ”This volume explores the patterns 

and dynamics of the network society in its cultural and institutional diversity. By 

network society, we refer to the social change, and a technological paradigm constituted 

around digital information and communication technologies” (Castell, 2004:vxii). Detta 

skriver Castell i sin inledning vilket gjorde att vi ansåg att Castell inte behandlade den 

typ utav nätverk som vi ville studera. Vi valde då att lägga till sökord som kretsade kring 
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social vilket resulterade i social network theory med 68 000 träffar på OneSearch. Detta 

var en tydlig avskalning av teorin som gjorde att vi kom närmare studiens huvudfokus.  

 

Vi började att använda detta sökord på Google vilket resulterade i att vi hittade först och 

främst Charles Kadushins: Understanding Social Networks (2012) som kom att utgöra 

en teoretisk grund för vårt arbete. Genom att använda oss av Google fann vi artiklar som 

inte fanns i OneSearch. Databaser som vi kom i kontakt med var bland annat Econstor 

och Sciencedirect. Genom att söka information i databaser, vetenskapliga artiklar och 

även granska referenser i relevanta artiklar så menar Jackson (1980) att vi författare 

visar att vi inte endast har använt oss utav första bästa teori. Via Kadushin kom vi i 

kontakt med ett av de mest citerade verken inom nätverksteori, nämligen Mark 

Granovetters artikel The Strenght of Weak Ties (1973). Den artikeln resulterade i nya 

sökord som weak- och strong ties vilket gav resultat. Strong ties resulterade i 14 000 

träffar i OneSearch och weak ties i dryga 5 000 träffar. Dessa träffar behandlade inte 

endast nätverksteori utan även spridningen av sjukdomar, brottslighet, vilket krävde 

ännu mer granskning för att sålla bort irrelevant information. I de artiklar som 

behandlade nätverksteori refererade många till Granovetters The strenght of Weak Ties 

(1973). Vi kan med fog säga att vår teoretiska referensram utgår från både Kadushin och 

Granovetters teorier.  

 

Efter att ha studerat deras texter så började vi att ringa in de teorier som behandlade just 

vår problematik. Jackson (1980) menar att en litteratursökning bör ta upp egenskaper 

hos tidigare forskning och efter att ha studerat mängder av publicerade verk så fann vi 

att stora delar av tidigare forskning var helt klart fokuserade på kvantitativa ansatser 

bestående av komplexa uträkningar. För att återge ett specifikt exempel fann vi artikeln 

The Diversity-Bandwidth Tradeoff (Aral & Van Alstyne 2010) som vi också har använt 

oss av i studien. Vi påbörjade sedan att gå igenom tidigare studentuppsatser om liknande 

fenomen och granskade deras referenslistor för att identifiera fler aktuella källor. Några 

som vi ansåg var relevanta och senare använde oss av var Bruggeman (2012) och Brass 

m.fl. (2004). Det svåra genom hela denna process kom inte att bli att hitta källor utan 

snarare att kunna särskilja vilka teorier som behandlade kontaktnät och vilka som 

behandlade nätverk i form av internet. Under sökningsprocessen tvingades vi att välja 
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bort mängder av artiklar. Den största andelen av dem som vi valde bort behandlade 

internetfenomenet och efter diskussioner om huruvida artiklarna var relevanta för vår 

studie eller inte sållades många bort. Genom Internets framfart har teorier kring just 

detta fenomen lavinartat ökat och vi har fått känslan av att de teorierna trängt undan den 

typ av nätverksteori som bland annat Granovetter (1973) skriver om.  

 

2.3 Avgränsning 

För att studera det sociala kontaktnätet och dess betydelse i rekryteringsprocessen så var 

vi tvungna att göra ett antal ställningstaganden och avgränsningar. Vi valde att lägga 

vårt fokus på nätverksteori och kontaktnät och inte sociala nätverk med fokus på 

internet. Vi valde även bort rekryteringsteori eftersom vi resonerade så att vi var 

intresserade av de personliga kontakternas inflytande vid rekrytering och inte av 

processen som helhet. Det senare området har redan skrivits mycket om och vi ville 

istället göra en mer fokuserad och tydligt inriktad studie på det sociala kontaktnätets 

betydelse. Vi har använt teorier skrivna av forskare som har kopplat och refererat till 

framförallt Granovetters The Strenght of Weak Ties. Genom dessa forskares 

referenslistor anser vi att vi har ringat in de teorier som behandlar det fenomen som 

studien avser att behandla.  

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets två forskningsetiska krav som är 

forskningskravet samt individskyddskravet. Forskningskravet innebär att alla människor 

har rätt till att få ta del av forskning och att all forskning bedrivs med fokus på relevanta 

frågor. Det innebär även att kunskap som existerar ska utvecklas och metoder förbättras 

(Vetenskapsrådet 2005). I enlighet med detta har vi publicerat vår studie i 

Linneuniversitetets databas som är tillgänglig för allmänheten. Vi anser också ha valt ett 

relevant forskningsområde där vi upplever att vi tagit vid där tidigare forskning haft 

tendensen att sluta, det vill säga att vi även mätt de personliga kontakternas effekt i 

praktiken. Individskyddskravet innebär att individen inte får utsättas för skada eller för 

någon sorts kränkning under studien. Studieförfattaren får inte heller ta del av och 

använda otillbörlig information om den specifika personen (Vetenskapsrådet 2005). 
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Detta har vi tagit hänsyn till genom att behandla alla respondenternas svar anonymt och 

endast presenterat dem i aggregerad form.  
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera klassisk nätverksteori och olika författares 

bidrag som vi finner relevanta för genomförandet av studien. Presenterade teorier 

förklarar hur nätverk är uppbyggda samt ger olika kategoriseringar av kontakter. Vi 

presenterar även hur Word-of-mouth kan tillämpas inom nätverksteori. 

 

3.1 Nätverksteori 
3.1.1 Definitionen av nätverk 

Kadushin skriver in sin bok Understanding Social Networks (2012) att ett nätverk är en 

uppsättning relationer som består av knutpunkter och kopplingar dem emellan. Han 

förklarar att det enklaste nätverket är där två knutpunkter är människor och relationen 

som binder dem samman är att de står i samma rum. Han fortsätter med att relationer 

kan vara direkta, person A kan gilla B likväl som de kan vara ömsesidiga, då deras tycke 

är besvarat från båda håll. Multiplex relation är när person A gillar person B som i sin 

tur gillar person C. Han skiljer vidare på tre olika sorters nätverk: ego-centric, socio-

centric och open-system. Ego-centric är de nätverk som består av individer som enskilda 

knutpunkter, exempelvis alla ens vänner. För att kunna räknas som ett nätverk krävs 

dock utöver alla dessa vänners namn även kopplingar dem emellan. Socio-centric är 

nätverk i en bestämd kontext, exempelvis relationerna mellan eleverna i ett klassrum 

eller arbetarna på en fabrik. Open-system har inga definierade gränser, det vill säga att 

de inte är lika tydliga som i socio-centric, exempelvis eliten i USA eller kopplingar 

mellan företag (Kadushin 2012). 

 

Festinger, Leon, Stanley Schachter, & Back (1950) skriver att det finns olika typer av 

kopplingar mellan knutpunkter. Geografisk närhet är en av dem. Om alla andra faktorer 

lika ökar sannolikheten för att person A och person B känner varandra om de lever 

geografiskt nära varandra. De fann i sin studie att människor som bodde i bostäder 

placerade på hörnet av ett kvarter var mer socialt isolerade från andra, särskilt i 

jämförelse med de som bodde mer centralt. En annan sorts koppling är homophily, när 

två personer delar en eller flera sociala attribut. Kadushin (2012), Moreno (1953), 

Verbrugge (1977) menar alla att det räknas som homophily om två personers sociala 
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attribut överensstämmer proportionellt mer än vad som kunde förväntats på förhand utav 

två slumpmässigt valda personer ur samma population. Ju starkare homophily desto 

större sannolikhet att de två personerna kopplas samman (Moreno 1953, Verbrugge 

1977).  

