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Abstract 
 

English title: To build bridges – How young adults use their social networks while 

obtaining a job 

Authors: Emma Ask Josefsson & Klaudia Olender  

 

The purpose of the following essay is to study and explain how young adults use their 

social networks when it comes to finding a job. This study was conducted using nine 

semi-structured interviews with young adults with some form of employment. We used 

Granovetter’s theory about strong and weak ties, Bourdieu’s capital theory, Lin’s social 

reources theory and Putnam’s reasoning about generalized reciprocity.  

The result shows that social capital is a decisive factor in how young individuals use 

their social contacts. The volume of social capital is determined by economic resources, 

social background and the size of the social network. Less resourceful groups have a 

tendency to take advantage of the strong ties, i.e. family and relatives, often when 

looking for their first job. The weak ties, i.e. acquaintances, are used later in life when 

the individual has greater resources and networks. Individuals from the privileged 

groups may not always be able to work on their parents’ company as a first job, because 

they might require certain qualifications to do so. However, these job positions become 

possible for the young individuals from resourceful groups when they accomplish a 

relevant education. That's when they get the chance to use the resources that are 

embedded in their strong ties. 
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1 Inledning 
 

Erfarenhet eller meriter leder inte alltid till garanterat arbetstillfälle. Även de med 

högskattade examen måste använda sig av sina sociala nätverk för att försäkra sig om en 

lyckad arbetslivskarriär. En förutsättning för att hitta ett arbete är välutvecklade 

kontaktnätverk (Bourdieu, 1986). Vikten av nyttiga nätverk i arbetslivskarriären tas 

även upp av Caroline Tovatt (2013) som  framhåller att de informella kontakterna är 

avgörande för att få ett arbete. En rad olika faktorer påverkar hur individens 

kontaktnätverk ser ut. Bland annat är det individens bakgrund, ekonomiska tillgångar, 

sociala relationer och utbildning som är avgörande för nätverkens utformning och 

möjligheten att utnyttja dem (Granovetter, 1983).  

 

Studien Social capital, friendship networks, and youth unemployment (Hällsten, Edling 

& Rydgren, 2016) väckte vårt intresse för ämnet. Den behandlar huruvida 

yrkesverksamma vänner och närstående bidrar till att den unga individen får ett arbete. 

Faktorer som social status och etnisk bakgrund ger upphov till skillnader i hur de 

sociala nätverken ser ut och utnyttjas. Rekrytering via vänner och bekanta är en av de 

dominerande formerna av tillsättning av tjänster (Statistiska Centralbyrån, 2010). Detta 

belyser kontakternas betydelse för anskaffande av arbete, då rekrytering via personliga 

kontakter är så pass omfattande. De unga arbetssökande använder sig i stor utsträckning 

av sina kontakter för att hitta ett arbete. Individers konaktnätverk utveckas över tid. 

Jämfört med äldre har de unga individerna ofta mindre kontaktnätverk (McDonald & 

Elder Jr, 2006). Dessutom har unga ofta mindre erfarenhet på arbetsmarknaden än äldre. 

Äldre individer är mer attraktiva på arbetsmarknaden då arbetsgivarna ofta tycker att 

äldre har en högre produktionsnivå (Landsorganisationen i Sverige, 2011). Det skulle 

kunna betyda att sociala kontakter får en större betydelse för unga att finna ett arbete, på 

grund av bristande erfarenhet i arbetslivet. Eftersom vi själva, i vår relativt korta 

arbetslivskarriär, har upplevt betydelsen av nyttiga förbindelser med andra människor 

var det av intresse att undersöka andra unga vuxnas erfarenheter av att utnyttja de 

sociala kontakterna i anskaffande av arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att beskriva hur sociala kontakter används i unga vuxnas 

anskaffande av arbete. Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

-Hur använder unga vuxna sina kontakter inom familjen och vänkretsen? 

-Hur använder unga vuxna sina kontakter bland bekanta och vänners vänner? 

-Vilka skillnader finns mellan unga vuxna i hur de olika kontakterna utnyttjas? 

 

 

2 Forskningsöversikt 
 

Materialet som vi i studien huvudsakligen tar avstamp i är artikeln Vänners arbetslöshet 

har betydelse för risken att vara arbetslös själv (Sociologiska Institutionen, 2016) och 

en studie, från Stockholms universitet, Social capital, friendship networks, and youth 

unemployment (2016). De tar upp betydelsen av vänskapsrelationer för huruvida 

ungdomar får jobb eller inte. Ungdomarnas etnicitet spelar roll när det kommer till hur 

nätverken ser ut och hur de utnyttjas. I studien undersöks tre grupper med olika etnisk 

bakgrund, och skillnaden i hur nätverken är utformade samt hur de mobiliseras. 

Skillnaden beror huvudsakligen på social klass och vilka resurser den etniska gruppen, 

som ungdomen befinner sig i, besitter. Det framkommer att om en individs nära vänner 

är arbetslösa har det samband med om denne är arbetslös själv. En krets av 

yrkesverksamma minskar risken för arbetslöshet för unga. I förhållande till vår studie 

anser vi dessa källor vara av stor betydelse, då vi studerar unga människor och deras 

nätverk. Dessutom vill vi få reda på om det finns någon skillnad i hur kontakterna 

utnyttjas och i så fall vad som orsakar dessa skillnader.  

 

I sin avhandling Erkännandets Janusansikte skriver Tovatt om kontakternas betydelse 

på arbetsmarknaden (2013). I sin studie kommer hon fram till att det är informella 

kontakter som spelar stor roll för att en individ ska få ett jobb. Rekryteringen sker oftare 

informellt än via annonser, då chefer ofta anställer via rekommendationer. Det gynnar 

dem då de inte behöver gå igenom många ansökningar, dessutom tipsar anställda på 

verksamheten om personer de litar på. Tovatt anser att det är viktigt att redan tidigt i 

livet befinna sig i rätt sammanhang och rätt nätverk, för att det påverkar chanserna till 
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arbete. Det sociala kapitalet, alltså resurser i form av exempelvis pengar och sociala 

kontakter, har betydelse för erkännandet och misskännandet i arbetslivet. Erkännande 

betyder i detta fall att individen blir accepterad på arbetsplatsen då han eller hon kan ses 

som en medlem i gruppen tack vare det sociala kapitalet som han eller hon innhar. 

Misskännande innbär då tvärt om, att individen blir nekad av gruppen på grund av han 

eller hon inte besitter samma resurser. Tovatts avhandling är användbar för oss då hon 

tydligt visar att individers nätverk spelar roll vid jobbsökande. Nätverk är centralt i vår 

egen studie då vi lägger vikt vid just kontakternas betydelse och det sociala kapitalets 

påverkan.  

 

För att få en djupare förståelse och bättre exempel på hur ungas inträde på 

arbetsmarknaden och ungdomsarbetslöshet ser ut, och vilka faktorer som faktiskt spelar 

roll för att få ett arbete, har vi använt oss av tidigare texter och rapporter som behandlar 

dessa ämnen. Rapporten Kontakter och ungdomars arbetsmarknadsinträde, skriven av 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (2013), behandlar hur 

ungdomar skaffar kontakter via sommarjobb/extrajobb och hur dessa kontakter  

influerar deras inträde på arbetsmarknaden senare, när de söker sitt första riktiga jobb. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de tidigare kontakterna spelar betydande roll för 

inträdet på arbetsmarknaden, extra viktiga är de ifall de har samma yrkesinriktning som 

den unga individen. Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning, publicerad på 

SCB (2010), visar att en av de vanligaste formerna av tillsättning av tjänster sker vi 

sociala kontakter. Rapporten Så rekryterar företagen medarbetare – Svenskt Näringslivs 

rekryteringsenkät 2010, del 2 (Svenskt Näringsliv, 2010) redovisar att den bäst 

fungerande rekryteringsformen, enligt företagen, är via de informella kontakterna, alltså 

finner företagen nya medarbetare genom sina egna anställda, leverantörer eller kunder. 

