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SAMMANFATTNING 
Integration av invandrare på arbetsmarknaden är idag en angelägen fråga som diskuteras 

i den politiska debatten. I arbetet med att skapa sysselsättning för utsatta grupper finns 

stöd att söka i EU:s strukturfonder. Sandviken genomförde ett EU-finansierat projekt 

vars syfte var att ge invandrarkvinnor bättre förutsättningar att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Uppsatsen syftar till att undersöka förändringen genom deltagande i 

projektet med betoning på graden av socialt kapital. Det finns många definitioner av 

begreppet. I den här uppsatsen är utgångspunkten Alejandro Portes definition som 

innebär att socialt kapital är de förmåner som en person kan få i relationen med andra 

personer. Valet av definition baseras delvis på den kritik som riktas mot definitioner av 

det slag som exempelvis Robert D Putnam presenterar.  

     Frågeställningar som ställs för att uppfylla uppsatsens syfte är: Hur såg deltagarnas 

förutsättningar ut för att skapa socialt kapital innan projektet? I vilken utsträckning 

skapades socialt kapital till följd av deltagande? Det empiriska underlaget i uppsatsen 

baseras på fyra intervjuer. Resultaten utifrån dessa speglar därför endast de fyra 

kvinnornas situation och bör inte ses som representativt för samtliga som deltog i 

projektet. 

     Resultatet visar att samtliga av de intervjuade hade ett stort socialt kontaktnät innan 

de deltog i projektet. Det rörde sig främst om kontakter som de hade med före detta 

arbetskamrater och personer som de lärt känna genom olika typer av utbildningar här i 

Sverige. Två av de intervjuade ansåg dessutom att deras kontaktnät var så utbrett innan 

projektet att de inte hade haft några svårigheter att få det nuvarande jobbet på egen 

hand. De deltog till stor del på grund av bidraget som betalades ut samt för 

utbildningens skull. Det utbredda kontaktnätet som deltagarna hade tyder på att det 

fanns goda förutsättningar för socialt kapital redan innan projektet.  

     Samtliga intervjuade ser projektet som något mycket positivt, det kan främst kopplas 

till projektets utformning med jobbgaranti och utbildning. Projektets utformning har 

dock varit en förutsättning för att två av dem ansett sig få nytta genom nya sociala 

kontakter. Denna nytta ligger emellertid på ett mer abstrakt plan såsom en känsla av 

delaktighet och trygghet i fall de blir arbetslösa i framtiden.    

     Slutsatsen som dras är att socialt kapital fanns redan innan projektet och att det 

därför i mindre utsträckning har skapats endast till följd av deltagande. För de två 

kvinnor där förändringen varit störst har det funnits ett par gemensamma drag. Frågor 



  

som därför vidare kan undersökas utifrån resultaten som framkommit i den här 

uppsatsen är ålderns betydelse och antalet år i Sverige för att se en tydligare förändring 

på graden av socialt kapital genom deltagande i liknande projekt.  
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1. INLEDNING 

Att fler invandrare ska integreras på den svenska arbetsmarknaden är idag en aktuell 

fråga som diskuteras i den politiska debatten. Det är också ett problem som 

uppmärksammats i den europeiska unionens regionalpolitik. Sedan Sverige blev 

medlem i EU har vissa svenska regioner fått bidrag från unionens strukturfonder för att 

bland annat skapa sysselsättning för just utsatta grupper på arbetsmarknaden.  

     Strukturfonderna utgörs av fyra fonder varav den sociala fonden är en (Internet 1). 

Mål 3 är en samlingsbenämning på den typ av medel som kommer från den sociala 

fonden och som syftar till att ge de utsatta grupperna, däribland invandrare, en möjlighet 

att komma in på arbetsmarknaden. Mål 3 syftar också till att stärka individens relation 

till arbetsmarknaden, vilket görs genom olika kompetenshöjande åtgärder (Internet 2).  

     Gävleborgs län fick mål 3-stöd under perioden 1995-1999. I länet genomfördes 70 

projekt som skulle skapa jobb för utsatta grupper (Tengvall, 1999: 21). En kommun i 

länet som genomförde ett projekt som riktade sig till just invandrare var Sandviken. 

Projektet kallades KOMPIS och fokuserade främst på att ge invandrarkvinnor en 

möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektnamnet är en förkortning och står för 

flerkulturell kompetensutveckling i Sandviken.  

     I statens offentliga utredning om invandrarnas situation på arbetsmarknaden och i 

den svenska välfärdsstaten framgår det att allt fler invandrare hamnar utanför 

arbetsmarkanden och blir beroende av socialbidrag. I utredningen dras också slutsatsen 

att socialbidragstagande är en: ”[…] indikator på en överrisk på att bli socialt 

exkluderad […]” (SOU, 2004: 126).  Socialbidragstagande kan således motverka 

integration.  Arbetsmarknaden är också en av de det viktigaste vägarna för att uppnå 

integration (Ibid. s. 281). I den här uppsatsen undersöks därför förändringen genom 

deltagande i EU-projektet KOMPIS. Uppsatsen fokuserar på förändringen med betoning 

på socialt kapital. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida deltagarnas sociala kapital förändrats 

genom deltagande. För att ta reda på förändringen undersöks kvinnornas situation innan 

projektet, det vill säga i vilken utsträckning socialt kapital fanns då. Detta för att sedan 

undersöka om det har skett en förändring i förhållande till deras situation efter projektet. 

     Det finns många definitioner av socialt kapital, i teoriavsnittet redogörs för valet av 

definition i den här uppsatsen. Den grundläggande likheten mellan de allra flesta 

definitioner är att socialt kapital skapas i relation med andra.  

     För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

 
• Hur såg förutsättningarna ut för att skapa socialt kapital för deltagarna innan 

projektet?  

• I vilken utsträckning skapades socialt kapital till följd av deltagande?  

 

1.2. Metod, material och källkritik 
Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen behandlar socialt kapital. Det finns många 

definitioner men i den här uppsatsen används Alejandro Portes, professor i sociologi. 

Den valda definitionen presenterar han i artikeln “Social Capital: Its origins and 

application in modern society”. I uppsatsens teoridel redogörs för anledningarna till att 

den definitionen har använts. Utgångspunkten är bland annat den kritik som kan riktas 

mot Robert D Putnams definition och syn på vad socialt kapital är. Kritik som riktas 

mot Putnams definition kommer dels från Portes men också från Russell Hardin, 

professor i statsvetenskap. Det material som använts i det fallet är artikeln ”Is Social 

Capital declining?” och hans bok Trust and Trustworthiness (2005). Valet av teori 

hänger ihop med det som delvis var syftet med projektet, integration. Har deltagarnas 

sociala kontaktnät blivit större och vilken användning har de i så fall haft av det? För att 

ta reda på detta är det nödvändigt att se hur deras sociala kontakter såg ut innan och om 

projektet därmed lett till förändring med avseende på detsamma.  

     Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka om en förändring skett genom 

deltagande i projektet har intervjuer genomförts som underlag i den empiriska delen av 

uppsatsen (se bilaga). Det har varit ett naturligt val av metod då det handlar om 

deltagarnas situationer till följd av projektet. Ett begränsat antal deltagare valdes 

slumpvis ut med utgångspunkt i den deltagarlista som fanns på kommunen. Totalt finns 

det 20 personer som potentiellt sett skulle vara aktuella för intervju. Men eftersom det 
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inte, inom ramen för denna uppsats, varit möjligt att intervjua så många som krävs för 

att kunna dra generella slutsatser så ger denna uppsats endast en indikation om hur det 

kan se ut. Därför baseras uppsatsen på de fyra deltagare som finns med i denna 

undersökning. Intervjupersonerna är slumpmässigt utvalda. Hade det varit angeläget att 

dra en mer generell slutsats om projektet som helhet hade en intervju med 

projektledaren varit av intresse. Ledaren har varit involverad under hela projekttiden 

och är med stor sannolikhet insatt i vilken nytta som projektet inneburit för deltagarna, 

vad som hänt med deltagarna efter projektet avslutades och hur många som exempelvis 

varit helt arbetslösa innan. En sådan intervju hade dock baserats på sekundärinformation 

och det skulle också innebära en risk att projektledaren överdriver projektets betydelse 

för deltagarna. Därför har slutsatserna baserats på de fyra deltagarna som intervjuats.  

     Intervjupersonerna har fått svara på frågor om deras situation innan, under och efter 

projektet. Har en förändring skett med avseende på de sociala kontakter som de hade 

och har projektet skapat nya sociala kontakter som lett till någon nytta för dem? För att 

få en bild av projektet baseras också den empiriska delen av uppsatsen på dokument 

från kommunen. 

     Det finns vissa risker med att använda sig av intervjumetoden, bland annat på grund 

av att de intervjuade kan bli påverkade av den som intervjuar. Risken är dock störst vid 

så kallad samtalsintervjuer (Svenning, 2000: 164). I denna undersökning har ett 

frågeformulär använts där samma frågor ställts till samtliga av de intervjuade. Frågorna 

har varit öppna så att det funnits utrymme för den intervjuade att beskriva situationen 

med egna ord (se bilaga). I vissa fall har den intervjuade fått utveckla sina svar och 

följdfrågor har ställts, dessa frågor finns dock inte med i bilagan eftersom det har varit 

olika beroende på vad personen har tagit upp under intervjun. För att vara säker på att 

den information som den intervjuade har givit uppfattats rätt har detta sammanfattats i 

slutet av intervjun. Detta har möjliggjort för den intervjuade att rätta till något som den 

eventuellt anser är felaktigt. Intervjuerna pågick olika lång tid beroende på hur 

pratsamma de intervjuade var, längsta varade i 45 minuter. En risk som finns är att de 

intervjuade kan ha glömt eller ser situationen innan projektet på ett annat sätt idag än 

hur det egentligen var när projektet inleddes 1999. Detta är dock en risk som tagits. 

Anledningen till valet av ett projekt som genomfördes på slutet av 90-talet beror på att 

projekten ofta har långsiktiga mål vilket är något som kan vara svårt att mäta alldeles 

efter projektettiden är avslutad.  
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1.3. Avgränsningar 
I Sandvikens kommun är KOMPIS det enda projektet som jag har fått kännedom om 

som riktar sig till invandrare som en utsatt grupp på arbetsmarknaden. En tanke var först 

att jämföra detta projekt med ett annat projekt i kommunen som syftade till att främja 

nyföretagande bland kvinnor. Detta för att se om det skulle framkomma skillnader i 

vilken grad socialt kapital skapats till följd av deltagande. På grund av att uppföljningen 

av det projektet var dålig samt att det inte fanns några uppgifter om vilka som deltagit 

fokuseras undersökningen endast på hur det har sett ut för deltagarna i KOMPIS- 

projektet. 

       Utifrån den lista med namn som fanns på kommunen över projektdeltagare visade 

det sig att det fanns 20 potentiella intervjupersoner. Urvalet intervjuade har dock 

begränsats till fyra stycken. Resultaten speglar alltså endast de intervjuades situationer 

och inte projektdeltagarnas i allmänhet.   

 

1.4. Disposition 
Efter denna inledning följer teoridelen där valet av definition presenteras samt vad detta 

grundar sig på. I slutet av kapitlet redogörs för hur socialt kapital i teorin använts för att 

kunna ta reda på i vilken grad det skapats till följd av deltagande i projektet. Därefter 

följer den empiriska delen av uppsatsen som till störst del baseras på de genomförda 

intervjuerna. Avslutningsvis dras slutsatser av undersökningen och resultaten 

diskuteras.  
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2. VAD ÄR SOCIALT KAPITAL? 

Det finns många olika uppfattningar om vad socialt kapital är. Den forskare som 

förknippats mest med begreppet inom statsvetenskapen är Robert D Putnam. Inom den 

svenska forskningen har Bo Rothstein presenterat en definition. Det som dessa två har 

gemensamt är deras betoning på tillit för att förklara socialt kapital.  

     Kapitlet inleds först med Rothsteins och Putnams syn på socialt kapital eftersom 

deras namn är viktiga för den forskning som bedrivits inom statsvetenskapen. Därefter 

presenteras den definition som utgör grunden för undersökningen. Efter att den 

teoretiska delen av uppsatsen sammanfattats följer ett avsnitt som beskriver hur teorin 

har tillämpats i det empiriska kapitlet. 

 

2.1. Socialt kapital enligt Putnam och Rothstein 
Begreppet socialt kapital blev allt mer populärt efter Putnams undersökning av en 

institutionell reform i Italien. Putnam ville ta reda på varför vissa regioner lyckades 

bättre än andra med att skapa effektiva institutioner (Putnam, 1993: 13). Han kom fram 

till att det sociala kapitalet var en förklaring till att institutionernas effektivitet skilde sig 

mellan de italienska regionerna (Ibid. s. 205-206). I sin senare bok Den ensamme 

bowlaren definierar Putnam socialt kapital som ”[…] band mellan individer – sociala 

nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam, 

2000: 18). I boken redogörs för den minskning som skett av det sociala kapitalet i 

Amerika. Allt färre är till exempel aktiva medlemmar i olika föreningar (Ibid. s. 65) 

Tidigare träffades man för att bowla tillsammans efter jobbet vilket är något som man 

numer gör ensam (Ibid. s. 117-118 ).  

     Putnam anser dock inte att alla sociala kontakter skapar socialt kapital. Ett exempel 

på detta är arbetsplatsen. Fler amerikaner än tidigare är medlemmar i olika 

yrkesorganisationer, men de är också de enda organisationerna som ökar i medlemstal 

enligt författaren (Ibid. s. 88). Putnam menar att det är frestande att tro att det sociala 

kapitalet har flyttats till arbetsplatserna eftersom allt fler är yrkesverksamma idag än 

tidigare. Han redogör emellertid för fler argument till att det sociala kapitalet inte har 

förskjutits dit. Först och främst menar Putnam att det ökade medlemstalen i 

yrkesorganisationer inte väger upp för det minskande i alla andra organisationer (Ibid. s. 

88-89). Han utgår också från olika undersökningar som gjorts och kommer fram till att: 
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”Kontakter på arbetsplatsen är obesvärade och trevliga men inte intima och äkta 

stödjande”(Putnam, 2000: 91). Slutsatsen som dras är att det därför inte handlar om 

socialt kapital. För honom är således tillit viktigt för att definiera begreppet.  