 

Moreno (refererad till i Kadushin, 2012) har skapat nedanstående diagram utifrån att ha 

observerat bebisar. Diagrammet visar hur de olika barnen, här betecknade i bokstäver, 

kände igen varandras ansikten. C och E kände båda igen varandra medan A var hela tre 

steg bort från att känna igen I. Det första steget till en annan knutpunkt är starkare än det 

påföljande. Kadushin (2012), Burt (1982) påstår att banden blir starkare om en person 

både har direkt och indirekt koppling till en annan, förslagsvis A:s relation till D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De knutpunkter som är direkt kopplade till den punkt som studeras kallas the first order 

zone, men hädanefter kommer vi att använda vår svenska översättning 

förstagradskontakter (Kadushin 2012). Knutpunkterna två steg bort kallar vi 

andragradskontakter och så vidare. Avståndet mellan knutpunkterna definieras av fyra 

parametrar: antalet förstagradskontakter, i vilken utsträckning nätverket har 

överlappande förstagradskontakter, eventuella barriärer mellan knutpunkterna samt 

maktfördelningen mellan knutpunkterna. Antalet individer som är förstagradskontakter 

ligger vanligtvis på mellan 300 till 5000 personer beroende på hur man mäter. Kadushin 

Figur 3.1 – Kadushin (2004) 
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(2012) menar vidare att i små isolerade byar där alla känner alla så är avstånden mellan 

knutpunkterna minimala, samt att antalet förstagradskontakter är mer begränsat då det 

kanske inte bor mer än 500 personer på orten. I våra städer å andra sidan menar han att 

medelklassen generellt har större kontaktnät än låginkomsttagare men att etniska 

barriärer och klasskillnader bidragit till distanseringen mellan personer. Ju fler grader 

bort, desto mindre påverkan har de personerna på mätpersonen. Kadushin (2012) menar 

att de med särskilt liten betydelse är tredjegradskontakter och dem bortom. Han förklarar 

därför att forskningsfokus bör läggas på första- och andragradskontakter. 

 

3.1.2 Sex graders separation 

Om det inte fanns någon överlappning i amerikanska befolkningens personliga 

kontaktnät så skulle vem som helst kunna nå hela befolkningen i två eller tre steg. 

Kadushin (2012) nämner vidare att experiment har genomförts av Stanley Milgram på 

1960-talet som då fann att det verkliga numret, i kontrast till det teoretiska om 2-3 steg, 

var sex steg till vem som helst i USA. Teorin fick namnet Six Degrees of Separation. 

Det bör nämnas dock att många personer i hans test var ovilliga att dela med sig av sitt 

kontaktnät, eller att överhuvudtaget delta i hans studie. Testet gick ut på att deltagare i 

Omaha blev ombedda att leverera ett brev till en slumpvald person i Boston. Om de 

råkade känna personen kunde de posta brevet direkt, men annars blev de instruerade att 

skicka det till den person i deras sociala kontaktnät som de bedömde hade störst 

möjlighet att kunna vidarebefordra brevet till målpersonen så snabbt som möjligt. 

Samma instruktioner gavs till nästa person och nästa därefter. När brevet sedan kom 

fram mättes antalet mellanhänder. På grund av sociala barriärer är antalet steg högre i 

verkligheten än i teorin. Till exempel rapporterade Milgram att länkar mellan män och 

kvinnor var betydligt färre förekommande i jämförelse med när personer tog hjälp av 

andra med samma kön (Kadushin 2012). 

 

3.1.3. Socialt kapital 

Burt (2000) & Kadushin (2012) skriver om socialt kapital och refererar då till när en 

person i ett nätverk besitter förmågan att hämta till sig värdefulla resurser som andra 

medlemmar i nätverket äger eller kontrollerar. Lin (1999) definierar socialt kapital som 

de resurser som man får tillgång till genom sina kontakter. En enskild knutpunkts 
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popularitet är en av de faktorer som bestämmer hur mycket makt och spelutrymme 

denne har (Burt 2000, Kadushin 2012 & Lin 1999). Det beror också på vilken typ av 

nätverk det rör sig om, vilken typ av resurser det är fråga om och framförallt beror det på 

personens sociala kompetens. 

 

3.2 Relationers styrka 
3.2.1 Svaga relationer 

Mark Granovetter publicerade 1973 en artikel inom nätverksteori som skulle få stor 

genomslagskraft, nämligen The Strength of Weak Ties. Han ansåg att allt för stort 

forskningsfokus hade lagts på de relationer som nu definieras som starka, oftast 

relationer med medlemmar i samma umgängeskrets eller jobbkrets – det vill säga 

primära grupper. Granovetter valde istället att fokusera på de svaga relationerna (mer 

avlägsna kontakter) inom ett kontaktnät, då dessa har förmågan att binda samman flera 

nätverk. Han menade att det saknades teori om hur interaktioner från små grupper 

aggregerades till ett storskaligt interaktionsmönster, det vill säga kontaktnät 

(Granovetter 1973).  

 

Huruvida relationen till en knutpunkt är stark eller svag borde enligt Granovetter 

bedömas genom följande definition: ”The strength of a tie is a (probably linear) 

combination of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual 

confiding), and the reciprocal services which characterize the tie” (Granovetter, 

1973:1361). Han menar att dessa faktorer borde räcka till att göra en bedömning av 

huruvida en relation är stark, svag eller i vissa fall helt avsaknad. Ju mer tid två personer 

(A & B) spenderar med varandra desto troligare är det att deras vänskap blir starkare. 

Om en tredje person (C) som känner någon av de övriga, via en stark relation så blir det 

ännu mer troligt att de alla tre knyter en grupprelation tillsammans (Brass m.fl. 2004 & 

Granovetter 1973). Anledningen till detta argumenterar Granovetter (1973) är för att det 

enligt honom finns två faktorer som påverkar sannolikheten att relationer eller band 

sinsemellan personer knyts, nämligen tid och likhet. För att förtydliga detta argument så 

kan vi använda oss av figuren nedan som illustrerar det tidigare nämnda.  
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Bilden visar den nätverkskombination som är minst 

sannolik att inträffa. När det finns starka band mellan 

A-B och A-C så bör det alltid finnas någon form av 

relation mellan B-C, svag eller stark. Dock har 

empiriska bevis visat att det finns undantag då 

relationen mellan B-C de facto inte existerar 

(Granovetter 1973). 

 

När Granovetter upptäckte och demonstrerade de svaga relationernas fördelar gjorde han 

det genom att presentera några resultat från hans egen marknadsundersökning. Den 

visade att amerikanska arbetarklassen fick mer information om nya jobb via personliga 

kontakter än på något annat sätt. När Granovetter undersökte om respondenterna 

regelbundet träffade den kontakt som hade tipsat om jobbet så var svaret negativt. Ett 

argument som stödjer detta är att de kontakter vi har svaga relationer med rör sig också 

mer troligt i andra kretsar och har egna kontaktnät med starka relationer. Deras primära 

kontaktnät har därför tillgång till annan information än den som kommer från vårt eget 

primära kontaktnät. Om det inte vore på grund av dessa svaga knutpunksrelationer så 

skulle inte denna informationsspridning vara möjlig då informationen i fråga skulle 

stanna inom det primära kontaktnätet (Granovetter 1973, Brass m.fl. 2004).  

 

Kadushin (2012) sammanfattar Granovetters argument i två påståenden: 

1. Svaga relationer underlättar spridningen utav information från i annars fall 

avlägsna delar av kontaktnätet.  

2. Svaga relationer hjälper till att integrera sociala system. 

Dessa två påståenden förklarar fördelarna med svaga relationer. De personer som har få 

svaga länkar i sitt kontaktnät får lita på ordinära källor så som nära vänner, nyheter och 

tidningar för att få information om bland annat jobb. Det andra påståendet är ur ett 

makroperspektiv som hävdar att de sociala system som saknar svaga länkar blir 

fragmenterade och osammanhängande då information och innovationer sprids långsamt 

(Kadushin, 2012). 
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3.2.2 Starka relationer 

Aral & Van Alstyne (2010) skriver om hur starka relationer snabbare och bättre kan 

förse kontakter med information. De menar att vi över tid, bör få mer ny och komplex 

information av kontakter med starka relationer då den informationen kommer till oss 

mer frekvent. Aral & Van Alstyne erkänner dock att svaga relationer förser oss med 

information som är mer okänd eftersom dessa kontakter rör sig i andra kretsar än oss 

själva, precis som Granovetter (1973) poängterar i sin artikel. Aral & Van Alstyne 

(2010) menar att när vi använder oss utav svaga relationer för att få mer diversifierad 

information sker detta som en alternativkostnad av den komplexa informationen som 

faller bort från de starka kontakterna. De menar vidare att informationsfördelar oftast 

kommer ifrån de miljöer där en själv är aktiv och involverad i.  