Detta sätt att tillsätta tjänster har blivit allt vanligare bland arbetsgivare. En 

doktorsavhandling, Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell 

förändring och socialt kapital (Håkansson, 2011), behandlar också betydelsen av 

sociala nätverk speciellt för unga arbetssökande. Författaren kommer fram till att det är 

viktigt att unga ska kunna utvidga sitt sociala kapital vilket idag, enligt honom, är 

förbisett. Han anser att utbildningen ska kombineras med utformandet av det sociala 

kapitalet exempelvis genom praktikplatser eller volontärarbete.  

McDonald och Elder Jr undersöker när det sociala kapitalet är som mest betydelsefullt i 

arbetslivet i When Does Social Capital Matter? Non-Searching For Jobs Across the Life 
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Course (2006). Författarna menar att äldre personer har bättre och större kontaktnät än 

unga. De unga jobbsökande använder sig av sina nära relationer för att få anställning, då 

deras nätverk inte är lika omfattande jämfört med äldre människor. Denna tidigare 

forskning kommer även vara till hjälp för att förstå hur nätverksteorierna kan tillämpas 

på olika fenomen i praktiken. Författarna visar hur olika nätverksteorier kan användas 

på olika sätt, samt nätverkens betydelse för människor i olika åldrar. Även artiklarna 

Social networks, job search methods and reservation wages: evidence for Germany 

(Caliendo, Schmidl & Uhlendorff, 2011) och Social capital and finding a job: do 

contacts matter? (Mouw, 2003) tar upp betydelsen av storleken på arbetssökande 

individers sociala nätverk. De menar att individer med större sociala nätverk har ett 

större informationsflöde vilket i sin tur påverkar jobbmöjligheterna. Alltså får arbetare 

med nyttiga nätverk mer fördelar i arbetslivet. Författarna bekräftar även att individer 

med större sociala nätverk tenderar att i större utsträckning använda informella sätt att 

hitta jobb. Detta kan vara av betydelse för oss då vi har valt att intervjua unga vuxna. 

Genom att fördjupa oss i dessa texter får vi en insikt om att ungas kontaktnätverk ofta 

inte är lika utvecklade som äldre människors. Dessutom spelar de sociala nätverken roll 

när det kommer till arbetssökande. Med hänsyn till resultaten av denna tidigare 

forskning kan vi konstatera att ungas begränsade nätverk kommer att påverka deras 

jobbmöjligheter. Genom tidigare forskning om betydelsen av storleken på individers 

sociala nätverk samt att det skiljer sig mellan olika åldrar, underlättar det utformningen 

av vår egen studie då vi kan ta hänsyn till dessa faktorer i exempelvis konstruktionen av 

intervjuguiden.  

 

I doktorsavhandlingen En resa med osäkra mål – Unga vuxnas övergång från skola till 

arbete i ett biografiskt perspektiv (2009) undersöker Lena Lindström arbetslösa unga 

vuxnas (25-29 år) övergång från skola till arbete genom att fokusera på deras 

berättelser. Studiens syfte innebar att ur ett biografiskt perspektiv klargöra och 

undersöka hur övergång från skola till arbete formats i Sverige. Lindström menar att 

sociala relationer (familj, vänner, bekanta, etc.) har en betydande roll och underlättar 

övergången från skola till arbete. Intervjupersonerna i Lindströms studie ansåg att 

familjemedlemmar påverkat deras val och inriktningar, både när det kom till skola och 

arbete. Även andra kontakter (bekanta, kollegor, etc) spelade en väsentlig roll i deras 

arbetssökande. Många av intervjupersonerna menade att kontakter i stor utsträckning 

har varit avgörande för tidigare anställningar, och att brist på kontakter och nätverk har 
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begränsat dem. Lindström samt McDonald och Elder Jr:s studie visar att nära kontakter 

är av större betydelse för unga vuxna. 

 

Almquist, Modin & Östberg (2009) skriver i en artikel om skillnader i hur elever 

behandlas i skolan. De menar att det finns ojämlikheter i skolan beroende på elevens 

socioekonomiska status. De analyserar hur socioekonomisk status påverkar 

studieresultat samt vilken betydelse status har i relationer mellan elever. De kommer 

fram till att unga med högre socioekonomisk status har bättre chanser än dem med lägre 

status att fortsätta med högre utbildning. Dessutom intar medelklassens barn högre 

positioner bland eleverna i klassen. Elever från medelklassen är även vana vid att inta 

maktpositioner medan arbetarklassens barn agerar utifrån sin underordnade position.  

Artikeln Varför består den sociala snedrekryteringen? (Jonsson & Eriksson, 2002) tar 

upp hur det symboliska kapitalet, det vill säga ett kapital som tillskrivs värde av andra 

aktörer inom gruppen, överförs från föräldrar till barn och visar att barn från högre 

samhällsklasser redan från tidig ålder vet vad de vill arbeta med och är medvetna om 

betydelsen av högre studier för en bra arbetslivskarriär. Barn med olika mängd av 

socialt kapital presterar olika bra i skolan och barn med högt uppsatta föräldrar tenderar 

att sätta ett högre värde på högre utbildningar. Unga från högre samhällsklasser söker 

sig till utbildningslinjer som ger jobb med högre inkomst eftersom deras aspirationer 

påverkas av föräldrarnas utbildning och yrken. Denna tidigare forskning har vi använt 

som hjälp för att förstå hur fördelningen av socialt kapital påverkar individer i ung ålder 

och hur det sociala kapitalet överförs från föräldrar till barn. Socialt kapital påverkar 

utbildningsval samt positioner i den sociala strukturen. Genom att ha fördjupat oss i 

artiklarna kunde vi se att en hög socioekonomisk status gynnar individen och utökar 

dennes möjligheter redan från tidig ålder. 

 

Birds of  a feather: Homophily in Social Networks (McPherson, Smith-Lovin & Cook, 

2001) behandlar fenomenet homofili, alltså att individer tenderar att ingå i relationer 

med människor som liknar dem själva, och hur detta påverkar utformningen av olika 

gruppers sociala nätverk. Likformade positioner i sociala system, familjer, 

organisationer och geografisk närhet bidrar till kontexter där homofiliska relationer 

formas. De påstår att människors nätverk är homogena, vilket limiterar deras sociala 

världar då bland annat deras informationsflöde begränsas. Homofili har verkan på vilka 

attityder människor utvecklar och vilka möten de ställs inför. Det visas att redan i de 



  
 

6 

tidiga skolåren formas homofiliska relationer då skolor tenderar att skapa klasser med 

barn med liknande bakgrund och kompetenser. Detta syns även i senare skede, då 

individer tenderar att ingå i homogena nätverk även på sin arbetsplats (McPherson, 

Smith-Lovin & Cook, 2001). För vår studie är homofili relevant då detta påverkar 

utformningen av individens nätverk och vilken information som flödar inom nätverket. 

Vilken information individen får tillgång till påverkar hans eller hennes 

arbetsmöjligheter.  

 

Med hjälp av forskningsöversikten kan vi se hur det sociala kapitalet och sociala 

nätverk bidrar till individers positioner i den sociala strukturen, hur det influerar deras 

attityder och aspirationer samt påverkar deras arbetsmöjligheter. Denna tidigare 

forskning har lett oss till Bourdieus kapitalteori och Granovetters teori om sociala band. 