     Även Rothstein anser att tillit är en viktig del i definitionen. Han menar att det finns 

både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt, antalet kontakter och graden av tillit 

(Rothstein, 2003: 111). Det finns dock vissa problem med att bland annat mäta tillit 

anser han (Ibid. s. 112).  

     Det finns även forskare som vänder sig mot att tillit är en nödvändig beståndsdel för 

att förklara vad socialt kapital är. Här följer de invändningar som finns mot detta.  

 

2.2. Problem med tillit i definitionen 
Rothstein anser att mängden definitioner av socialt kapital har att göra med att det är 

svårt att mäta eftersom det innefattar både kvantitativa och kvalitativa delar. Det vill 

säga antalet sociala kontakter som en individ har och hur mycket tillit som finns inom 

dessa. Problemet är att det är svårt att värdera eftersom en person kan ha ett fåtal 

kontakter som den litar fullt på medan en annan person kan ha många kontakter som 

den litar delvis på. Vilket av dessa alternativ som är bäst för skapandet av socialt kapital 

blir svårt att avgöra (Rothstein, 2003: 112). 

     Rothstein beskriver också undersökningar som görs där graden av tillit ska värderas. 

Människor får då ta ställning till påståenden som: ”Man kan lita på de allra flesta 

människor” (Ibid. s. 148). Russell Hardin menar att en person definierar huruvida det 

går att lita på andra människor utifrån de faktiska relationer som personen har (Hardin, 

2005: 13-14). Därför blir dessa påståenden ointressanta. I sin bok Trust and 

Trustworthiness ställer han sig frågan om hur relationen mellan tillit och socialt kapital 

ser ut. Han kommer fram till att det är den sociala relationen som gör det möjligt att lita 

på någon och därefter kunna samarbeta. Av den anledningen menar han att: “[…] it 

seems wrong to think of trust itself as an element of social capital” (Hardin, 2005: 83-

84). Tilliten är hellre ett resultat av samarbete.   

     Det är således relationerna som gör det möjligt att eventuellt hysa tillit, varför det är 

en felaktig utgångspunkt att använda definitioner som baseras på det.  

Ett annat argument som Hardin framför är att det är orimligt att hysa tillit till människor 

i allmänhet eftersom det är många som är opålitliga. Han medger att det är lättare att 

inleda samarbetsprojekt om det finns pålitlighet i relationerna, men det är fel att 
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använda det som utgångspunkt eftersom det är relationen som är källan (Hardin, 2005: 

21-22).  

     Enligt Hardin är det också fel att göra en generalisering, som Putnam gör, om att det 

sociala kapitalet har minskat och menar istället att det har ökat. Detta grundar han på att 

det är få i västvärlden som lever i samhällen där det finns ett begränsat antal kontakter, 

sådana samhällen hör till det förgångna. I det moderna samhället har istället den 

individuella tillgången på socialt kapital ökat till exempel via arbetsplatsen och de 

kontakter som personer får där (Ibid. s. 24). Socialt kapital enligt Hardin handlar alltså 

främst om de sociala relationerna. 

     Det finns alltså invändningar mot att tillit är viktigt för att definiera socialt kapital 

både i praktiken, hur ska det mätas? Men också i teorin, är det rimligt att hysa tillit och 

vad baseras det på? Därför grundar sig valet av definition på de sociala kontakternas 

betydelse och varför dessa är bra.     
 

2.3. Socialt kapital - att uppnå fördelar 
Alejandro Portes menar att det är viktigt att skilja på det som genererar socialt kapital 

och dess effekter. Ett problem som han ser med exempelvis Putnams definition är att 

den inte gör det, socialt kapital blir både orsak och verkan (Portes, 1998: 19-20).  

     Portes anser att begreppets popularitet beror på två saker: 

 
First, the concept focuses attention on the positive consequences of sociability while 
putting aside its less attractive features. Second, it places those positive consequences in the 
framework of a broader discussion of capital and calls attention to how such nonmonetary 
forms can be important sources of power and influence […] (Ibid. s.  2). 

 

Han presenterar därför följande definition när han sammanfattar hur begreppet använts i 

den litteratur som behandlar empirisk forskning:”[…] social capital stands for the ability 

of actors to secure benefits by virtue of membership in social networks or other social 

structures” (Ibid. s. 8). Definitionen utgår från att socialt kapital är något som finns i 

relationen mellan individer. Det är alltså inte kopplat till något som individen själv har 

såsom humankapital, det vill säga de kunskaper eller färdigheter som en person besitter, 

eller finanskapital. De förmåner som Portes beskriver i sin definition får en person 

tillgång till genom relationerna med andra. Det är således de sociala kontakter som en 

individ har med andra människor som är källan till socialt kapital. Kontakterna kan 

också vara en källa till inflytande (Ibid. s. 2). Portes redogör för några positiva effekter 
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av socialt kapital varav den mest användbara är de sociala kontakter som finns utanför 

familjen eftersom dessa leder till största nytta för människor (Portes, 1998: 12). Han 

menar dock att denna typ av relationer kan vara svåra att få tillgång till för immigranter 

(Ibid. s. 14).  

     Att dra fördelar av sociala kontakter är också något som Hardin är inne på. Han 

menar att det finns sociala nätverk vars avsikter är kollektiva men som istället används 

för personliga syften. Exempel på det kan vara personer som försöker uppnå en politisk 

karriär och av den anledningen engagerar sig i olika nätverk. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara något negativt utan kan istället tyda på att kapitalet har tagit 

andra former hellre än att vara på tillbakagång. En orsak till detta skulle kunna vara att 

människors mål har förändrats i förhållande till förr (Hardin, 2005: 24).   

     Det är Portes definition som använts i undersökning. Dels för att den inte betonar 

tillit som källan till socialt kapital vilket gör den empiriskt användbar, men också för att 

det är en sammanfattande definition som speglar hur begreppet använts i forskning. 

Portes definition handlar om de positiva effekterna som uppstår genom att ha olika 

sociala kontakter, men han betonar också att socialt kapital inte behöver leda till endast 

positiva effekter. Eftersom detta är ett viktigt argument i Portes artikel beskrivs de 

negativa konsekvenser som kan uppstå med socialt kapital, enligt honom, nedan. Detta 

hänger också samman med vilken typ av kontakter som är bäst för att nå de förmåner 

som han syftar på i sin definition.     

 

2.4. Inte bara positiva effekter av socialt kapital  
Mycket av den forskning som försöker förklara vad socialt kapital är bortser från att det 

kan generera negativa effekter. På samma sätt som socialt kapital kan leda till fördelar 

för dem inom nätverket kan det också leda till något negativt för dem som står utanför. 

Det finns exempel där etniska minoriteter utesluter andra från olika affärsgrenar som de 

dominerar (Portes, 1998: 15). En annan negativ effekt är att nätverken kan bli för slutna 

vilket innebär att gruppmedlemmar hämmas från att exempelvis göra karriär inom andra 

branscher än den som är mest framträdande i gruppen. Portes tar också upp exempel på 

mindre samhällen som kännetecknas av en hög grad av socialt kapital där den sociala 

kontrollen blir så stark att den personliga friheten inskränks (Ibid. s. 16). 

Hardin anser heller inte att socialt kapital endast behöver leda till något positivt: 
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social capital enables a racist organisation such as the Ku Klux Klan to wreak its havoc 
[…] It is far more useful to make social capital a strictly analytical and descriptive category 
and to leave open whether any instance of it might work for some good or some harm 
(Hardin, 2005: 20). 
 