 

3.2.3 Varierande styrka 

Om Granovetters teori från 1973 om de svaga relationernas fördelar och Aral & Van 

Alstynes teori från 2010 om att fokuseringen på de svaga relationerna sker på bekostnad 

av den komplexa informationen från starka, står i kontrast mot varandra så skriver 

Jeroen Bruggeman (2012) om något mitt emellan. Bruggeman ställer sig kritisk till 

argumentet om att en viss styrka på relationerna skulle kunna klassificeras som optimal. 

Istället menar han att personer i en komplex miljö som måste välja mellan diversifierad 

information på bekostnad utav starka band kan förvänta sig bäst resultat genom att 

variera användandet av relationernas styrka. Historiskt sett har fördelarna med att 

kombinera information, ny kunskap tillsammans med redan existerande kunskap, ökat 

drastiskt sedan industrialiseringen och därmed vikten av att variera 

informationsinsamling från knutpunkter med varierande relationsstyrka (Bruggeman, 

2012).  

 

3.3 Multipla förhållanden 

Vi har tidigare skrivit om relativt okomplicerade och enkelsträngade relationer men mer 

förekommande band i kontaktnätet är multipla förhållanden mellan knutpunkterna. 

Kadushin (2012) menar att multiplexitet handlar om att vissa typer av knutpunkter inte 

buntas ihop av slump utan för att människor knyter band med andra människor som är 

lika dem själva, det vill säga teorin om homophily. Begreppet har två olika betydelser, 
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den första betydelsen, roll-multiplexitet är att två knutpunkter i kontaktnätet kan ha fler 

än en roll som binder ihop deras relation (Beggs m.fl. 1996). Ett exempel på det kan 

vara att två stycken kollegor även kan vara vänner, syskon och så vidare. Historiskt sett 

så förekommer detta vanligtvis i byar (småsamhällen). Som Boissevain skrev ”Because 

the activity fields in this small community overlap and the same actors play different 

roles to the same audience, we may also expect high multiplexity” (citerad i Kadushin 

2012; 36). Den andra betydelsen som Kadushin tar upp kallas för innehålls-multiplexitet 

som syftar på möjligheten att det finns olika flöden inom en given roll, exempelvis som 

medarbetare. Då finns det alltså en mängd olika flöden mellan en grupps knutpunkter i 

fråga, i detta fall mellan medarbetarna. Det kan vara allt ifrån råd, vänskaps- eller 

arbetsrelaterad information och så vidare (Beggs m.fl. 1996, Lazega & Pattison 1999). 

Begreppet multiplexitet har fyllt en viktig roll för sociologiska teorier och har gett 

upphov till en mängd olika propositioner, bland annat för teoretiserandet av ekonomiska 

former, oron över relationer baserade på formella positioner för att nämna några 

(Kadushin 2012).  

 

3.4 Word of mouth 

Enligt Business Dictionary (2013) så definieras word of mouth som en muntlig eller 

skriven rekommendation av en nöjd kund till en potentiell kund. Modellen anses som en 

utav de mest effektiva formerna av marknadsföring. För att visa ett tydligt exempel på 

hur effektivt word of mouth kan vara på arbetsmarknaden så kan man titta på 

Granovetters (1995) formel för hur information sprids genom sociala kedjor. Formelns 

fokus ligger på att undersöka hur stor population man når ut till när ett visst antal 

människor får ta del av den valda informationen, som i sin tur sprider den vidare. Han 

skriver till exempel att när fem personer i nätverket berättar för tre individer utanför 

nätverket så kommer informationen att sprida sig till minst 1000 personer. Ändrar man 

till åtta personer som i sin tur berättar för fem personer så kommer en miljon människor 

att få ta del av den valda informationen. Som man kan se på exemplet ovan så ökar 

populationens storlek kraftigt varje gång det tillkommer en person i den sociala kedjan. 

Granovetter (1995) använder sig utav Ozgas (1960) informationsmodell som beskriver 

hur information sprider sig på arbetsmarknaden. Han skriver att information som sprider 

sig genom sociala processer är helt orelaterade till marknadsbehovet. Varje person antas 
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skicka vidare relevant information till en slumpvis vald del av knutpunkterna i sitt 

kontaktnät. Han skriver att det finns fyra faktorer som påverkar hur stor population man 

når ut till och det är populationens tillväxt, stagnation, informationens spridning samt 

marknadsföringen. Marknadsföring kan introduceras i modellen för att nå ut till nya 

oberoende människor som inte besitter informationen. Granovetter (1995) håller med 

Ozga (1960) och skriver att information på arbetsmarknaden faktiskt sprids vidare som 

en biprodukt av sociala processer men att modellen förmodligen passar bättre på 

handelsmarknaden än på arbetsmarknaden.  Anledningen är att människor på 

handelsmarknaden sprider information helt fritt utan att tänka efter vem som får höra 

den gentemot arbetsmarknaden där informationen blir mer riktad till specifika personer 

istället för slumpvis.  

 

3.5 Nätverkande i form av jobbsökande 

I en artikel skriven av Van Hoye m.fl. (2009) stämmer de in med tidigare forskares 

(Granovetter 1973, 1975, Kadushin 2012, Aral & Van Alstyne 2010, Bruggeman 2012) 

teorier om att jobbinformation har större genomslagskraft om förmedlad via det sociala 

kontaktnätet jämfört med andra metoder så som reklam och jobbsidor. De menar att hur 

uppbyggnaden av nätverket ser ut troligtvis kommer att påverka intensiteten och 

resultatet av nätverkandet, något som framförallt Granovetter (1973, 1995) varit inne på. 

Van Hoye m.fl. (2009) presenterar olika definitioner av nätverkandet i en jobbsökandes 

kontext; ”…individual actions directed towards contacting friends, acquaintances, and 

other people to whom the job seeker has been referred for the main purpose of getting 

information, leads, or advice on getting a job” (Wanberg m.fl. 2000: 492). I 

undersökningen gjord av Van Hoye m.fl. (2009) kom de fram till att nätverkande är 

positivt korrelerat till antal jobberbjudanden men på bekostnad utav den mest lämpade 

personen för jobbet, det vill säga överensstämmelsen mellan person och jobb. 

Undersökningen visade även att ju mer tid en person spenderar på att nätverka eller 

underhålla sitt nuvarande kontaktnät, desto större nätverk och starkare relationer till 

knutpunkterna. Avslutningsvis finns det antydningar på att effektiviteten av 

nätverkandet påverkas mer utav kvaliteten av processen än intensiteten utav den samma. 

Det vill säga, att spendera tid innebär inte per automatik att det är effektivt. Exempel på 

detta kan vara att en jobbsökande kan få anställning efter att ha kontaktat en värdefull 
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kontakt medan en annan fortfarande kan vara arbetslös efter att ha haft kontakt med tio 

mindre relevanta kontakter. 

3.6 Hypoteser 

Tidigare forskning som vi har presenterat i detta avsnitt beskriver hur information sprids 

i kontaktnätet. Vi finner det därför lämpligt att bekräfta om spridningen av 

jobbinformation gäller även för vår urvalsgrupp, civilekonomer.  

 

Hypotes 1 

𝑯𝟏 > 0: Personliga kontakter är användbara för civilekonomer i 

anställningsprocessen. 

 

Till skillnad från tidigare forskning vill vi även förklara effekten av personliga kontakter 

och bedömer detta utefter hur långt de kan ta en i anställningsprocessen. De teorier som 

behandlar att vissa personer lyckas bättre än andra i användningen av personliga 

kontakter är de skrivna om socialt kapital (Burt 2000, Kadushin 2012 & Lin 1999).  

 

Hypotes 2 

𝑯𝟏   ≥ 3: Personliga kontakter leder civilekonomer till minst intervju* i 

anställningsprocessen. 
* = Avser alternativ 3-5, fråga 10 (bilaga 5). 

 

Presenterade författare i studien är alla överens om att jobbinformation sprids effektivast 

genom svaga relationer. Aral & Van Alstyne (2012) skriver dock att starka relationer 

kan generera mer komplex information och vi vill därför bekräfta vilken typ av 

kontakter som ger civilekonomer anställning.  

 

Hypotes 3 

𝑯𝟏 > 3: De relationer som är mest användbara för civilekonomer i 

anställningsprocessen är de som inte är definierade som svaga. 
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4. Empirisk metod 
Detta avsnitt behandlar studiens empiriska del och presenterar dess empiriska process. 