Teorierna anser vi vara väsentliga för förståelsen av det sociala kapitalets och 

nätverkens betydelse för anskaffande av arbete. 

 

 

3  Teori 
 

3.1 Socialt kapital  
 

Bourdieus definition av socialt kapital anser vi vara betydelsefull för att förstå nätverks 

betydelse för människor. Han menar att socialt kapital är summan av storleken på 

gruppen och mängden av ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital som gruppen 

innehar. Olika sorters kapital, exempelvis ekonomiskt, kulturellt och symboliskt 

omvandlas till socialt kapital när de uppfattas och erkänns av sociala agenter, de olika 

sociala agenterna tillskriver alltså dessa egenskaper ett värde. De olika formerna av 

kapital omvandlas till socialt kapital när de uppfattas i relation till de olika 

motsättningar och kontraster som finns i den sociala strukturen, exempelvis stor/liten, 

rik/fattig (Bourdieu, 1995).  

 

Bourdieu påpekar de dominanta gruppernas kamp för att behålla sin position i 

strukturen genom erkännande och bekräftelse mellan varandra samt exluderande av 

utomstående. Strävan efter att bibehålla sin position i strukturer resulterar i att 

samhällets klasstruktur reproduceras (Bourdieu 1984).  
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Individens sociala kapital kan bestå av sociala nätverk som är institutionaliserade 

(individens familj, klass, parti etc.). Dock kan det sociala kapitalet också formas av 

nätverk som hålls samman enbart med materiella eller kulturella utbyten som äger rum 

mellan individerna (Bourdieu, 1986).  

 

Mängden socialt kapital som en individ har bestäms av omfattningen på individens 

sociala nätverk och på hur mycket kapital (ekonomiskt, kulturellt och symboliskt) varje 

medlem i dessa nätverk förfogar över. Alltså handlar det om relationer en individ har 

med exempelvis sina familjemedlemmar eller förbindelser mellan individer inom 

samma yrkeskår. 

 

 ”Individerna i en grupp (…) var och en på sitt håll intager positioner, ackumulerar 

kulturellt eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, vilket tillsammantaget utgör ett 

särskilt slags tillgång, det sociala kapitalet, som gruppens alla medlemmar kan dra 

fördel av” (Broady, 1998).   

 

Bourdieu menar, att en stor volym av socialt kapital kan leda till utökning av andra 

former av kapital, till exempel ekonomiskt. Ett exempel som Bourdieu tar upp är att 

endast en hög utbildning inte alltid resulterar i att individen får ett arbete med hög 

status. För att en bra arbetsposition ska vara möjlig krävs att individen har möjlighet att 

ta nytta av sina nätverk under arbetssökandet. Mäniskor ackumulerar och utnyttjar sina 

kapitalinnehav på olika sätt beroende på var de befinner sig i den sociala strukturen 

(Broady, 2002).  

 

Även Putnam diskuterar det sociala kapitalet och de förbindelser människor har med 

varandra. Enligt honom skapas ömsesidighet och tillit när individer ingår i olika sociala 

grupper. Han påstår att medborgare har en plikt att engagera sig i olika organisationer 

och på så sätt gynna sig själva och samhället. I de olika organisationerna som individen 

tillhör skapas gemensamma normer, den viktigaste är ömsesidighet.  Ömsesidigheten 

bygger upp tillit mellan medlemmarna. Ju mer tillit medlemmarna har till varandra 

desto bättre sammanhållning och samarbete inom gruppen. Ömsesidigheten inom en 

grupp bygger på principen att om ”jag gör någonting för dig- förväntar jag mig att jag 

någon gång i framtiden får någonting tillbaka”. 



  
 

8 

 

Putnam (2000) anser även att skillnader i socialt kapital mellan människor skapar 

intolerans och fördomar vilket leder till att klassklyftorna blir större och diskriminering 

ökar. 

 

Teorin om socialt kapital förklarar vilka förutsättningar individer har och vilka resurser 

de förses med beroende på vilken social grupp de tillhör. Den sociala gruppens status 

avgör mängden av det sociala kapitalet som en individ besitter. I sin tur påverkar 

volymen av det sociala kapitalet huruvida individer erkänns eller misskänns av andra 

individer, exempelvis på arbetsmarknaden. Det blir enklare för en individ att bli erkänd 

som en medlem i gruppen om hans eller hennes volym av socialt kapital 

överensstämmer med övriga medlemmar. Därmed är det sociala kapitalet en avgörande 

faktor i arbetssökande.  

 

Mängden socialt kapital som en individ har bestäms bland annat av storleken på 

gruppen, alltså hur omfattande en individs nätverk är. Studiens syfte är att förklara hur 

unga vuxna använder sina sociala kontakter i anskaffande av arbete, därför blir 

Bourdieus kapitalteori en viktig utgångspunk för att kunna besvara vårt syfte, eftersom 

den beskriver betydelsen av storleken på nätverken samt tar upp vikten av att kunna 

mobilisera sina kontakter vid behov, exempelvis för att hitta ett arbete.  

 

3.2 Starka och svaga band 
 

Granovetters analys av starka och svaga band tas upp i The Strength of Weak Ties 

(1983). Med starka band menas nära vänskapsrelationer och familj, svaga band är de 

mer avlägsna relationer individer har med andra. De svaga banden mellan två 

medlemmar från två olika grupper fungerar som broar mellan de grupperna och på så 

sätt länkas grupperna samman. 

 

Starka band kan snabbare förse individen med bra information, som kan vara nyttig i 

samband med att finna ett arbete. Sådan information, som starka band bistår med, 

kommer även mer frekvent (Granovetter, 1983). 
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De svaga banden motverkar gruppernas isolering och genom de svaga banden kan 

individen få tillgångar till resurser som annars inte är tillgängliga inom gruppen denne 

befinner sig i. De svaga banden länkar samman olika sociala grupper (Granovetter, 

1983). Vi tror att de svaga banden spelar en signifikant roll för att hitta ett arbete, 

eftersom de utökar den sociala rörligheten och kontakter mellan människor.  

 

Individer oavsett var de befinner sig i strukturen tenderar att välja vänner som liknar 

dem själva och som de kan associera med, alltså strävar alla mot så kallad homofili. Det 

visas att ju lägre en individs status är desto fler starka band tenderar han eller hon att ha; 

tvärt om blir det för individer med hög socioekonomisk status, då de tenderar att ha fler 

svaga band till andra. Granovetter påstår att individer från de lägre klasserna är fler än 

de från högre klasser, därför har de en större möjlighet att knyta fler vänskapsrelationer. 

Grupper med hög status strävar efter att uppnå en viss homogenitet och knyta flera 

starka band, för att behålla sin status i strukturen. Om grupper med hög status vill 

behålla sin position i strukturen resulterar det i att deras nätverk består av andra med 

hög status. Sådan nätverksutformning leder till att informationen som flödar inom 

nätverket endast gynnar medlemmarna. Detta gör att socialt kapital är olika fördelat i 

olika samhällsgrupper. De grupper som befinner sig lägre i strukturen kommer inte ha 

tillgång till denna information; detta kommer hindra individernas rörlighet och bidra till 

fragmentering av samhället (Granovetter, 1983). 