Denna syn på socialt kapital skiljer sig från Portes sammanfattande definition, även om 

han också betonar de negativa effekterna med det sociala kapitalet inom vissa grupper.  

     Portes menar alltså att socialt kapital är något som människor har nytta av genom 

sina relationer med andra och kritiserar slutna nätverk för att leda till negativa effekter. 

Eftersom förmånerna genom sociala kontakter är centrala i den valda definitionen är 

frågan vilka fördelar som då finns med kontakter som är av ytligare slag?  

 

2.5. Ytliga kontakter bättre för att uppnå fördelar 
Putnam menar alltså, som framgått tidigare, att kontakterna på arbetsplatsen inte är en 

källa till socialt kapital eftersom den typen av kontakter inte är ”intima och äkta 

stödjande” (Putnam, 2000: 91). Portes betonar samtidigt att det positiva som finns med 

socialt kapital kan kopplas till den typen av kontakter som inte är lika djupa.  

     I Granovetters artikel ”The strength of weak ties” diskuterar han i termer av svaga 

och starka band. Han nämner inte socialt kapital som begrepp men undersöker vilken 

typ av kontakter som är mest gynnsamma för att uppnå och säkra fördelar genom 

kontakter. Granovetter genomförde en undersökning som gick ut på att ta reda på vilken 

typ av kontakter som är bäst för att finna ett jobb (Granovetter, 1973: 1371). Det som 

Granovetter kommer fram till i sin undersökning är att de personer som har svagare 

band, det vill säga många ytliga och utomfamiljära kontakter, har lättare att få ett arbete 

än de som har få starka band. Han betonar att det är på ett individuellt plan som den 

största nyttan av svaga band kan dras. Granovetter anser dock att det finns en fördel sett 

ur ett större perspektiv också. Svaga band påverkar också den sociala 

sammanhållningen på makronivå eftersom han menar att en person som i exemplet 

byter jobb kommer att fortsätta ha sina sociala kontakter som den hade innan och 

samtidigt knyta nya. Med detta följer att en länk skapas mellan personens kontakter 

(Ibid. s. 1373).  En likhet mellan Portes och Granovetter är därför synen på att de 

kontakter som finns exempelvis inom familjen och i slutna grupper inte leder till lika 

stora fördelar för personer.  
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2.6. Sammanfattning av socialt kapital i teorin 
I den här uppsatsen används Portes definition av socialt kapital som beskrivs som de 

fördelar som en person kan få genom sociala kontakter i form av grupperingar eller 

nätverk. Valet av definition grundar sig delvis på den kritik som finns mot att använda 

definitioner som blir både orsak och verkan eftersom tillit är ett element i definitionen. 

    Enligt både Hardin och Portes är det relationen som är källan till socialt kapital. Det 

är därför de sociala kontakterna som kan leda till tillit menar Hardin. Det finns dock 

vissa svårigheter med att mäta graden av tillit. Han kritiserar också Putnam för att det 

faktiskt inte ska ha skett en minskning av socialt kapital och menar att människor har 

fler kontakter än tidigare genom arbetsplatsen. Dessa är, enligt Hardin, visst en källa till 

socialt kapital vilket i så fall skulle innebära att det har ökat.  

     Likheten mellan Portes och Hardin är att de båda anser att socialt kapital inte 

behöver leda till endast något positivt, ett exempel är slutna grupperingar där människor 

kan hämmas från att förverkliga sig själva eller utesluter andra. Därför menar Portes att 

de största fördelarna finns att hämta i relationer som är av ytligare karaktär. Detta är 

också något som Granovetter undersökt och kommit fram till. På grund av Portes 

betoning på de positiva effekterna i definitionen är det därför den typen av sociala 

kontakter som är intressantast för att ta reda på om en förändring har skett genom 

deltagande. 

     Innan det kapitel som behandlar den empiriska delen av uppsatsen tar vid redogörs i 

detta kapitel för hur teorin har använts för att mäta i vilken grad socialt kapital har 

skaptas till följd av deltagande. 

 

2.7. Empirin möter teorin -Att mäta graden av socialt kapital  
För att ta reda på förändringen genom deltagande i projektet med avseende på socialt 

kapital är det först och främst källan, det vill säga relationerna som personerna har med 

andra människor som undersöks.  

     För att kunna ta reda på hur det har sett ut för de intervjuade invandrarkvinnorna har 

de fått svara på frågor om hur deras sociala kontaktnät såg ut innan projektet inleddes. 

Vilken typ av sociala kontakter hade de då? Vad var det som gjorde att de sökte sig till 

projektet och vad ville de uppnå? Det är kvinnornas situation innan projektet som är 

viktig för att kunna avgöra i vilken grad projektet lett till att socialt kapital skapats. 

Hade deltagarna till exempel redan innan projektet ett utbrett kontaktnät?  Detta är 
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också intressant eftersom Portes menar att det kan vara svårt för immigranter att få del 

av de ytligare kontakterna, som enligt honom är de som är bäst för säkra förmåner av 

olika slag.  

     För att därefter undersöka förändringen har de fått svara på det som hände under 

projektets gång. Knöts nya kontakter med till exempel andra projektdeltagare eller 

arbetsplatser? Hur upplevdes de eventuellt nya kontakterna, vilken nytta beskriver de 

intervjuade att de hade av kontakterna?  

     Det är också relevant att ta reda på situationen efter projektet avslutades. Fick 

deltagarna nya kontakter tack vare projektet som också bestod? Har dessa i så fall lett 

till någon typ av nytta för deltagarna efter att projektet avslutades?   

     Om det skulle visa sig att det fanns begränsat antal kontakter innan projektet och att 

nya kontakter uppstod till följd av deltagande samt att dessa lett till något bestående 

som de haft nytta av ses det som en indikation på att socialt kapital skaptas i hög grad 

till följd av projektet. Det är kontakterna som finns utanför familjen som är viktiga 

eftersom både Portes och Granovetter betonar vikten av den typen av relationer.   

      Har det funnits ett stort socialt kontaktnät redan innan deltagande och att projektet 

inte lett till någon större skillnad vad gäller de sociala kontakterna och den 

användbarhet som de intervjuade ansåg sig ha av dessa, tolkas det som att projektet inte 

skapat socialt kapital.  

     Mellan dessa två alternativ finns självklart gradskillnader, men går det att se en trend 

som pekar i en viss riktning utifrån resultatet av intervjuerna?  
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3. PROJEKTET KOMPIS 

Det här kapitlet behandlar den empiriska delen av uppsatsen. För att kunna redogöra för 

förändringen genom deltagande beskrivs projektet mer ingående, vad var bakgrunden 

till att projektpengar söktes och vad skulle uppnås? Syftet med detta är att det ska bli 

lättare att förstå redovisningen av intervjuerna som följer i avsnitt 3.5.  

 

3.1. Bakgrunden till projektet  
Projektet KOMPIS syftade till att utbilda invandrarkvinnor för jobb inom 

äldreomsorgen. Anledningen till att EU-medel söktes handlade alltså om att få in 

invandrare på arbetsmarknaden, detta vittnar citatet nedan om: 

 
I Sandviken, liksom på många andra håll, är arbetsmarknaden tämligen begränsad för 
människor från andra länder. Många hänvisas till ett liv med socialbidrag som enda 
försörjningskälla under oöverskådlig tid (Ansökan Europeiska Socialfonden, 1999: 1). 