Kapitlet innehåller en genomgång av enkätens frågor i operationaliseringssyfte, en 

självkritisk reflektion kring studiens reliabilitet och validitet samt en kodning av olika 

nyckelvariabler för att underlätta läsarens tolkning av kapitel 5. 

 

4.1 Urval av respondenter 

Vi valde att göra vår enkätundersökning på alumner med civilekonomexamen från åren 

2007-2012. Enligt VHS (2013) är Civilekonomprogrammet fortfarande en populär 

utbildning att söka till, något som vi ansåg gav vår undersökning ytterligare läsvärde och 

vars resultat kunde komma att vara till hjälp för många civilekonomstudenter, både 

dåvarande och blivande, genom att syfta till att återge en bild av hur arbetslivet framför 

oss verkligen såg ut. Att utformningen av civilekonomprogrammet är förhållandevis lika 

över hela landet gjorde att de resultaten vi i slutändan fick fram gällande personliga 

kontakters betydelse, kunde blivit särskilt intressanta att studera i jämförelsen mellan de 

olika lärosätena. Vi valde att endast skicka vår enkät till alumner som tagit sin examen 

de senaste sex åren, för att återspegla en så aktuell bild av arbetssituationen som möjligt. 

Att vi dessutom bara ställde våra frågor rörande respondenternas senaste anställning 

tillförde det ytterligare aktualitet, vilket även stärkte tillförlitligheten då vi antog att 

respondenterna fortfarande hade deras senaste anställningsprocesser i närminnet och 

därför kunde återberätta dem mer korrekt. För att få så sanningsenliga svar som möjligt 

var alla våra respondenter anonyma när de svarade på enkäten.  

 

4.2 Tillvägagångssätt för enkätundersökningen 

Vi började med att ringa tolv svenska lärosäten med rätt att utfärda civilekonomexamen, 

för att be om e-postadress till alumnansvarige för respektive högskola och universitet. 

Följande lärosäten fanns med på vår lista: Lunds universitet, Handelshögskolan vid 

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet, 

Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan i 

Halmstad, Högskolan i Borås, Internationella högskolan i Jönköping och Karlstads 

universitet. Därefter skrev vi ett utkast på ett kort förberedande mejl där vi berättade om 
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vår studie samt ställde frågan om de olika lärosäten ville hjälpa oss med vår enkät som 

ännu ej var gjord. Vi diskuterade formuleringarna med vår handledare Hans Lundberg 

och sände efteråt iväg e-postmeddelandet. Åtta lärosäten svarade att de kunde hjälpa oss 

att sprida vidare enkäten: Lund, Göteborg, Linköping, Umeå, Linnéuniversitetet, 

Örebro, Luleå och Jönköping. Två lärosäten uppgav att de inte hade någon 

alumnverksamhet (Borås och Halmstad) medan Stockholm och Karlstad svarade att de 

inte ville vara med. Efter att vår enkät legat ute i två veckor hade vi fortfarande inga data 

från Luleå tekniska universitet trots flera påminnelser. Vi vet inte hur många som vår 

enkät faktiskt nådde ut till då vissa av våra lärosäten hade bristfällig information kring 

deras alumners aktivitet och ifrågasatte hur aktuella deras mejladresser egentligen var. 

100 respondenter besvarade vår enkät, varav 31 respondenter sorterades bort för att de 

inte uppfyllde kravet om giltig civilekonomexamen.  

 

4.3 Enkätens uppbyggnad samt operationalisering 

Genom strukturerade frågor med färdiga svarsalternativ och inte ostrukturerade öppna 

sådana med tillhörande svarsutrymmen för fri text (se bilaga I), minskade vi risken för 

att vi skulle feltolka eller snedvrida respondenternas svar genom intervjuareffekten 

(Bryman & Bell 2010). En annan fördel med färdiga svarsalternativ var att det 

underlättade kodningen och besparade oss en massa tid som vi kunde lägga på analysen. 

För att undvika risken för att leda våra respondenter mot ett visst svarsalternativ strävade 

vi efter att vara så neutrala och värderingsfria som möjligt i våra frågeformuleringar. För 

att stärka reliabiliteten la vi därför ner mycket tid på att göra våra frågor tydliga så att 

respondenterna inte lätt skulle kunna missuppfatta frågorna. Vi undvek därför negationer 

och krångliga ord, allt för att få en hög grad av reliabilitet (Trost 2012). För att minimera 

risken för att de olika lärosätenas alumnansvariga hade råkat vidarebefordra vår enkät ut 

till fel alumner, det vill säga till andra personer än de med civilekonomexamen från 

2007-2012, ställde vi ett antal sak- och bakgrundsfrågor i enkätens inledning.  

Vi inledde med ja/nej-frågan: ”Har du civilekonomexamen” för att säkerställa att 

respondenten verkligen tillhörde vår önskade urvalsgrupp. Om respondenten mot 

förmodan svarade nej förflyttades automatiskt personen ner till slutet av enkäten och 

inga fler frågor kunde besvaras.  
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Fråga två var frågan om könstillhörighet, för att vi ville kunna förklara eventuell 

skillnad i användandet av personliga kontakter mellan män och kvinnor. 

 

Vi gick vidare med frågan om ålder och begränsade där oss till följande svarsintervall: 

21-25 år, 26-30 år, 31-35 år, 36-40 år, 41 år och uppåt. Detta för att vi resonerade så att 

då alla våra respondenter hade tagit examen de senaste åren borde också majoriteten av 

dem ha en förhållandevis låg ålder. Med detta i åtanke gjorde vi därför små intervall för 

att kunna sortera in våra respondenter mer exakt, i intervall om fem år. Undantagen 

placerades i svarsalternativet 41 år och uppåt.  

 

För att säkerställa att våra respondenter verkligen hade civilekonomexamen ställde vi 

frågan om examensår som nummer fyra. Termen civilekonom har använts av ekonomer 

sedan många år tillbaka, medan den faktiska rätten att utfärda och mottaga den nu 

skyddade civilekonomexamen är något som introducerades först 2007 (Civilekonomerna 

2013). Genom att endast ha svarsalternativ från detta år och framåt sorterade vi bort de 

ekonomer som hade kallat sig civilekonomer men egentligen inte hade examensbeviset 

för att styrka det.  

 

På fråga fem fick respondenten svara vid vilket av de åtta lärosätena i vår studie som 

denne tagit ut sin civilekonomexamen. Genom att ha färdiga svarsalternativ och inte ett 

öppet fält för egen inmatning av text, underlättade vi inte bara kodningen avsevärt utan 

undvek även alltifrån stavfel och annat som kunde gett upphov till feltolkningar, något 

som ytterligare stärkte reliabiliteten.  

 

Fråga sex i enkäten var: ”Hur lång tid efter examen fick du din första längre anställning 

(=mer än 6 månader, minst 75 % av heltid) där arbetsuppgifterna har tydlig koppling 

till din examen?” Efter diskussion med vår handledare Hans Lundberg kom vi fram till 

att det vore bäst att specificera frågan om deras senaste anställning enligt parentesen 

ovan. Detta för att vi inte vill ha respondenter med endast sommarvikariat eller för den 

delen – helt andra yrken utan ekonomikoppling. Vi ställde frågan om hur länge de hade 

gått som arbetssökande eftersom vi ville ha möjligheten att undersöka skillnader i 
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användandet av kontaktnätet mellan personer som knappt gått arbetslösa med de som 

varit det en längre tid. 

 

På fråga sju frågade vi vilket nummer i ordningen efter examen respondentens senaste 

anställning med koppling till examen var. Detta för att kunna jämföra kontaktnätets 

betydelse i processen att få sitt förstajobb med andra och senare anställningar.   

 

För att säkerställa hur väl arbetsuppgifterna överensstämde med deras 

civilekonomexamen ställde vi frågan om detta som nummer åtta. Genom att ge 

respondenterna svarsalternativ som en graderad skala fick vi ett mer korrekt svar.  