 

Granovetters teori är relevant när kontaktnätverken och chanser till jobb analyseras. Vi 

vill inte endast fokusera på nära kontakters betydelse (alltså familj och nära vänner), 

utan också undersöka hur individer använder sig av sina svaga band (det vill säga 

bekanta och deras kontakter) för att få större möjlighet till en anställning. Med 

Granovetters diskussion om homofili och Bourdieus syn på socialt kapital utifrån 

klassperspektivet kan vi resonera om kopplingen mellan en individs status och 

chanserna till anställning. Homofili påverkar informationsflödet inom ett nätverk. 

Priviligierade grupper med nyttiga förbindelser får automatiskt bättre information, 

denna informationen flödar inom nätverken och endast medlemmarna gynnas. De högre 

uppsatta grupperna vill bevara sin position och därför begränsar de informationsflödet 

till sina medlemmar och inte delar den nyttiga informationen med icke-medlemmar. 

Alltså kommer individer från lägre samhällsklasser inte ha tillgång till denna 

information. Detta leder då till att de mindre resursstarka individerna inte har tillgång 
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till lika fördelaktig information och därmed mindre chanser till statusfyllda positioner 

på arbetsmarknaden.  

 

Då Nan Lins social resources theory ligger nära Granovetters resonemang om sociala 

nätverk, kommer vi även ta hänsyn till Lins tankar. Social resources theory innebär att 

tillgångar till inbäddade resurser som finns i sociala nätverk, kan leda till högre 

socioekonomisk status för individen. Med inbäddade resurser menas de resurser, såsom 

exempelvis ekonomiska tillgångar eller information, som kan bli tillgängliga och 

mobiliserade genom de band som finns inom ett nätverk (Lin, 1999 & 2001). Lin 

uppger fyra orsaker till det sociala kapitalets betydelse för individens arbetslivskarriär. 

Först beskrivs de sociala nätverken som individen har som ett medium för 

informationsflödet. Individen förses med nyttig information tack vare sina sociala 

nätverk. Den andra anledningen är att de relationer som individen har med människor 

som innehar höga positioner kan påverka beslut om individens anställning. Det innebär 

att individen blir erkänd som en medlem av gruppen och därmed ökar chanserna för 

anställning, eller kan individen bli misskänd, alltså ses inte som en av gruppens 

medlemmar. Tredje betydelsen av nyttiga nätverk är att individen kan utnyttja individer 

med höga positioner inom sitt nätverk och få tillgång till deras kontakter. Den fjärde 

anledningen är att sociala relationer påverkar individens självförtroende och självkänsla; 

vilket kan vara hjälpsamt vid en anställningsintervju (Lin, 2001).  

 

Lin menar att vilka nätverk och inbäddade resurser individen har tillgångar till är 

beroende av kön, etnicitet, klass etc. Individernas positioner i den sociala strukturen 

påverkar volymen av socialt kapital. Alltså de individer som har underordnade 

positioner kommer att besitta mindre socialt kapital och deras tillgångar till resurser blir 

också mindre. Dessutom tenderar individer inom sina grupper att ha samma former av 

nätverk. Detta är anledningarna till att det sociala kapitalet inte är jämnt fördelat (Lin, 

2000). Som Lin (2000) påpekar beror en individs tillgångar till olika kontakter på bland 

annat individens etnicitet. Enligt Lin tenderar invandrargrupper att förfoga över mindre 

sociala resurser än infödda. Dessutom är människor med lägre socioekonomisk status 

mer benägna att använda sig av starka band. Det visas även att invandrare oftast 

använder sina starka band för att komma åt resurser. Grupper med starka band har 

homogena resurser, alltså har de samma former av nätverk och rör sig inom samma fält; 

vilket leder till att gruppen bibehåller den underordade positionen och inte utvecklas. 
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Chanserna till att utöka det sociala kapitalet blir då mindre. Detta kan bero på att som 

invandrare är individen inte lika etablerad i samhället. Det tar tid att utveckla relationer 

som senare kan gynna individen. Lin (2000) påpekar att ju längre individen bor i ett 

land desto mindre används starka band för att komma åt resurser och istället utvecklar 

individen större nätverk av svaga band.   

 

I vår studie vill vi beskriva hur unga vuxna använder sina kontakter i anskaffande av 

arbete, därför är det viktigt att förstå vilken roll både starka och svaga band har när det 

kommer till arbetssökande. Granovetter och Lin tar upp hur den sociala statusen 

påverkar utformningen av nätverken och utnyttjandet av de resurser som finns inom 

dem. Med hjälp av deras teorier kan vi förstå att individer med olika förutsättningar 

kommer att utnyttja sina sociala kontakter olika i anskaffande av arbete.  

 

 

 

4 Metod  
 

Vi valde att använda oss av semistruktuerade intervjuer, alltså intervjuer där vi i förväg 

bestämde ämnen som vi ville ta upp med intervjupersonerna. Denna typ av kvalitativ 

metod valde vi för att få insikter om personernas sociala verklighet, vad de har för 

erfarenheter och hur de förhåller sig till dem (Dalen, 2008, s. 15 & 34). Vi ville förstå 

den sociala interaktionen som sker mellan individer med olika mängd av socialt kapital, 

exempelvis hur de unga individerna utnyttjar sina sociala relationer för att få ett arbete. 

Intervjuer gav oss en förståelse vi ville få fram och möjligheten att få utförliga 

berättelser och förklaringar av informanternas erfarenheter. Det var även viktigt för oss 

att ha chansen till följdfrågor, vilket vi ansåg var betydande för studien då vi var ute 

efter informationsrikt material. 

 

4.1 Urval  

 

Vår ambition var att intervjua unga människor, i åldrarna 20-29, som arbetar. Vi ville 

veta hur intervjupersonernas arbetslivskarriärer har sett ut hittills och vad de har för 

bakgrund samt förutsättningar. För att kunna uppfylla vårt syfte använde vi oss av ett 

icke sannolikhetsurval, nämligen kriterieurval. Denna typ av urval innebär att forskaren 

väljer ut informanter efter vissa kriterier som är relevanta för studien (Dalen, 2007). För 
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oss var det viktigt att två kriterier var uppfyllda, nämligen att intervjupersonerna var 

unga vuxna samt hade någon typ av anställning. Ett medvetet urval av intervjupersoner 

ansåg vi vara lämpligt. Med ett slumpmässigt urval hade vi riskerat att få 

intervjupersoner som inte uppfyllde våra kriterier. Vi var särskilt intresserade av 

personer med någon form av anställning för att vara säkra på att intervjupersonerna 

någon gång under sitt liv sökt arbete, och därmed kunde föra ett resonemang om sina 

erfarenheter. 

Intervjupersonerna bestod av nio arbetande unga vuxna i åldrarna 20 och 29. I 

berättelserna vi fick fram ville vi hitta mönster i hur intervjupersonerna utnyttjade sina 

kontakter i samband med arbetsskaffande.  