  

Av projektansökan framgår också att det är viktigt att ta hänsyn till den äldre andelen 

invandrare som bor i Sverige i dag. Fler av de äldre invandrarna blir beroende av hjälp 

från äldreomsorgen och det finns därför en poäng i att utbilda människor som kan hjälpa 

de äldre invandrarna på deras eget språk och anpassa hjälpen till den egna kulturen för 

att de ska få det så bra som möjligt.  

     Projektet handlar emellertid inte endast om att hjälpa invandrarna, det finns också en 

fördel med att ha invandrare arbetande inom den svenska vården:  

 
Kanske det också är så att våra invandrare kan hjälpa oss till en annan attityd till äldre? I 
andra kulturer bemöts man med respekt för att man är äldre, medan vi i Sverige ibland 
betraktar de äldre som en belastning för samhället (Pressmeddelande, 1999). 

 

Bakgrunden till projektet handlar därför både om vilka fördelar som invandrarna som 

deltar får, men också vilka lärdomar som svenskar kan dra av andra kulturers syn på 

äldre.       
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3.2. Vad skulle uppnås med projektet?  
Det övergripande målet som skulle uppnås till följd av deltagande i projektet var att 

deltagarna skulle få jobb. Det fanns också en typ av jobbgaranti1 för deltagarna efter 

projektet eftersom Sandvikens kommun band upp sig till att anställa 10 personer per år 

inom den kommunala vården och omsorgen (Avtal angående avvikelse från LAS, 

1999).  

     Jobb var emellertid inte det enda målet utan det sågs också som viktigt att 

”integrering av flerkulturell arbetskraft ökar inom vården” (Fendell, 2001: 5). Ett annat 

mål var att förståelsen ute i samhället för andra kulturer ökar, samt att deltagarna i och 

med projektet skulle känna sig mer oberoende och därmed får bättre självkänsla (Ibid.). 

En förhoppning var också att deltagarna skulle knyta nya kontakter (Pressmeddelande, 

1999).  

 

3.3. Projektets utformning  
Projektet handlade om att höja kompetensen hos deltagarna. Därför fick de genomgå en 

utbildning från maj 1999 till december 2000 (Projektansökan, 1999: Bilaga 1). Projektet 

skulle motsvara en treårig gymnasieutbildning. Deltagarna fick främst läsa kurser som 

hade med vård och omsorg att göra men även ämnen som matematik, samhällskunskap 

och svenska ingick för att de skulle få en komplett gymnasieutbildning. Deltagarna 

erbjöds också en körkortsutbildning eftersom det sågs som en viktig förutsättning för att 

få jobb inom äldreomsorgen (Uppläggning av projekt, 1999). 

     Enligt utvärderingen som gjorts var det 29 personer som fullföljde projektets 

utbildning varav 20 personer var av utomnordiskt ursprung. Ett av syftena med projektet 

var integrering, därför var inte samtliga deltagare från andra länder, 9 personer med 

svenskt ursprung deltog också. Majoriteten av deltagarna var mellan 30-39 år när 

projektet genomfördes (Fendell, 2001: 10).        

 

3.4. Projektets idé och kopplingen till socialt kapital 
De dokument som finns om projektets syfte och utformning tyder på att målet har varit 

att uppnå socialt kapital.  Detta eftersom det förutsätts i ansökan om strukturfondsmedel 

att deltagarna har levt isolerat från arbetsmarkanden innan projektet, vilket försvårar 

                                                 
1 Med jobbgaranti menas att deltagarna efter genomgången utbildning med godkända resultat var säkra på 
att bli erbjudna ett jobb. I det här fallet garanterades ett jobb inom äldreomsorgen.  
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deras möjlighet att få kontakter med det svenska samhället. Projektet ska i sin tur hjälpa 

deltagarna att komma in i samhället och att de ska kunna knyta nya kontakter som ska 

generera nytta för deltagarna.  

     Genomgången utbildning ska ge en jobbgaranti, därför kan inte det sägas vara en 

nytta som skapats till följd av deltagarnas sociala kontakter som de eventuellt fått 

genom projektet. Däremot måste projektet fullföljas för att jobbgarantin ska gälla.  

     Syftet med projektet var alltså till stor del att skapa socialt kapital. Stämmer den 

bilden som ansökan ger överens med den som ges av de intervjuade och i vilken 

utsträckning har i så fall socialt kapital skapats till följd av deltagande?  

 

3.5. Förändring genom deltagande?  
I detta avsnitt redogörs för resultatet från intervjuerna. Hur såg kvinnornas sociala 

kontaktnät ut innan, det vill säga vilka förutsättningar fanns för socialt kapital innan 

projektet och i vilken grad skapades socialt kapital till följd av deltagande? 

 

3.5.1. Intervjupersonernas bakgrund 
Av de fyra deltagarna är tre från Bosnien och kom hit till Sverige i samband med det 

pågående kriget 1993 (Intervjuperson 1, 2, 4). Den fjärde är från norra Afrika och kom 

hit till Sverige i början av 1980-talet (Intervjuperson 3). När projektet inleddes var tre 

av deltagarna mellan 30-39 år och en mellan 20-29 år. Som det framgått i det förra 

avsnittet var majoriteten av samtliga deltagare i projektet mellan 30-39 år när projektet 

genomfördes.  

     I dag jobbar samtliga av de intervjuade inom äldreomsorgen som undersköterskor, 

vårdbiträde eller sjuksköterska. De tre kvinnorna från Bosnien hade utbildning när de 

kom till Sverige. De refererade också till situationen innan projektet som tiden då de 

kom till Sverige. Detta gjorde inte kvinnan från Afrika som hade bott och jobbat i 

Sverige i flera år innan projektet inleddes.    

 

3.5.2. Orsaker till deltagande 
Samtliga av de intervjuade uppger att den främsta orsaken till att delta i projektet var för 

att få ett heltidsjobb. Detta är inte så konstigt med tanke på att det har visat sig att 

projektet erbjöd så kallad jobbgaranti för deltagarna. Detta var i alla fall något som 
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lockade tre av de fyra deltagarna. För den fjärde deltagaren såg situationen annorlunda 

ut. Hon deltog främst på grund av att slippa ta studielån. Hon hade själv tänkt utbilda 

sig inom vården men var tvungen att läsa in behörighet på komvux för att söka vidare 

till högskola. När hon såg en annons om projektet anmälde hon sig för att slippa låna 

pengar och höll sina planer på att genomgå utbildningen på egen hand för sig själv. Hon 

ansåg också att det gav henne en möjlighet till att träna att arbeta med människor, vilket 

hon ansåg att vara något positivt med tanke på hennes planer med en högre 

vårdutbildning. I och med utbildningen fick hon också praktisera under projekttiden. 