 

I fråga nio kom vi till själva kärnan i vår studie. Vi började då med att ställa en ja/nej-

fråga om huruvida kontakter hade spelat någon som helst roll i deras senaste 

anställningsprocess – en fråga som i sin tur öppnade upp tre stycken följdfrågor i de fall 

respondenten svarat ja. Första följdfrågan (tio) ställdes för att vi ville förklara hur 

värdefull en kontakt i arbetsprocessen egentligen var, det vill säga hur långt den faktiskt 

kunde ta en. Andra följdfrågan (elva) ställdes för att kunna kategorisera den hjälpande 

kontakten och koppla den mot vår teori. För att ytterligare knyta an teori i vår 

kategorisering ställde vi fråga tolv där respondenterna uppmanades att gradera hur nära 

de stod den hjälpande kontakten – för att kunna svara på vår hypotes om de kontakter 

som är mest användbara verkligen är de kontakter som definieras som svaga, det vill 

säga avlägset bekanta.  

 

Fråga 13 och 14 ställde vi för att vi var nyfikna på respondenternas egna uppfattningar 

och värderingar av kontaktnätet i arbetsökningsprocessen.  

 

Fråga 15 var ingen fråga utan mer ett ventileringsfönster där respondenten gavs 

möjligheten att kommentera enkäten.  
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4.4 Reliabilitet & validitet  
4.4.1 Reliabilitet 

Begreppet syftar till följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten. För att kunna 

säga att ett mått är reliabelt, tillförlitligt, så anser Bryman & Bell (2010) att man skall ta 

hänsyn till tre faktorer. Den första behandlar stabilitet, som tar hänsyn till fluktuationer 

av resultatet då man vill att det som undersöks ska vara så pass stabilt att om samma 

undersökning genomfördes vid två olika tillfällen skulle inte resultaten skilja sig 

avsevärt. Den andra faktorn är den interna reliabiliteten som tar hänsyn till hur 

respondenternas poäng i en skala på en indikator är relaterad till poängen på de andra 

indikatorerna. Det sista som man undersöker är interbedömarreliabilitet som syftar till 

när man ska kategorisera data. Genom subjektiva bedömningar i 

kategoriseringsprocessen finns det risk att överensstämmelsen blir för liten, exempelvis 

vid öppna frågor i en enkät som sedan ska kodas eller kategoriseras (Bryman & Bell 

2010). Ur vetenskaplig synpunkt är det viktigt att granska en undersöknings reliabilitet 

för att andra forskare ska kunna kontrollera data som undersökningens slutsatser grundas 

på. Har man uppnått en god reliabilitet ska enligt Eliasson (2010) vem som helst kunna 

tolka uppgifterna på samma sätt om de försökte upprepa undersökningen. Vi författare 

anser att vår undersökning håller en hög reliabilitet men det fanns givetvis risk för 

felkällor vid datainsamlingen som låg utom vår kontroll. Den första frågan i enkäten var 

en ren kontrollfråga och i de fall respondenten inte uppfyllde det kriteriet så avslutades 

enkäten. Vi kunde inte helt försäkra oss mot respondenter som inte svarade 

sanningsenligt men hade vi helt kunnat kontrollera detta så hade reliabiliteten stärkts. Vi 

har strikt undvikit öppna frågor för att undvika eventuella kodningsfel i 

tolkningsprocessen. Enkäten har gått ut till alumner som i dagens läge kan befinna sig 

varsomhelst men oavsett var respondenterna har svarat på enkäten så har informationen 

varit densamma för alla respondenter. I samband med att data samlades in så 

genomförde vi flera kontroller om den hade kodats och matats in rätt. Om vi fann något 

svar som vi bedömde kunde vara feltolkat eller felkodat så valde vi att utesluta den 

respondentens svar för att i högsta möjliga mån undvika felkällor. Vi har valt att 

presentera vår data i tydliga modeller som därmed överbryggar eventuell 

kommunikationsklyfta och gör resultaten mer trovärdiga. Dessa modeller har blivit 
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omredigerade för att tydliggöra mätningarna även för de som inte är statistiskt insatta 

vilket även det överbryggar eventuell kommunikationsklyfta (Eliasson 2010).  

 

4.4.2 Validitet 

Det första antagandet som vi författare tog hänsyn till var att diskutera huruvida om vår 

undersökning verkligen mätte det vi ämnade (Eliasson 2010). Vår teoretiska validitet 

bör ses som hög då våra frågor var direkt kopplade till det vi ämnade mäta (Bryman & 

Bell 2010). Vi ställde exempelvis frågan om hur långt de personliga kontakterna hade 

hjälpt våra respondenter, svarsdata som direkt kunde kopplas till att besvara bland annat 

vår andra hypotes: ”Personliga kontakter leder civilekonomer till minst intervju i 

anställningsprocessen.” Även om resultatet i vår studie var signifikant för vår 

urvalsgrupp och vi kunde se tydliga mönster och tendenser, ville vi inte generalisera det 

på grund av något bristfällig data. Vår externa validitet bör därför ses som relativt låg. 

Studiens validitet är beroende av studiens reliabilitet. Detta styrks av Eliasson (2010) då 

hon skriver att en studies validitet aldrig kan bli högre än reliabiliteten av denna. 

Eftersom vi bedömer att hanteringen och tolkningen av data har genomförts på ett 

reliabelt sätt så leder det också till att validiteten för undersökningen bör ses som hög.  
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5. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer vi författare att göra analyser och kopplingar utifrån 

presenterade teorier och ställa dem mot insamlad empiri i syfte att svara på vår 

frågeställning. Vi kommer även att delge er läsare om våra insikter som vuxit fram 

under studiens gång. Hänvisning till tabeller kommer att ske löpande i texten. 

 

Respondenternas svar gav oss en tydlig bild över deras låga förtroende för de mer 

klassiska jobbförmedlingskanalerna så som arbetsförmedlingen och tidsskrifter, vilket 

kunde utläsas från de låga procentsatserna (3% respektive 1%) i figur 5.1. Presenterade 

författare (Aral & Van Alstyne 2010, Bruggeman 2012, Granovetter 1973, 1975, 

Kadushin 2012, Van Hoye m.fl. 2009) vars teorier vi valt att inkludera i studien, är alla 

överens om att jobbinformation har störst genomslagskraft via det sociala kontaktnätet. I 

vår undersökning styrkte respondenterna detta påstående då hela 45% av dem uppgav 

personliga kontakter som den mest troliga informationskanalen att generera anställning i 

det fall att de blev arbetssökande (figur 5.1). Den mängd information som sprids genom 

olika personers nätverk är mycket stor vilket vi kan utläsa från Granovetters (1995) 

exempel angående Word-of-mouth som definieras som en muntlig eller skriven 

rekommendation av en nöjd person. Det är fullt rimligt för oss författare att anta att 

respondenterna har förstått word-of-mouths betydelse då nästan hälften av dem uppgav 

personliga kontakter som bästa jobbkanalen. Word-of-mouths genomslagskraft bekräftas 

genom att titta på Granovetters (1995) exempel angående på hur snabbt information 

sprider sig mellan människor (kapitel 3.4). 
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Figur 5.1 Förtroende för olika jobbsökningskanaler 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar att 45% av respondenterna ansåg att personliga kontakter vore den 

mest troliga kanalen att generera anställning i det fall att de blev arbetssökande.  

 
Respondenternas faktiska användning av kontakter vid deras senaste anställningsprocess 

var slående lik antalet som ansåg personliga kontakter som den mest troliga 

informationskanalen att generera anställning, nämligen 46,4% (figur 5.2). Den här 

användningen av personliga kontakter i jobbsökandeprocessen är något som styrks i 

teorin av Hensvik (2012) som menar på att vårdandet av ens sociala kontaktnät är en 

viktig självinvestering. Det är även rimligt för oss författare att anta att flera av de som 

uppgivit att de inte hade hjälp av kontakter vid deras senaste anställningsprocess, kan ha 

haft det vid tidigare anställningar. Då vi med studien eftersträvade en så aktuell bild av 

verkligheten valde vi dock att exkludera dessa.  
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Figur 5.2 Om kontakter bidrog i senaste anställningsprocessen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diagrammet visar hur stor andel av respondenterna som ansåg att kontakter bidrog i 

deras senaste anställningsprocess. 46,4% svarade att kontakter hade betydelse medan 

53,6% uppgav motsatsen. 