 

4.2 Intervjuguide 

 

En väl utformad och utarbetad intervjuguide är avsevärd för att kunna uppfylla studiens 

syfte, särskilt om semistruktuerade intervjuer ska genomföras (Dalen, 2007, s.35). I 

förväg bestämde vi, för studien betydelsefulla kategorier och teman, dessa låg som 

grund för utformningen av intervjufrågor. För att underlätta senare analys av den 

insamlade empirin använde vi en av Kvales analysmetoder- kategorisering. Det innebar 

att vi innan konstrueringen av intervjufrågor fördjupade oss i tidigare forskning och 

litteratur på området och därefter skapade kategorier och samtalsämnen som skulle tas 

upp i intervjuerna (Rennstam & Wästerfors, 2015). Genom att fördjupa oss i Bourdieus 

kapitalteori formulerade vi frågor som har med personens bakgrund och utbildning att 

göra, för att få fram information om volymen av det sociala kapitalet som personen 

besitter. Utifrån Granovetters teori om starka och svaga band formulerade vi frågor 

rörande arbete samt vänskapsrelationer och fritid, för att kartlägga personens sociala 

nätverk. Intervjuguiden utformades enligt områdesprincipen, vilket innebar att intervjun 

började med allmänna frågor vilka sedan övergick till mer för studien centrala områden, 

när samtalet böjar lida mot sitt slut avslutas intervjun återigen med mer generella frågor 

(Dalen, 2007, s.35). Därför började vi med frågor om personens ålder, bakgrund och 

familj. Detta för att intervjun skulle få en mjukare start, sådant bidrar även till att 

personen känner sig mer avslappnad. Därefter övergick vi till de centrala intervjuteman, 

såsom kontaktnätverk och arbete, där vi kunde hålla ett längre samtal kring dessa. Det 

gav informanterna möjlighet att öppet berätta om sina erfarenheter. Våra samtal 

avslutades återigen med allmänna frågor för att avrunda intervjun. Vi var medvetna om 
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att frågor som rör familjere- och vänskapsrelationer kan, för vissa, vara ett känsligt 

ämne att tala om. Vi försökte därför hålla frågorna så generella som möjligt, för att 

undvika att intervjupersonen skulle känna sig obekväm. 

 
4.3 Intervju 
 

4.3.1 Etik 

 

Studien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska principer som gäller för 

samhällsvetenskapligforskning. Först och främst informerade vi våra intervjupersoner 

om de gällande etikkraven nämligen: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta skedde innan vi började spela in våra 

samtal. Intervjupersonerna blev informerade om vad studien gick ut på och hur den 

skulle genomföras. Det framgick tydligt att deltagandet var frivilligt samt att personen 

hade möjlighet att närsomhelst avbryta sin medverkan. Vi upplyste intervjupersonerna 

om det frivilliga deltagandet när vi tillfrågade om de ville medverka i studien. Vi 

förklarade vad vi skulle använda materialet till och vilka ämnen som skulle beröras vid 

en intervju. Vi meddelade intervjupersonerna att alla uppgifter om de medverkande 

skulle hanteras konfidentiellt, intervjupersonerna skulle inte kunna identifieras av andra. 

Det insamlade materialet skulle endast användas till denna studie och raderas efter 

avslutat arbete. 

 

4.3.2 Genomförande 

 

För att spela in intervjuerna använde vi våra mobiltelefoner. Samtliga intervjupersoner 

samtyckte till att intervjuerna blev inspelade. Vi valde att dela upp intervjuerna, alltså 

skedde de med en intervjuare och en intervjuperson, främst för att vara effektiva med 

tiden som vi tilldelades, men också för att informanterna skulle känna sig så bekväma 

som möjligt. Att vi genomförde intervjuerna enskilt kunde ha påverkat intervjuns 

utformning, med tanke på att vi inte använde oss av en fast mall, utan ville ha utrymme 

till följdfrågor. Under bearbetningen av materialet kunde vi märka att vi inte alltid 

ställde samma följdfrågor eller tänkte på samma saker. Det ledde till att intervjufrågorna 

inte ställdes exakt likadant. Vi kunde inte på förhand bestämma möjliga följdfrågor då 

våra informanter fokuserade på olika saker och vi fick därmed anpassa föjdfrågorna till 

deras utsagor. Fördelen med att ha båda två närvarande vid intervjun hade varit att den 
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ena intervjuaren hade kunnat uppmärksamma vissa saker som den andra inte lade märke 

till. Samtalen skedde i våra bostäder för att miljön skulle vara så avslappnad och avskild 

som möjligt. Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan både informanternas hemmamiljö 

och arbetsplats påverka deras beteende och utsagor, därför önskade vi genomföra 

samtalen i en för informanterna neutral miljö. Samtalen med våra intervjupersoner 

varierade i längd. Den längsta intervjun varade cirka en timme och den kortaste varade 

cirka 20 minuter, resterande intervjuer varade i ca. 30 minuter och vi kände att 

samtalstiden räckte för att få fram relevant empiri.  

 

4.4 Forskarroll 
 

Den gemensamma livssituationen som vi hade med våra informanter ansåg vi vara 

hjälpsam i intervjusituationen. Vi är i samma ålder och i ungefär samma arbetssituation 

som våra intervjupersoner. Vi tyckte att det ledde till att intervjupersonerna blev mer 

öppna, ärliga och villiga att berätta om sina erfarenheter. Vi hade en redan förutfattad 

bild av undersökningsobjektet. Vi hade en viss förförståelse om hur det är att vara ung 

och söka arbete. Dessutom har vi själva haft okvalificerade arbeten och det förväntade 

vi oss att våra intervjupersoner också skulle ha. Att ha en förutfattad bild av 

intervjupersonerna kan både ha sina fördelar men också bära med sig en viss 

problematik. En fördel kan vara att det bidrog till bättre förståelse av det insamlade 

materialet och underlättade dess tolkning; just för att vi är i en liknande livssituation och 

kunde enklare sätta oss in i intervjupersonernas tankar. Vi visade i samtalen att vi kunde 

relatera till intervjupersonernas berättelser genom att själva inflika med berättelser om 

våra erfarenheter av exempelvis arbete eller utbildning. Vidare kan vi diskutera 

huruvida de gemensamma erfarenheterna har influerat vår tolkning av 

intervjupersonernas utsagor (Dalen, 2008). Vår förförståelse av deras erfarenheter 

kunde ha påverkat hur vi tänker kring det de berättar om, vilket kan vara problematiskt. 

Vi kunde inte ta för givet att vi tolkade intervjupersonernas utsagor rätt. Våra egna 

erfarenheter av arbete och kontakternas betydelse för arbetsmöjligheter behöver inte 

överensstämma med intervjupersonernas upplevelser av dessa. Detta kan i sin tur leda 

till att vår tolkning av intervjupersonernas berättelser påverkades av hur vi själva såg på 

undersökningsobjektet. Vi är även medvetna om att våra egna erfarenheter av det vi 

undersökte i studien kunde påverkat hur vi ställde våra frågor i intervjusituationen. De 

kunde ha blivit ledande då vi redan visste vad våra upplevelser var. Exempelvis när 
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Intervjuperson 8 sa att han hade sökt jobb via Arbetsförmedlingen ett tag efter 

gymnasiet, antog vi direkt att intervjupersonens upplevelser av detta var negativa, på 

grund av våra egna erfarenheter av Arbetsförmedlingen.  

 

4.5 Transkribering och bearbetning av materialet 

 

Transkriberingen påbörjades direkt efter varje intervju, vi delade upp transkriberingen 

av intervjuerna. En av oss transkriberade 4 stycken och den andra transkriberade 5 

stycken. Av etiska skäl valde vi att ge intervjupersonerna fiktiva namn. Dessutom skrev 

vi inte heller ut var de bor och arbetar för att de inte skulle kunna identifieras. Kvale 

menar, att analysen framförallt görs efter materialinsamlingen, vilket också var fallet i 

vår studie. I vårt analysarbete tillämpade vi Kvales analysmetod- koncentrering. 