     Två av deltagarna uppger att de inte hade deltagit om det inte hade funnits en 

jobbgaranti efter projektet. Orsakerna i det ena fallet var att kvinnan genomgått 

utbildningar innan som inte lett till något jobb (Intervjuperson 2). Den andra hade redan 

ett halvtidsjobb som hon inte ville äventyra genom att börja studera. Hon deltog endast 

eftersom det gav henne en större säkerhet i form av heltidsanställning än det jobb som 

hon redan hade (Intervjuperson 1). De övriga två hade genomfört utbildningen i vilket 

fall eftersom den ena menade att det gynnade hennes ekonomiska situation 

(Intervjuperson 3) och den andra eftersom det skulle ge henne en möjlighet att få mer 

kunskap i hur man jobbar med äldre då hon hade jobbat inom äldreomsorgen ett par år 

innan projektet inleddes (Intervjuperson 4).  

     Det bidrag som betalades ut under hela studietiden var något som lockade samtliga 

till att delta. De två förstnämnda, som inte hade genomfört utbildningen om det inte 

hade varit för jobbgarantin anser dock att det fanns andra mål med att delta eftersom de 

redan visste att de skulle få jobb om de fullföljde utbildningen. Dessa mål handlade 

främst om att få förbättrade kunskaper i svenska, lära känna nya människor och lära sig 

mer om andra kulturer, den svenska liksom andra (Intervjuperson 1, 2). Deltagarna i 

projektet kom från olika delar av världen, vilket möjliggjorde detta.  

 

3.5.3. Typ av sociala kontakter innan projektet 
Eftersom Portes och Granovetter menar att det är de utomfamiljära kontakterna som 

leder till fördelar, vilket då enligt Portes definition innebär socialt kapital om 

kontakterna leder till någon typ av fördel, är det viktigt att ta reda på hur deras sociala 

kontaktnät såg ut innan deltagarna påbörjade projektet. Detta för att se om det medförde 

några skillnader genom deltagande. Portes betonar också svårigheten att säkra fördelar 

för just immigranter eftersom de kan ha svårt att få tillgång till den typen av sociala 
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kontakter som är mest fördelaktiga i det fallet. Hade deltagarna exempelvis varit 

arbetslösa och hade det inneburit begränsade kontakter innan projektet? Detta skulle i så 

fall tyda på att det fanns dåliga förutsättningar för att skapa socialt kapital innan 

projektet inleddes. Detta har emellertid visat sig att inte stämma då de fyra deltagarna 

hade ett välutvecklat socialt kontaktnät redan innan projektet. Detta beskrivs bland 

annat med följande ord: ”Mitt sociala kontaktnät var stort […] Jag hade genom tidigare 

jobb och privat, kontakter innan projekten [projektet, min anm.]” (Intervjuperson 3). 

Detta citat kan ses som representativt för samtliga av de intervjuade.  

      Var det då mest andra invandrare som de hade sociala kontakter med i Sverige? Tre 

av deltagarna kom under intervjuerna in på att majoriteten av deras sociala kontaktnät 

utgjordes av infödda svenskar och inte av andra invandrare (Intervjuperson 2, 3, 4). En 

talar om att hon medvetet försökte söka sig till andra svenskar eftersom hon ville känna 

sig som en del av det svenska samhället (Intervjuperson 2). Samma kvinna beskrev 

dock sina kontakter med just svenskar enligt följande:  

 
[…]Mina kontakter med svenskar inte så himla mycket egentligen, den här Sandvikens 
mentalitet är lite hård [antalet kontakter med svenskar innan projektet var begränsade på 
grund av mentaliteten, min anm.] (Intervjuperson 2).  

 

Kvinnan hade tidigare bott i en mindre kommun i södra Sverige och ansåg att det var 

lättare att lära känna svenskar där än vad det var i Sandviken. Hon lade till att hon inte 

visste om det berodde på att Sandviken var en större kommun och att det därmed 

försvårade situationen. Hon jämför sig också med andra deltagare när hon beskriver sin 

situation innan projektet:  

 
Jag vet att det har funnits personer som kom i den klassen [andra projektdeltagare, min 
anm.], som inte alls har varit ute i samhället [innan projektet genomfördes, min anm.] […] 
De har heller inte varit så himla intresserade heller (Intervjuperson 2). 

 

     Den typ av kontakter som fanns innan projektet kan också kopplas till deras sociala 

situation med avseende på vad de haft för typ av arbeten i Sverige innan de deltog.  

     Två av deltagarna hade jobbat inom äldreomsorgen, dock inte heltid och med 

tillsvidareanställning. Det var jobb som de hade hittat via egna kontakter och inte via 

arbetsförmedlingen. En av dessa två sade uttryckligen att hon sannolikt skulle ha fått 

jobbet även om de inte deltagit i projektet. Hon menar dock att projektet skyndade på 

processen till tillsvidareanställning (Intervjuperson 4). Den tredje hade redan 
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halvtidsanställning när projektet inleddes men deltog i alla fall eftersom det kunde ge 

henne ett heltidsjobb. Det var endast för en av de intervjuade som deltagande i projektet 

varav stor betydelse för hennes situation på arbetsmarknaden eftersom hon aldrig 

tidigare hade haft ett jobb i Sverige. Hon ansåg dock inte att det på något sätt avskärmat 

henne från samhället eftersom hon genomgått olika typer av praktik och utbildningar 

där hon lärt känna främst svenskar (Intervjuperson 2). 

        

3.5.4. Nya kontakter i och med projektet 
Vilka kontakter fick deltagarna under projektets gång? Att döma av det som 

intervjupersonerna sagt verkar inte de sociala kontakter som de fått via andra 

projektdeltagare, utifrån gruppen med deltagare vara av större betydelse utan snarare de 

kontakter som de själva knutit med arbetsplatser. På detta sätt har projektet indirekt, 

genom de sociala kontakterna, skapat positiva effekter.  En av kvinnorna menar att det 

är en självklarhet att hon fått nya bestående kontakter (Intervjuperson 1). En annan 

menar att det är svårt att avgöra om hon fått nya sociala kontakter: ”Men jag är inte en 

av de personer som kan säga: Den projekten [det projektet, min anm.] har givit mig den 

kontakten. Jag var mycket inblandad tidigare” (Intervjuperson 2). En tar också upp det 

mentorskap som projektet erbjöd som en viktig del i att få en bestående kontakt även 

efter projektet. För henne har det givit henne en bestående vänskap som hon anser givit 

henne mycket på det privata planet (Intervjuperson 2).  

 

3.5.5. Nyttan till följd av deltagande  
Vilken roll spelade de nya kontakterna, har de inneburit någon nytta för deltagarna, har 

de kunnat säkra fördelar genom dessa? Kontakterna som de intervjuade anser att de fick 

med andra deltagare i projektet har lett till att de fått vänner på det privata planet med 

såväl svenskar men också andra invandrare (Intervjuperson 1, 2). Men det är främst 

kontakterna som de fått via praktik som upplevs som mest användbara. En av de 

intervjuade menade att hon aldrig skulle kunna ha tänkt sig att arbeta inom 

äldreomsorgen, hon är idag glad att hon deltog i projektet. Det har fått henne att känna 

sig mer hemma i Sandviken. Hennes jobb i hemtjänsten har givit henne en större 

förståelse för det svenska samhället eftersom hon besökt många hem och träffat många 

anhöriga till de äldre genom sitt nya jobb.  
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Nu känner jag Sandviken mer hemma än någonstans. I halva Sandviken jag har varit hos 
någon [genom sitt jobb i hemtjänsten, min anm.] Varit med träffat anhörig, granne, släkt, 
[…] Jag har lärt mig hur är det i Sverige när man kommer i hemmet med svensk kultur 
[jobbet har givit henne en inblick i den svenska kulturen, min anm.] (Intervjuperson 2). 