 

Vi författare var nyfikna på att undersöka vad användningen av kontakter faktiskt 

genererade i praktiken och vi bestämde oss därför för att undersöka hur långt fram i 

anställningsprocessen de hjälpte den arbetssökande. Den teori vi valde att applicera till 

detta fenomen var socialt kapitalt (Burt 2000, Kadushin 2012, Lin 1999). Med långt 

fram i anställningsprocessen avsåg vi alternativen tre till fem (figur 5.3), det vill säga 

från intervju till anställning. Vi fann då i vår undersökning att hela 90,4% av 

respondenterna nådde långt fram enligt vår definition. Vi menar precis som Burt (2000), 

Kadushin (2012) och Lin (1999) att de respondenter som tagit sig till intervju eller 

längre i anställningsprocessen besitter ett starkare socialt kapital än de respondenter som 

svarat alternativ ett och två. Enligt Burt (2000), Kadushin (2012) & Lin (1999) så 

behöver det inte alltid vara respondenten som har ett högre socialt kapital utan det kan 

vara någon person i dennes kontaktnät som besitter det högre kapitalet som 

respondenten sedan fått användning utav.  
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Figur 5.3 Hur långt fram i anställningsprocessen anser du att din kontakt bidrog 

Svarsalternativ Frekvens Procent 
1. Information om ledig tjänst 1 3,2 
2. Mer än alternativ 1 2 6,5 
3. Att jag fick komma på intervju 14 45,2 
4. Mer än alternativ 3 7 22,6 
5. Att jag fick anställning direkt 7 22,6 
Giltiga svar 31 100 
Bortfall 38   
Totalt 69   
 

 

 

 

         

 

        Info.      ><    Intervju    ><  Anställning 

 

Figurer under 5.3 visar svarsfördelningen hos de respondenter som ansåg att kontakter 

hade betydelse vid deras senaste anställningsprocess. 90,4% uppgav att kontaktnätet tog 

dem till minst steg 3, det vill säga till intervju eller längre fram i processen. Bortfallet, 

det vill säga de som svarade nej på frågan innan om kontakter bidragit vid samma 

process, var 38 personer.  

 

 
De personliga kontakternas betydelse i anställningsprocessen borde uppmana 

civilekonomer till att vårda sitt personliga nätverk vilket också figur 5.4 indikerade på 

att de faktiskt redan gör. 62% angav att de regelbundet vårdar sitt kontaktnät i syfte för 

framtida karriärmöjligheter, vilket därmed påvisade att de förstått betydelsen av att 

besitta ett starkt kontaktnät och i förlängningen ett starkt socialt kapital (Burt 2000, 

Kadushin 2012, Lin 1999). Oavsett om det rör sig om starka eller svaga, nära eller 

Giltiga svar 31 
Bortfall 38 
Medelvärde 3,55 
Median 3 
Typvärde 3 
Std. Avvikelse 1,028 
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avlägset bekanta, så instämmer presenterade författare (Aral & Van Alstyne 2010, 

Bruggeman 2012, Granovetter 1973, 1975, Kadushin 2012, Van Hoye m.fl. 2009) att 

användningen av kontakter är ett effektivt och ett bra instrument i jakten på framtida 

anställningar och karriärmöjligheter.  

 

Figur 5.4 Underhåll av kontaktnätet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar att 62% av respondenterna uppgav att de regelbundet underhåller sitt 

kontaktnät med avseende för framtida karriärmöjligheter. 

 

Vi såg också att de som använde sig av sitt sociala kontaktnät hade en tendens att få 

anställning snabbare än de som inte gjorde det (figur 5.5). Genom vår undersökning 

kunde vi inte fastslå att det faktiskt är på detta vis eftersom resultatet inte uppfyllde vårt 

krav på signifikansnivå, men vi tyckte oss ändå kunna se en tydlig trend. 
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Figur 5.5 Tid som arbetssökande, ställt mot frågan; om kontakter bidragit i 

respondenternas senaste anställningsprocess 
 Om kontakter bidragit Totalt 

Ja Nej 

Tid som 

arbetssökande 

1-3 

mån 

Antal svar 24 24 48 

% inom Arbetssökande 50,0% 50,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 75,0% 64,9% 69,6% 

% Totalt 34,8% 34,8% 69,6% 

4-6 

mån 

Antal svar 3 6 9 

% inom Arbetssökande 33,3% 66,7% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 9,4% 16,2% 13,0% 

% Totalt 4,3% 8,7% 13,0% 

7-12 

mån 

Antal svar 3 3 6 

% inom Arbetssökande 50,0% 50,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 9,4% 8,1% 8,7% 

% Totalt 4,3% 4,3% 8,7% 

1-3 år 

Antal svar 1 3 4 

% inom Arbetssökande 25,0% 75,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 3,1% 8,1% 5,8% 

% Totalt 1,4% 4,3% 5,8% 

Mer än 

3 år 

Antal svar 1 1 2 

% inom Arbetssökande 50,0% 50,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 3,1% 2,7% 2,9% 

% Totalt 1,4% 1,4% 2,9% 

Totalt 

Antal svar 32 37 69 

% inom Arbetssökande 46,4% 53,6% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 100,0% 100,0% 100,0% 

% Totalt 46,4% 53,6% 100,0% 

 

I figur 5.5 har vi ställt variabeln ”Tid som arbetssökande” mot variabeln ”Om 

kontakter bidragit vid den senaste anställningsprocessen”. Tabellen visar att 69,6% av 

respondenterna fick anställning inom 1-3 månader, hälften av dem med hjälp av 

kontakter och lika många utan. 75% av de som hade hjälp av kontakter fick anställning 

redan efter 1-3 månader att jämföra mot 64,9 av de som inte hade hjälp av kontakter. 

Resultatskillnaden uppfyller dock inte signifikansnivån på 0,05 (bilaga 3). 
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På samma sätt såg vi att personliga kontakter tycktes ha en minskande betydelse senare i 

arbetslivet, i takt med fler anställningar (figur 5.6), men även i detta fall så saknade vi 

tillräckligt signifikansvärde för att kunna fastslå detta. Innan studien så trodde vi 

författare att betydelsen av personliga kontakter skulle öka i samband med fler 

anställningar då ens kontaktnät, first order zone (Kadushin 2012), då växer. Enligt 

teorierna så innebär ett större kontaktnät tillgång till mer information som i sin tur bör 

genera fler karriärmöjligheter och ökad anställningsbarhet. Vår undersökning tyder dock 

på det omvända vilket fått oss författare att fundera på vilka andra faktorer som kan 

påverka anställningsprocessen. Eftersom vi inte har tillräcklig signifikans kan vi dock 

inte utesluta Kadushins teori kring first order zone och därmed inte heller våra egna 

tankar före studien om att betydelsen av personliga kontakter ökar längre fram i 

karriären.   
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Figur 5.6 Antal anställningar, ställt mot frågan; om kontakter bidragit i 

respondenternas senaste anställningsprocess 
 Om kontakter bidragit Totalt 

Ja Nej 

Antal 

anställningar 

0 jobb 

Antal svar 2 3 5 

% inom Anställningar 40,0% 60,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 6,3% 8,1% 7,2% 

% Totalt 2,9% 4,3% 7,2% 

1 jobb 

Antal svar 20 16 36 

% inom Anställningar 55,6% 44,4% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 62,5% 43,2% 52,2% 

% Totalt 29,0% 23,2% 52,2% 

2 jobb 

Antal svar 7 15 22 

% inom Anställningar 31,8% 68,2% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 21,9% 40,5% 31,9% 

% Totalt 10,1% 21,7% 31,9% 

3 jobb 

Antal svar 1 3 4 

% inom Anställningar 25,0% 75,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 3,1% 8,1% 5,8% 

% Totalt 1,4% 4,3% 5,8% 

5+ jobb 

Antal svar 2 0 2 

% inom Anställningar 100,0% 0,0% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 6,3% 0,0% 2,9% 

% Totalt 2,9% 0,0% 2,9% 

Totalt 

Antal svar 32 37 69 

% inom Anställningar 46,4% 53,6% 100,0% 

% inom Kontakter bidragit 100,0% 100,0% 100,0% 

% Totalt 46,4% 53,6% 100,0% 

 

Figur 5.6 visar variabeln ”Antal anställningar” ställd mot variabeln ”Om kontakter 

bidragit vid den senaste anställningsprocessen”. Vi kan se tendensen att kontakternas 

betydelse minskar ju senare (fler anställningar) i respondentens karriär (jämför 

fetmarkerade procentsatser vid 1-3 jobb). Vi har valt att inte lägga fokus på de som har 

svarat att kontakter bidragit vid deras senaste anställning, men samtidigt uppgett noll 

jobb, då vi anser att de har missuppfattat frågan. Även om vi tycker oss se tendensen att 
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kontakternas betydelse minskar ju senare (fler anställningar) i respondenternas 

karriärer är vårt resultat inte signifikant enligt Spearman Correlation (bilaga 3). 