Koncentrering innebär att vi reducerade vårt insamlade material för att erhålla korta 

teman (Rennstam & Wästerfors, 2015). Efter att ha transkriberat intervjuerna kunde vi 

med intervjuguidens hjälp se återkommande mönster i intervjupersonernas utsagor. Vi 

bestämde oss för att skriva ut de transkriberade intervjuerna och markera de stycken 

som verkade ge uttryck för liknande tankar med samma färg, för att sedan sortera dem i 

olika grupper enligt de centrala teman för studien, det vill säga en tematisk sortering 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). De centrala teman var: informanternas bakgrund, 

familje- och vänskapsrelationer som har lett till arbete samt relationer som har fungerat 

som länkar till potentiella arbetsgivare. Vi bestämde oss för att fläta samman 

resultatdelen och analysdelen av framställningsskäl. Vi ansåg att det blev enklare för oss 

att skriva, men också enklare för läsaren att följa våra resonemang och kopplingar 

mellan resultaten och teorin om dessa två delarna slogs ihop till löpande text. 

 

4.6 Metoddiskussion  
 

Vi valde att samla in materialet genom intervjuer, eftersom vi ville erhålla utförliga svar 

på frågorna som ställdes. I efterhand kan vi resonera kring huruvida intervjuguiden var 

tillräcklig. Syftet och frågeställningar utvecklades under studiens gång, främst under 

bearbetningen av materialet. Det får oss att fundera på om vi eventuellt hade kunnat 

förbättra intervjuguiden eller komplettera med fler intervjuer. Eftersom vi fick några 

avbokningar i sista minuten blev det problematiskt att hitta alternativa intervjupersoner 

då vi behövde komma igång med skrivandet. Vi märkte att våra intervjupersoner ville 

dela med sig olika mycket information på de olika frågorna. Detta försvårade 
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hanteringen och bearbetningen av materialet för att vi ibland inte hade mycket empiri att 

utgå ifrån. Om en intervjuperson sa någonting utmärkande var det emellanåt 

problematiskt att hitta mönster i de andra intervjupersonernas svar, om de inte valde att 

utveckla sina resonemang. Följdfrågorna ledde dessvärre inte alltid till mer utförliga 

svar. Spontant tänker vi att vi gjorde det vi kunde för att samla tillräckligt med material 

trots omständigheterna. Vi känner att vi inte kunde påverka hur mycket 

intervjupersonerna ville dela med sig. Vi har i åtanke att vissa människor helt enkelt är 

mer kortfattade än andra i sina uttalanden.  

 

Människor kan reagera olika på olika frågor. Vissa frågor kan vara mer känsliga än 

andra beroende på individ. Då vi märkte att vissa frågor fick kortfattade svar kan vi 

reflektera över hur pass känsliga de var. De korta svaren kan ha inneburit att det var 

frågor som intervjupersonen inte ville prata om. Därför valde vi att inte ställa för många 

följdfrågor och tvinga intervjupersonen att svara på frågor som verkade vara av känslig 

karaktär. Vår interaktion med intervjupersonerna och stämningen under samtalen tydde 

dock inte på att intervjupersonerna upplevde situationen som obekväm. Det var dock 

endast vår egna uppfattning av intervjusituationen, vi kan inte tala för 

intervjupersonerna och deras upplevelser. Men eftersom de var medvetna om att deras 

medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta intervjun om de så önskade, kan vi 

anta att intervjuerna vi hade inte ansågs vara påfrestande då alla fullföljde dem. De två 

avbokningar vi fick i sista minuten får oss att fundera kring om det var på grund av att 

personerna i fråga inte ville bli studerade och analyserade.  Vi fick inte någon förklaring 

till varför de inte ville medverka. Deltagandet är frivilligt och en person behöver inte ha 

någon särskild anledning till att inte vilja delta, dock kan det väcka funderingar hos oss 

som genomförde studien.  
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5 Resultat och analys 
 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

Ella 

En 23-årig, kvinnlig heltidsstudent född i Sverige. Hennes föräldrar har en högre 

utbildning. Hennes mamma är en förskollärare och pappa har en utbildning inom 

ekonomi. Hon har arbetat inom handel och service, i cirka 5 år. Innan dess har hon haft 

mindre sommarjobb bland annat på en resebyrå.  

 

Klara 

En 24-årig, kvinnlig heltidsstudent. Hon är utrikesfödd och flyttade till Sverige med sin 

familj när hon var 13 år gammal. Hennes föräldrar har gymnasiala utbildningar som 

konditor och byggare. Hon har en tillsvidareanställning inom lager och logistik. Hennes 

tidigare jobb har varit inom restaurangbranschen. 

 

Lena 

En 22-årig kvinna med invandrarbakgrund. Hennes föräldrar saknar högre utbildning. 

Hon studerar heltid samt arbetar inom vård och omsorg som personlig assistent. Innan 

hon fick sitt nuvarande jobb arbetade hon på en snabbmatsrestaurang. 

 

Nina 

En 23-årig kvinna, född i Sverige. Hennes mamma har en högre utbildning, medan 

hennes pappa har en gymnasieutbildning. Hon är en heltidsstudent och arbetar samtidigt 

på ett äldreboende, där hon har varit i fyra år. Innan dess har hon haft sommarjobb inom 

hemtjänsten. 

 

Anna 

En 21-årig kvinna, född i Sverige. Hennes föräldrar har högre utbildning och högt 

uppsatta positioner på sina arbetsplatser. Hon studerar på heltid och arbetar genom ett 

bemmaningsföretag på en statlig myndighet. Hennes tidigare arbeten har varit bland 

annat inom handel och vården.  
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Lisa 

En 29-årig kvinnlig heltidsstudent. Hon är utrikesfödd och invandrade med sina 

föräldrar till Sverige när hon var 11 år gammal. Hennes mamma har en 

grundskoleutbildning meedan hennes pappa har gymnasieutbildning. Hon är utbildad 

till undersköterska och har arbetet inom vården i flera år. Hon har även arbetat inom 

industri och kundservice.  

 

Robert 

En 22-årig, svenskfödd man som har en avslutad gymnasieutbilning. Hans mamma har 

en högre utbildning som förskollärare och hans pappa har en gymnasial utbilning. 

Robert arbetar som kassabiträde. Hans tidigare arbeten har varit bland annat som 

vaktmästare, vårdare på ett LSS-boende och industriarbetare. 

 

Elias 

En 21-årig, svenskfödd man. Han har en avslutad gymnasieutbildning och arbetar inom 

handel. Hans föräldrar saknar högre utbildning. Elias tidigare arbeten har varit inom 

lager.  

 

Veronika 

En 23-årig, kvinnlig heltidsstudent. Hon är född i Sverige, men har invandrarbakgrund. 

Hennes föräldrar har högre utbildning och båda är högt uppsatta på sina arbetsplatser. 

Hon arbetar inom kundervice. Innan dess har hon arbetat inom restaurangbranschen och 

vården.   

 

5.2 ”Den lätta möjligheten”- hur föräldrars och närståendes resurser 
utnyttjas 
 

Det visar sig att de flesta av våra intervjupersoner någon gång har fått arbete eller 

praktikplats genom relationer med starka band. Individer utnyttjar de inbäddade 

resurserna som finns i nätverken, eftersom sådana resurser ofta är lättillgängliga 

(Granovetter, 1983). Vanligen är det en förälder eller närstående som innehar en 

chefsposition eller är egenföretagare som erbjuder den unga individen en tillfällig, 

okvalificerad tjänst.  
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”Min pappa har ju jobbat som pizzabagare hela sitt liv och jag har farbröder som 

också gör samma sak, restaurangbranschen där med, vilket har lett till att jag sedan jag 

var 14-15 när man kände att ’nu behöver jag lite pengar’, då kom jag in och började 

jobba lite hos dem. Och sen har det blivit fler gånger att man har kommit in... Man 

har... det har blivit att man har fastnat lite i den branschen också. För att det har varit 

den lättaste möjligheten för det är ju föräldrarna och så, så det har ju blivit där.” 