 

Hon betonar att hon känner sig mer delaktig i samhället idag än vad hon gjorde tidigare. 

Denna typ av nytta ligger på ett mer abstrakt plan, men det finns också mer tydliga 

exempel där projektet lett till fördelar för de deltagande. Två av kvinnorna anser att de 

kontakter som de har fått genom projektet har givit dem större kunskap i svenska 

språket vilket har givit upphov till möjligeter som de inte tidigare hade haft, exempelvis 

att studera vidare (Intervjuperson 1, 2). Detta är också något som åtminstone en av dem 

funderar på att göra. Denna möjlighet har inte endast grundats till följd av utbildningen 

som givit behörighet utan också genom de nyfunna kontakterna. Den andra kvinnan 

menar att hon mår bättre idag eftersom de nya kontakterna givit henne framtidstro i 

större utsträckning än tidigare, en känsla av trygghet. 

     En av de intervjuade är också inne på det som Granovetter beskriver med 

kontakterna. Hon anser att kontakter som hon fått genom deltagande gjort att hon fått 

ännu fler kontakter genom bekantas kontakter. Detta menar hon är en stor trygghet i fall 

hon skulle bli utan jobb (Intervjuperson 1). Detta är också det tydligaste exemplet på att 

en fördel som uppfattats ha säkrats genom nya sociala kontakter.   

     En kvinna beskriver också att hon hade svårt att ta sig igenom utbildningen men tack 

vare stödet från deltagargruppen klarade hon det, vilket hon är mycket tacksam för idag 

(Intervjuperson 2).  

     De två övriga kan inte påstå att de fick några direkt nya kontakter som de anser att de 

kommer eller har haft användning av. 

 

3.5.6. Efter projektet 
För att få en bild av vad som hände med de, för vissa, nyfunna kontakterna efter 

projektet är det också intressant att se om kontakterna har blivit bestående eller om de 

försvunnit i och med att deltagarna avslutat utbildningen. Det kan ju exempelvis vara så 

att deltagarna fick nya kontakter i och med projektet som senare inte bestod, vilket 

skulle tyda på att det inte har blivit en investering i det sociala kapitalet.   

     Två av de fyra som menar att de definitivt fått nyfunna kontakterna menar också att 

dessa har blivit bestående. De nya sociala kontakterna är dock av ytligare karaktär. 

Enligt Hardin är det relationen som sådan som är det sociala kapitalet. Medan Portes 
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alltså också menar att relationerna måste leda till någon typ av fördel. Det har också 

visat sig att två av de intervjuade ansåg att det fanns tydliga fördelar med de kontakter 

som de fått genom projektet. De fördelar som säkrats handlar främst om sådant som kan 

kopplas till delaktighet och trygghet. Det har på det stora hela påverkat personerna 

positivt (Intervjuperson 1, 2). Detta kan inte kopplas till de kontakter som deltagarna 

hade med andra projektdeltagare utan istället med de kontakter som de fick med 

exempelvis arbetsplatser.  

     Den tredje anser att den stora användning som hon haft av projektet på det stora hela 

är själva utbildningen. Att hon fått nya bestående kontakter kan hon inte uttala sig om 

eftersom hon redan innan projektet hade ett utbrett kontaktnät och kan därför inte se en 

tydlig koppling mellan projektdeltagande och förändring i kontaktnätet (Intervjuperson 

4). Den fjärde kvinnan menar att hon inte gick in för att knyta nya kontakter eftersom 

hon ansåg att hon redan hade så många och var inte intresserad av att få fler 

(Intervjuperson 3). Därför såg hennes situation lika ut efter projektet.  

 

3.5.7. Projektets betydelse för deltagarna 
När de intervjuade ombads beskriva rollen som projektet spelat för dem menade 

samtliga att det har spelat stor roll. Orsaken var främst att projektet erbjöd jobbgaranti 

efter genomgången utbildning och att de faktiskt fått en utbildning där de lärt sig att 

arbeta med äldre. Detta kan i första hand kopplas direkt till projektets utformning. Det 

är också av den anledningen som deltagarna anser att projektet är något positivt.    

     I två av intervjuerna framkom det också att deltagarna hade stött på reaktioner mot 

denna typ av projekt av andra som menat att det varit fel att projektet ska ge jobbgaranti 

då det finns många med svenskt ursprung som är arbetslösa och inte erbjuds samma 

möjlighet (Intervjuperson 1, 2). Körkort var en annan förmån som projektdeltagare som 

saknade det skulle få. Reaktioner på det kom bland annat från personal inom 

äldreomsorgen som inte hade körkort. Men de intervjuade menade samtidigt att detta 

inte påverkat dem. De menar att det var en svår utbildning och att det krävdes mycket 

vilja för att ta sig igenom den. Därför förtjänade de att få jobb (Intervjuperson 1). En 

hoppas också att projekt av denna typ ska finnas även för de med svenskt ursprung utan 

utbildning (Intervjuperson 2). En annan kvinna menar också att dessa projekt är ett 

mycket bra sätt för främst invandrare att få ett arbete eftersom hon tycker sig se många 

som är utan jobb som bara ”driver omkring på stan” samt att många svenska 
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arbetsgivare inte litar på invandrare. Hon anser att utbildningen var viktigast för henne, 

jobb och kontakter hade hon redan innan projektet (Intervjupersoner 4).   

     Denna typ av projekt är alltså något som samtliga av de intervjuade ser mycket 

positivt på. De är samtidigt mycket tveksamma till om det kommer att genomföras fler 

projekt med jobbgaranti, vilket är det som var unikt med just KOMPIS menar samtliga.     

 

3.5.8. Sammanfattning 
Syftet med projektet KOMPIS var att integrera invandrarkvinnor som stått utanför 

arbetsmarkanden genom att erbjuda dem en utbildning som skulle ge dem behörighet 

till arbete inom äldreomsorgen. Fullföljd utbildning innebar jobbgaranti.  

     De fyra kvinnor som intervjuats i denna uppsats deltog främst på grund av det 

förmånliga bidraget som betalades ut under utbildningen samt för den jobbgaranti som 

väntade. Tre av de fyra kvinnorna hade arbetat innan projektet, varav två inom just 

äldreomsorgen och en med andra typer av jobb. Samtliga beskriver sitt sociala 

kontaktnät innan projektet som brett, detta gäller också för den kvinna som inte hade 

arbetat tidigare. Det kan därför inte tolkas som att de intervjuade levt isolerat med ett 

begränsat antal kontakter i det svenska samhället. Projektet medförde dock en trygghet 

eftersom de blev erbjudna fast anställning. Två av deltagarna uttryckte sig tydligt, hade 

det inte varit för projektet hade de i alla fall fått jobb genom sina kontakter. De två 

övriga menar att de fann andra mål med projektet än att få jobb, även om det var den 

främsta orsaken till deltagande. Det handlade om förbättrade kunskaper i språk och en 

större förståelse för den svenska kulturen när de genomgått utbildningen. Samma två 

kvinnor ansåg att deras sociala kontaktnät blivit större i och med deltagande i projektet. 