 

I figur 5.7 har vi valt att kategorisera alternativ ett till tre efter Granovetters (1973, 1975) 

teori om svaga relationer. På samma sätt definierar vi alternativ åtta till tio som starka 

relationer. Till skillnad från presenterade teorier av Aral & Van Alstyne (2010), 

Bruggeman (2012), Granovetter (1973, 1975), Kadushin (2012) och Van Hoye m.fl. 

(2009) fann vi då att det inte nödvändigtvis var de svaga relationerna som var de mest 

användbara. I vår studie fanns det en viss spridning på hur långt fram i processen 

kontakterna tog respondenten men det var tydligt att starka relationer användes mest, då 

50% kunde klassificeras som detta. Alla nämnda teorier behandlar 

informationsspridning och vi motiverar våra fem alternativ med att de alla är processer 

som innehåller jobbinformation. Det bör nämnas dock att vi fick en stor 

standardavvikelse, 3,216 på vårt medelvärde 6,65 i enkäten och därför inte kan dra allt 

för stora slutsatser. Med fler svar och mer normalfördelad data skulle resultatet blivit än 

mer tillförlitligt och korrekt avspegling på verkligheten. 

 

Figur 5.7 Relationsstyrka 

Relationsstyrka Frekvens Procent 
1 1 5 
2 2 10 
3 2 10 
4 1 5 
5 2 10 
7 2 10 
8 2 10 
9 2 10 
10 6 30 
Giltiga svar 20 100 
Bortfall 49   
Totalt 69   
 

Tabellen visar att 30% av respondenterna definierade de bidragande 

förstagradskontakterna som mycket nära (typvärde 10). 50% av förstagradskontakterna 

var vad vi författare skulle definiera som starka relationer (8-10) och endast 25% av 

dem som svaga relationer (1-3).  

Giltiga svar 20 
Bortfall 49 
Medelvärde 6,65 
Median 7,5 
Typvärde 10 
Std. Avvikelse 3,216 
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Vi kan se i tabell 5.8 att de respondenter som använt sig av andra- och 

tredjegradskontakter, det vill säga Kadushins (2012) teori om second- and third order 

zone, eller som Stanley Milgram (refererad till i Kadushin 2012) skulle definiera det 

som: two or three degrees of separation, att även dessa kontakter vid alla tillfällen tagit 

dem långt fram i anställningsprocessen. Enligt Granovetters (2012) teori om föga troliga 

nätverkskombinationer skulle vi kunna anta att våra respondenters andra- och 

tredjegradskontakter i undersökningen är nådda via svaga relationer och därmed också 

inkludera dem i vårt resultat. Granovetter menar nämligen att om person A har en stark 

relation till person B så vore det föga troligt att person C (i detta fall respondenten) 

skulle ha koppling till A men inte till B – vilket i vårt fall skulle öka sannolikheten för 

att respondenternas relationer till de sammankopplande länkarna till 

andragradskontakterna vore av definitionen svaga. Då vi inte vet säkert valde vi dock att 

utesluta dessa två typer av kontakter.  

 
Figur 5.8 Hur långt fram i anställningsprocessen som en kontakt bidrog, ställt mot 

frågan; vilken typ av kontakt 

         Hur långt…    Totalt 
      1 2 3 4 5   

    Antal svar 1 2 9 5 5 22 
    % inom Kontakttyp 4,5% 9,1% 40,9% 22,7% 22,7% 100,0% 
  1 % inom Hur långt 100,0% 100,0% 64,3% 71,4% 71,4% 71,0% 
    % Totalt 3,2% 6,5% 29,0% 16,1% 16,1% 71,0% 
   Antal svar 0 0 5 2 1 8 

Typ  % inom Kontakttyp 0,0% 0,0% 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 
av 2 % inom Hur långt 0,0% 0,0% 35,7% 28,6% 14,3% 25,8% 

kontakt  % Totalt 0,0% 0,0% 16,1% 6,5% 3,2% 25,8% 
    Antal svar 0 0 0 0 1 1 
    % inom Kontakttyp 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
  3 % inom Hur långt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 3,2% 
    % Totalt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 3,2% 
    Antal svar 1 2 14 7 7 31 
    % inom Kontakttyp 3,2% 6,5% 45,2% 22,6% 22,6% 100,0% 

Totalt   % inom Hur långt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
    % Totalt 3,2% 6,5% 45,2% 22,6% 22,6% 100,0% 

 

Tabellen visar hur långt fram i anställningsprocessen de tre kontakttyperna hjälpt 

respondenterna. Även om det endast är nio personer som svarat andra- eller 

tredjegradskontakt så visar tabellen att också de leder långt fram i processen.  

Resultatet uppfyller dock inte vårt krav på signifikansnivå 0,05 (bilaga 3).  
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28% av respondenterna svarade att de hade haft hjälp av andra- och tredjegradskontakter 

(figur 5.9) men vi valde att exkludera dem i figur 5.10 då vi inte visste styrkan på 

relationen mellan respondenten och dess sammankopplande länk till 

andragradskontakten.  

 
Figur 5.9 Vilken typ av kontakt som användes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diagrammet visar att 72% av de kontakter som bidrog vid respondenternas senaste 

anställningsprocess var personer ur deras eget kontaktnät, 25% personer från en 

bekants kontaktnät etc. 
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Figur 5.10 Relationsstyrka, ställt mot frågan; Hur långt fram i processen bidrog 

respondentens kontakt 

 
Det vi kan utläsa från figur 5.10 är att 50% av respondenterna uppgett att det var 

genom starka relationer som de fick jobbinformationen, dock inte på en tillräcklig 

signifikansnivå (bilaga 3). 
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6. Slutsats 
Här besvarar vi studiens hypoteser utifrån resultaten från T-testerna i bilaga 2. 

 

Hypotes 1 

  𝑯𝟏 > 0: Personliga kontakter är användbara för civilekonomer i 

anställningsprocessen. 

46% av respondenterna angav att en personlig kontakt hade varit till hjälp i den senaste 

anställningsprocessen. Resultatet är signifikant. H 0 förkastas. 

 

Hypotes 2 

  𝑯𝟏   ≥ 3: Personliga kontakter leder civilekonomer till minst intervju* i 

anställningsprocessen. 
* = Avser alternativ 3-5, fråga 10 (bilaga 5). 

90,4% av respondenterna angav att de genom användningen av personliga kontakter 

kommit långt fram i anställningsprocessen. Det gav medelvärdet 3,55 att jämföra med 

vårt nollhypotesvärde tre. Resultatet är signifikant. H 0 förkastas.  

 

Hypotes 3 

  𝑯𝟏 > 3: De relationer som är mest användbara för civilekonomer i 

anställningsprocessen är de som inte är definierade som svaga. 

Respondenterna angav att kontakterna som de använde sig av i anställningsprocessen 

var av varierande relationsstyrka. Det gav oss medelvärdet 6,65 att jämföra med vårt 

nollhypotesvärde tre, enligt vår definition av svaga relationer. Bör nämnas att 

standardavvikelsen var något hög, vilket gör det svårt för oss att dra allt för stora 

slutsatser av testet. Resultatet håller dock en godkänd signifikansnivå. H 0 förkastas.  

 

Vår slutsats är att personliga kontakter bidrar i anställningsprocessen, att de leder långt 

fram i anställningsprocessen och att kontaktrelationerna inte nödvändigtvis är de som är 

definierade som svaga. Denna slutsats är signifikant för vår studie men vi kan inte 

generalisera vårt resultat till alla Sveriges civilekonomer då vår data är något 

snedfördelad med överrepresentation från Umeå universitet.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt presenterar vi författare våra egna reflektioner samt ger förslag på idéer 

för vidare forskning. 

 

Vi har med vår undersökning visat att användningen av personliga kontakter ökar 

möjligheten till anställning. Vår studie visar att personliga kontakter inte bara används 

av nästan hälften av studiens civilekonomer utan också att 90,4% av kontakterna tagit 

dem till minst intervju och vid många fall till direkt anställning. Även om resultatet är 

signifikant för vår svarsgrupp kan vi som tidigare nämnt inte generalisera det på grund 

av något bristfällig data.  