 Lena 

 

Människor som individen har starka band med är mer tillgängliga och mer motiverade 

att bistå individen. Starka band kan snabbare och mer frekvent förse individen med bra 

information, angående exempelvis lediga tjänster (Granovetter, 1983). Ella säger att hon 

får sådan information från sin mamma, som är förskolelärare. Hon påpekar att hennes 

mamma berättar när förskolan är i behov av personal. Informationen kommer alltså till 

henne direkt, innan den sprids till andra, exempelvis hennes mammas bekanta etc.  

 

”Hade jag behövt ett jobb direkt så hade jag hört med mamma. Jag hade nog kunnat 

vara på hennes arbetsplats, för de behöver ju folk där hela tiden. Det hör jag ju hur hon 

berättar om.” 

Ella 

 

Det sociala kapitalet i en grupp med inre starka band kommer att påverka vilka 

tillgångar till resurser, exempelvis information, en individ har (Broady, 1998). I vår 

studie framkommer att det sociala kapitalet inom gruppen påverkar vilken typ av arbete 

individerna får via sina starka band. Våra intervjupersoner som har nätverk med färre 

resurser, som har fått jobb via föräldrar eller närstående, har fått positioner med mindre 

status, exempelvis servitör eller butiksbiträde. Gruppens sociala kapital bidrar därmed 

till positionen på arbetsmarknaden.  

 

Robert, som jobbar som butiksbiträde, vill fortsätta jobba ett tag framöver och vänta 

med att studera, detta för att det är viktigt för honom att tjäna pengar. Han har även fått 

sin nuvarande anställning via starka band, han har arbetarklassbakgrund. 

 

”Just nu vill jag arbeta. Jag har vant mig vid att tjäna pengar, men jag vet inte…” 

Robert 
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”Jag ansökte inte eller så, det va han som frågade om jag ville ha jobbet. Jag har känt 

honom sedan jag gick i sjuan, åttan. Han frågade vad jag gjorde, frågade om jag 

jobbade, så sa jag att jag var arbetslös. Sen frågade han om jag ville ha en chans.” 

Robert 

 

Människor hanterar, ackumulerar och omvandlar kapital på olika sätt. I olika grupper 

kommer olika saker att tillskrivas värde, exempelvis kommer det ekonomiska kapitalet 

väga tyngre för den som är född i arbetarklassen, medan det kulturella kapitalet kommer 

ha större värde för någon född i en akademisk familj (Broady, 1998). I vår studie 

uttryckte intervjupersonerna med arbetarklassbakgrund oftare att det var av betydelse att 

tjäna pengar än de med medelklassbakgrund. Intervjupersonerna med mer resurser 

uttryckte i större utsträckning en obeslutsamhet om vad de vill syssla med framöver, 

exempelvis studera, arbeta eller resa.  

 

”Jag har funderat på det. Plugga master, antingen i Lund, Göteborg eller Stockholm, 

då med inriktning personal. Men vi får se lite om jag tar ett sabbatsår däremellan, eller 

om jag skiter i det helt. Vi får se lite hur jag känner.” 

Veronika 

 

Hur individerna utnyttjar sitt kapitalinnehav,  kommer synas i hur de mobiliserar sina 

nätverk. Människor med mindre resurser tenderar att vara mer beroende av sina starka 

band, medan individer med större resurser har mer frihet att upptäckta andra alternativ 

eftersom deras resurser fungerar som ett skyddsnät, vilket de med få resurser saknar 

(Granovetter, 1983).  

 

Nina påpekar att föräldrarnas arbetsplats är till stor hjälp för att få inträde till arbetslivet, 

men endast om arbetsplatsen som föräldrarna befinner sig på inte kräver specifika 

meriter såsom utbildning eller erfarenhet. 
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”Jag tänker så här, till exempel, jag kan bara referera till min mamma eftersom hon 

har jobbat, det blir enklare, man behöver inte någon speciellt hög utbildning för att 

vara hemtjänst eller vårdbiträde, då blir det lättare för mig att komma in på det. Om 

man har föräldrar med lite högre utbildning kanske det blir svårare att de fixar jobb till 

en. För de har då det här att du måste ha utbildning, de speciella vägarna.” 

Nina 

 

Ett återkommande mönster i intervjupersonernas utsagor är att det första jobbet fås via 

någon förälder. Genom sina föräldrar får intervjupersonerna i tidig ålder in en fot i 

arbetslivet och får chansen att utveckla sina nätverk som kan gynna honom eller henne i 

framtiden (Lin, 2000). Att ha en förälder som kan erbjuda en arbetsplats är en fördel, 

men då bör arbetsuppgifterna vara okvalificerade och lämpliga för den unga individen 

att utföra. Dock är det inte alltid så att föräldrar med högre positioner kan erbjuda sina 

barn en tjänst då de exempelvis utför ett arbete som kräver en viss erfarenhet eller 

utbildning. Föräldrarnas sociala kapital kan alltså inte alltid utnyttjas via de starka 

banden.  

 

Den unga individen kan ta vara på föräldrarnas kontakter och få en anställning via svaga 

band som han eller hon har till andra aktörer. 

 

”En som min mamma känner är chef över kriminalvården i Sverige. Så han är sådär 

’klart du ska läsa denna utbildningen, för du kommer få jobb’, så jag har vissa 

kontakter inom det.” 

Anna 

 

Individer med högt uppsatta föräldrar, som Anna i detta fall inser att utbildning krävs 

för att inta positioner inom sina föräldrars arbetsområden. Intervjupersonens föräldrar 

arbetar som droganalytiker samt chef för ett stort företag inom medicin. I Annas 

uttalanden framkommer att hon, precis som intervjupersonerna med mindre kapital, har 

haft okvalificerade arbeten, exempelvis inom hemtjänsten, försäljning och arbetar just 

nu för ett bemanningsföretag. Hon är dock inställd på att utbilda sig och målet är att bli 

civilutredare. Individer som har föräldrar med högre utbildning kommer även att söka 

sig till högre utbildningar då deras föräldrar, med högt socialt kapital, överför sina 

normer och värderingar på de unga individerna. Jonsson och Erikson (2002) visar att 
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unga från medelklassen redan i tidig ålder vet vilka yrken de vill satsa på och hur de vill 

uppnå detta, exempelvis studera vidare. Dessutom är de från högre samhällsklasser 

oftast överrepresenterade inom högre utbildningar, vilket gör att efter en avslutad 

utbildning kommer de också vara majoriteten av de som intar positioner med hög status 

(Jonsson & Erikson, 2002). Endast en högskoleexamen garanterar dock inte en 

statusfylld position. Enligt Bourdieu är det av betydelse att en individ mobiliserar sina 

nätverk (familjen, släkten, vänskapsband) för att öka chanserna att hitta ett bra arbete 

(Broady, 1998). 

 

Föräldrarna spelar en signifikant roll för det första jobbet, dock får vännerna en större 

betydelse när individen blir äldre och inte längre förlitar sig på sina föräldrar lika 

mycket. När individen själv kan mobilisera sina nätverk för att skaffa ett arbete utnyttjas 

även resurserna som finns inbäddade i vänskaps- och kompisrelationer. Det kan ses hos 

våra intervjupersoner då vänner har varit en bidragande faktor i anskaffande av arbete. 

 

”I somras jobbade jag på en restaurang. Chefen där är en nära vän till mig och allmänt 

till familjen och de behövde folk, så hon frågade mig om jag ville jobba där.” 