En menade att detta är en trygghet för framtiden. De två övriga ansåg att projektet inte 

hade haft någon större inverkan eftersom de redan hade så mycket kontakter att de inte 

kunde avgöra om det inneburit en skillnad eller inte.  

     Det har också framkommit i två av intervjuerna att reaktioner väckts från andra 

invånare i kommunen som menade att det var fel att vissa skulle få jobbgaranti och inte 

andra. Samtliga beskriver ändå projektet som något mycket positivt och hoppas att fler 

initiativ av den typen kommer att äga rum i framtiden.   

     I kapitlet som följer dras slutsatser från undersökningen och resultaten diskuteras.           



  21

4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det har skett en förändring genom 

deltagande i projektet med avseende på graden av socialt kapital. Portes definition har 

använts i detta syfte. Med den definitionen innebär socialt kapital de förmåner som en 

person kan få genom sina sociala kontakter. Portes menar att fokus kring begreppet har 

handlat om de positiva effekterna och tar därför också upp de negativa konsekvenserna 

som kan uppstå när de kontakter som en person har är för slutna, till exempel inom 

familjen och i slutna grupper. Därför finns större nytta att hämta i relationer där 

kontakterna är av ytligare karaktär. Eftersom utgångspunkten i den här uppsatsen är det 

positiva som kan uppstå av sociala kontakter har fokus hamnat på de ytligare 

kontakterna som en källa till detta. Att döma från projektansökan tyder det på att det är 

just dessa kontakter som projektet skulle ge upphov till. Om detta uppnåddes genom 

projektet skulle det tyda på att deltagarna blivit mer integrerade i det svenska samhället. 

Detta stämmer endast in på en av de intervjuade deltagarna. Hon hade dock utbredda 

kontakter med svenskar och andra redan innan projektet. Men eftersom hon inte hade 

haft jobb i Sverige innan medförde det att hon känner sig mer delaktig idag.  

     En förmån som definitivt har säkrats genom deltagande är heltidsjobb och 

utbildning, detta är inte ett resultat av de deltagarnas sociala relationer utan har att göra 

med projektets utformning.  

     Portes och Granovetter påpekar båda nyttan med de utomfamiljära banden för att 

säkra fördelar. Portes menar dock att detta kan vara extra svårt att få tillgång till för 

immigranter. Det har dock utifrån resultaten visat sig att de intervjuade inte har haft 

svårigheter vad gäller detta. De har haft många så kallade ”svaga band” som de har haft 

användning av redan innan projektet. 

     Utifrån Portes definition kan slutsatsen dras att en förändring har skett genom att 

graden av socialt kapital har ökat till följd av deltagande. Detta eftersom projektet har 

givit tre av fyra nya kontakter som de känner att de haft nytta av på ett positivt sätt, även 

om en av kvinnorna menar att kontakterna inte har lett till en jättestor skillnad för 

henne. Den andra slutsatsen som kan dras är att socialt kapital skapats endast i liten 

utsträckning eftersom de intervjuade redan innan haft ett utbrett kontaktnät, vilket alltså 

tyder på att förutsättningarna för att skapa socialt kapital var stora. Utifrån 

projektbeskrivningen är det rimligt att anta att socialt kapital skapats i stor utsträckning 

till följd av projektdeltagande. Detta har alltså visat sig vara fel baserat på resultaten av 
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intervjuerna i den här uppsatsen. Det säger dock inget om hur det har sett ut för övriga 

deltagare. Det vore därför mycket intressant att undersöka är hur utvecklingen sett ut för 

de kvinnor som levde, enligt en av intervjupersonerna, mycket isolerat innan projektet. 

Som det framgått har samtliga av dem som intervjuades varit aktiva för att hela tiden få 

jobb och bekantskaper här i Sverige, vilket också har lönat sig. Vilken betydelse spelar i 

så fall projekt av denna typ i förhållande till den enskilde personens vilja att knyta 

kontakter med samhället? 

      De intervjuade som haft störst nytta av de kontakter som de fått i och med projektet 

är de kvinnor som varit i Sverige i drygt fem år innan projektet startades och som varit 

mellan 30-39 år då projektet genomfördes. De övriga två upplevde inte samma skillnad 

i graden av socialt kapital. En trolig förklaring i det ena fallet är att kvinnan i fråga hade 

bott i Sverige under lång tid, nästan 20 år, när projektet inleddes och hade haft ett antal 

olika jobb innan. Den andra deltagaren som inte beskriver någon större nytta av 

projektet var drygt 20 år när hon kom till Sverige och betonar främst utbildningens 

betydelse som en tillgång. Utifrån detta resultat skulle vidare studier om vilken 

betydelse ålder och antal år i Sverige har för om projekt av denna typ ska göra skillnad 

med avseende på graden socialt kapital som skapas till följd av deltagande.  

     Det som både Hardin och Portes är överens om är att kontakterna med andra är 

källan till socialt kapital och att effekterna av dessa inte ska vara ett element i 

definitionen. Portes betonar också att de sociala kontakterna måste ge personen som har 

tillgång till det någon typ av nytta. Något som man då kan fundera över är om projekt 

av samma typ, men som inte garanterar jobb efter projekttiden, skapar socialt kapital? 

Är jobbet i detta fall en förutsättning för att nya sociala kontakter ska bli bestående?    

     Andra problem som handlar om invandrares situation på den svenska 

arbetsmarknaden framkom också under intervjuerna. Dessa problem har att göra med 

tidigare utbildningar från hemlandet som inte tas tillvara i Sverige enligt två av de 

intervjuade. En av kvinnorna berättade att hon hade en högre utbildning från sitt 

hemland som ”inte räknas” i Sverige. En liknande historia vittnar även en annan kvinna 

om, fast det gällde istället hennes man. Efter att hört om dessa öden känns det också 

angeläget med projekt som syftar till att motverka den typen av problem.    

     Ett projekt som syftar till att integrera invandrare på arbetsmarknaden, som KOMPIS 

gjorde, är i alla fall enligt de intervjuade kvinnorna något mycket positivt. Det har 

emellertid framkommit i två av intervjuerna att deltagarna har stött på reaktioner från 

arbetslösa som menar att det är orättvist att projektet skulle garantera jobb för just dem. 
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Eftersom det dessutom ansågs som viktigt att en person som jobbar inom 

äldreomsorgen, speciellt inom hemtjänsten, ska ha körkort erbjöds också detta inom 

ramen för projektet. Även det har lett till reaktioner bland redan anställda inom vården 

som saknade körkort. Denna information ger slutligen upphov till frågan om den här 

typen av projekt både kan leda till integration och motsättningar?  
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BILAGA 

Intervjufrågor: 

Jobb?  

Utbildning? 

Vilket land kommer du ifrån?   

Hur länge har du bott i Sverige? 

 

Beskriv din situation innan projektet 

Varför deltog du i projektet till att börja med? 

Vad hoppades du uppnå? 

Vilken typ av sociala kontakter hade du innan projektet? 

 

Beskriv situationen under projektet 

Fick du nya sociala kontakter i och med projektet? 

Om ja: 

Vilken typ av kontakter? 

Har kontakterna även bestått efter projektet? 

Vilken användning tycker du att du haft av de kontakter som du fått? 

 

Vad hände efter att du deltagit i projektet? 

Beskriv vilken roll du tycker att projektet spelat för dig 

 