 

Vi kan i efterhand känna att vi hade velat ha större kontroll på vår urvalsgrupp för att 

bland annat kunna mäta svarsfrekvens och skicka ytterligare påminnelser. Detta är dock 

inte möjligt då lärosätena inte vill lämna ut alumnernas mejladresser och i vissa fall som 

Stockholms universitet, inte ens vill medverka i undersökningar gjorda från andra 

universitet än deras eget.  

 

Det hade varit mycket intressant att genomföra en liknande studie på samtliga 

ekonomiprogram, på samtliga universitet och högskolor i landet, för att se om de 

personliga kontakterna har lika stor betydelse för dem som för just vår urvalsgrupp, 

civilekonomer med examen från 2007-2012.  

 

Under studiens gång har vår bild av hur viktiga de personliga kontakterna är i praktiken 

stärkts. Även om vi inte kunde generalisera vårt resultat hoppas vi att denna studie kan 

ge indikationer till övriga ekonomistuderande att vårda, utveckla och slutligen använda 

sitt kontaktnät för att få anställning. Efter att ha dragit dessa slutsatser anser vi vidare att 

det vore intressant att följa upp och se hur vårdandet av det sociala kontaktnätet i 

jobbsyfte bör bedrivas i praktiken och föreslår därför detta som ytterligare 

forskningsområde för framtida studier. 
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Bilaga 1 – Övriga diagram och tabeller 
 

1.1 Könsfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Respondenternas åldersfördelning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
 

 

II 

 

1.3 Respondenternas examensår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Representerade lärosäten 
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III 

1.5 Examensrelaterad anställning 

 

  Frekvens Procent 
2 7 10,1 
3 30 43,5 
4 32 46,4 

Totalt 69 100 
 
Tabellen visar hur respondenterna ansåg att deras senaste anställning kunde relateras 

till deras examen. 10,1% svarade att anställningen överensstämde till viss del, 43,5% 

till stor del och 46,4% helt och hållet. Notera att ingen svarat alternativ 1. Alla 

respondenter hade därmed examensrelaterade anställningar. 

 

  



 

  
  
 

 

IV 

Bilaga 2 – T-tester 

 

2.1 Om kontakter bidrog i den senaste anställningsprocessen 

Om kontakter Antal svar Medelvärde Std. Avvikelse Medelfel 
bidrog 69 0,46 0,502 0,060 

 

Testvärde = 0   T-test 95% konf.intervall 
Om kontakter t df Sig. Medelvärdesskillnad Nedre Övre 

bidrog 7,669 68 0,000 0,464 0,34 0,58 
 

I detta test ställde vi medelvärdet från enkätfråga nio mot ett testvärde på noll. Vi valde 

detta nollhypotesvärde för att se om användningen av kontakter verkligen påverkar i 

anställningsprocessen. Resultatet visar på signifikant skillnad. 

2.2  Hur långt fram i anställningsprocessen? 

Hur långt Antal svar Medelvärde Std. Avvikelse Medelfel 
fram… 31 3,55 1,028 0,185 

 

Testvärde = 3   T-test 95% konf.intervall 
Hur långt t df Sig. Medelvärdesskillnad Nedre Övre 
fram… 2,971 30 0,006 0,548 0,17 0,93 

 

T-test på resultatet från frågan om hur långt fram i anställningsprocessen kontakten 

hjälpte respondenten, där medelvärdet är skiljt från tre. Anledningen till att vi har ställt 

det mot tre är eftersom att det är vår definition av långt fram, det vill säga från intervju 

till direkt anställning. Resultatet är signifikant.  

2.3 Relationsstyrka 

Relations- Antal svar Medelvärde Std. Avvikelse Medelfel 
styrka 20 6,65 3,216 0,719 

 

Testvärde = 3   T-test   95% konf.intervall 
Relations- t df Sig. Medelvärdesskillnad Nedre Övre 

styrka 5,075 19 0,000 3,650 2,14 5,16 
 

I detta test ställdes relationsstyrkans medelvärde mot tre. Vi valde att ställa snittet mot 

tre då vi definierar det som gränsen för en svag relation. Resultatet är signifikant.  

  



 

  
  
 

 

V 

 
Bilaga 3 - Signifikansnivåer 
 

 
Här kan utläsas om ett testvärde är signifikant eller inte. Som ni ser är inte någon av de 

presenterade contigencytabellerna signifikanta men trots det kan vi författare urskilja 

intressanta tendenser som vi tror, tills viss mån, kan avspeglas på en större population. 

Notera att standardavvikelsen i T-test 2.3 är något stor. 

 

 

Contingency       
Figur Test Korrelation Signifikansnivå Signifikant   
5.5 Spearman 0,83 0,497 Nej   
5.6 Spearman 0,01 0,938 Nej   
5.8 Pearson´s R 0,151 0,418 Nej   
5.10 Pearson´s R 0,042 0,861 Nej   
T-test       
Figur Medelvärde Testvärde Std. Avvikelse Medelvärdeskillnad Signifikansnivå Sign. 
2.1 0,46 0 0,502 0,464 .000 Ja 
2.2 3,55 3 1,028 0,548 0,006 Ja 
2.3 6,65 3 3,216 3,65 .000 Ja 



 

 

 

 

  VI 

Bilaga 4 – Enkätfrågorna 

 

  

1 Har du civilekonomexamen? 

2 Kön 

3 Ålder 

4 Vilket år tog du din civilekonomexamen? 

5 Vid vilket lärosäte tog du din civilekonomexamen? 

6 

Hur lång tid efter examen fick du din första längre anställning (=mer än 6 månader, minst 

75% av heltid) där arbetsuppgifterna har tydlig koppling till din examen? 

7 Hur många anställningar med tydlig koppling till din utbildning har du haft efter examen? 

8 

Till vilken grad överensstämmer följande påstående? - Min senaste anställning kan 

relateras till min examen 

9 

Vid din senaste anställning med koppling till examen, bidrog kontakter på något sätt i 

anställningsprocessen? 

10 

Vilket påstående stämmer bäst överens med den anställningsprocessen? - Min kontakt 

bidrog då till 

11 Vilken sorts kontakt hjälpte dig i ovanstående anställningsprocess? 

12 Hur bekant anser du dig vara med den kontakten? 

13 

Anser du att du regelbundet underhåller ditt kontaktnät med avseende för framtida 

karriärmöjligheter? 

14 

I det fall du är/blev arbetssökande, vilken kanal anser du då troligast att generera ny 

anställning? 

15 Övriga kommentarer eller synpunkter 



 

  
  
 

 

VII 

Bilaga 5 – Kodning av variabler 

  

1. 1 = Ja 

2 = Nej 

2. 1 = Kvinna 

2 = Man 

3. 1 = 21-25 år 

2 = 26-30 år 

3 = 31-35 år 

4 = 36-40 år 

5 = 41- år 

4. 1 = 2007 

2 = 2008 

3 = 2009 

4 = 2010 

5 = 2011 

6 = 2012 

5. 1 = Handelshögskolan i Göteborg 

2 = Internationella högskolan i Jönköping 

3 = Linköpings universitet 

4 = Linnéuniversitetet (Växjö, Kalmar) 

5 = Luleå tekniska universitet 

6 = Lunds universitet 

7 = Umeå universitet 

8 = Örebro universitet 

6. 1 = 1-3 månader 

2 = 4-6 månader 

3 = 7-12 månader 

4 = 1-3 år 

5 = Mer än 3 år 



 

  
  
 

 

VIII 

 
7. 1 = 0 

2 = 1 

3 = 2 

4 = 3 

5 = 4 

6 = 5+ 

8. 1 = Inte alls 

2 = Till viss del 

3 = Till stor del 

4 = Stämmer helt 

9. 0 = Nej 

1 = Ja 

10. 1 = Information om ledig tjänst 

2 = Mer än alternativ 1 

3 = Att jag fick komma på intervju 

4 = Mer än alternativ 3 

5 = Att jag fick anställning direkt 

11. 1 = Förstagradskontakt (person i ditt kontaktnät) 

2 = Andragradskontakt (person i bekants kontaktnät) 

3 = Tredjegradskontakt eller mer (person utanför ditt och dina bekantas 

kontaktnät) 

12. Graderingsskala 0-10 

13. 1 = Ja 

2 = Nej 

14. 1 = Tryckta platsannonser (tidskrifter) 

2 = Elektroniska platsannonser (internet) 

3 = Arbetsförmedlingen 

4 = Rekrytering & bemanningsföretag (Adecco, Manpower etc.) 

5 = Personliga kontakter 

6 = Spontanansökningar 

15. Fält för fritext 

 

 