Klara 

 

Det sociala kapitalet utvecklas i takt med att en individs nätverk och förbindelser 

utökas. För individer med relativt små resurser inom familjen och släkten blir nära 

vänskapsrelationer en möjlighet att få tillgång till fler resurser som finns inbäddade i 

dessa relationer. På så sätt behöver den unga individen inte endast förlita sig på de 

starka banden till familjen, utan har ytterliggare en resurskälla ifall nätverken inom 

familjen inte kan mobiliseras (Granovetter, 1983).  

 

5.3 ”Mamma kände han som ägde Ica”- hur bekantas och vänners 

vänner resurser utnyttjas 

 

De flesta av våra intervjupersoner har fått jobb via föräldrar eller närstående där de 

fungerar som en länk mellan individen och arbetsgivaren. Exempelvis Ella som fick 

jobb på ett företag där hennes mamma kände chefen och Elias som fick sitt nuvarande 

arbete genom sin före detta filckväns mamma. 
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”Jag valde ju att ringa dit först eftersom min mamma har jobbat där innan. Så att jag… 

de kände ju henne och så, så det var ju ganska smidigt egentligen. Hon har jobbat där 

och hon känner chefen sen innan. Så de visste  ju vem hon var och vem jag var, lite så.” 

Ella 

 

”Min dåvarande fickväns mamma jobbar på den affären och hon fixade jobb åt mig, för 

hon visste att jag behövde ett. Så en dag ringde hon bara och frågade helt random om 

jag ville komma dit och provjobba.” 

Elias 

 

Kontakterna är betydelsefulla för våra intervjupersoner. De uttrycker att kontakter har 

hjälpt dem att få sina arbeten. Dock kan vi se att Klara och Lisa skiljer sig i uttalanden 

angående jobbskaffande och kontaktnätverk från de andra informanterna. Klara och 

Lisa flyttade till Sverige endast med sina föräldrar och syskon, de påpekar att de inte 

hade lika många kontakter som deras svenska vänner. Det framkommer även att det 

endast är de två som inte har fått sina första arbeten genom kontakter. 

 

”Jag tror att det är viktigt vad ens föräldrar gör, det märkte jag när jag var mindre. Till 

exempel sommarjobb när man gick i nian eller ettan på gymnasiet. Man märkte att om 

ens mamma kände han som ägde Ica så fick man lätt sommarjobb eller extrajobb där. 

Eller om ens mamma jobbade inom äldrevården så fick man lätt praktik. Jag har aldrig 

haft chansen till det. Min pappa är egenföretagare och vi flyttade hit för tio år sedan. 

Vad hade vi för kontakter? Vi hade inga släktingar eller kompisar här. Då hade vi inga 

vänner till familjen som kunde skaffa jobb till en till exempel. Men nu har det ändrats 

när min lillasyster ska skaffa jobb. Nu har pappa ändå skaffat fler kontakter efter de tio 

åren. Min syster är redan lovad ett sommarjobb på pappas kompis företag.” 

Klara 

 

Enligt Lin beror en individs tillgångar till resurser på bland annat etnicitet. Invandrare 

förfogar ofta över mindre resurser än infödda, de är även mer benägna att använda sig 

av starka band. Dessa grupper med starka band har homogena resurser vilket bidrar till 

deras underordande position. Dock ju längre individen bor i ett land desto fler svaga 

band denne utnyttjar och får tillgång till mer resurser (Lin, 2000). Klara och Lisa hade 

inte några släktningar som kunde bidra till att skaffa ett arbete eller utöka kontakterna. 
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Resterande informanter hade större tillgångar till kontakter, tack vare att deras föräldrar 

är arbetande svenskar med mer utvecklade relationer än invandrarföräldrar. Lin (2000) 

anser att de priviligierade sociala grupperna besitter mer socialt kapital, vilket gör att de 

svenskfödda intervjupersonerna har större tillgångar till de inbäddade resurserna. 

Informationen de förses med kommer också vara bättre än den underordnade gruppens, 

då större kontaktnätverk innebär större informationsflöde. De överordnade grupperna 

får mer nyttig information om exempelvis lediga arbetspositioner, än vad de 

underordnade får (Lin, 2000). 

 

Klara påpekar vänners betydelse för arbetsskaffande, yrkesverksamma vänner tillför 

nämligen information om lediga tjänster på deras arbetsplatser. De flesta av våra 

informanter uttrycker att om de hade förlorat sitt nuvarande arbete hade de vänt sig till 

sina vänner, för att hitta en ny arbetsplats. 

 

”Jag har frågat andra kompisar som jobbar, de har tipsat lite. En kompis som jobbade 

med mig innan sa att de söker på den restaurangen som hon jobbar på just nu. En 

annan kompis sa att de söker folk på hennes jobb, en butik då.” 

Klara 

 

Vi har i intervjupersonernas uttalanden observerat att yrkesverksamma vänner ökar 

chanserna till en anställning, då individen utökar sitt informationsflöde men även får 

flera svaga band till potentiella arbetsgivare. Med få svaga band blir individen berövad 

information från mer avlägsna aktörer i det sociala systemet och begränsas till den 

information som kan fås av nära vänner (Granovetter, 1983). Ju mer resursrikt och 

heterogent nätverk en individ tillhör desto mer nyttig information om lediga tjänster 

finns tillgänglig. Information som finns i ett nätverk är därför viktig för individen och 

hans eller hennes chanser till anställning (Lin, 2000).  

 

Nina pratar om sitt handbollslag; där medlemmarna delar intresse för sport men inte 

nödvändigtvis andra områden. Hon kan ändå utnyttja handbollslaget för att få 

information om arbete, som hon kanske inte hade fått på något annat sätt. 

 

”Ju fler kontakter man har, desto lättare det blir, det tror jag. Men just de där specifika 

områdena jag kanske vill jobba med, det kanske de inte är jätteinsatta i just när man 
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kollar på handboll och så. Men det är klart att det är bra med kontakter, när man 

börjar prata om vad jag tycker om att jobba med då kanske de säger ´ja, jag känner 

nån´, ´prata med den´. Det är alltid viktigt med mycket kontakter.” 

Nina 

 

Till skillnad från nära vänner rör sig bekanta i andra kretsar än individen själv. Därför 

kan bekanta bidra med annan information än vad de närmaste vännerna kan bidra med 

(Granovetter, 1983).  Intervjupersonerna påpekar vikten av att röra sig i olika kretsar, 

känna många människor och tillhöra olika grupper, exempelvis idrottsföreningar; det 

ger dem tillgång till olika slags information. Även Anna pratar om betydelsen av att 

tillhöra exempelvis föreningar då ens nätverk utvecklas av att individen interagerar med 

många människor och knyter nya kontakter.  

 

”Vi sitter med i en nation på campus. Jag tror inte man kan lägga det som en merit, 

men man kan lägga det som en livserfarenhet. Man lär känna så himla mycket 

människor, man pratar med så himla mycket människor, man gör jättemycket olika 

grejer. Gällande ekonomi, gällande event, gällande allt.”  

Anna 

 

Att engagera sig i olika organisationer och föreningar är av en stor vikt för individerna. 

Sådant engagemang skapar ömsesidighet och tillit mellan medlemmarna i gruppen som 

förbättrar sammanhållningen. Ömsesidighet bygger på tjänster och gentjänster (Putnam, 

2000). Klara påpekar att hon har fått förslag om en eventuell tjänst på ett företag då 

hennes pappa har hjälpt en kvinna med ett renoveringsarbete.  

 

”Ja, en som pappa har jobbat för har typ nämnt att de behöver folk på hennes företag, 

så hon sa till pappa att jag kan vända mig till henne om jag behöver.” 

Klara 

 

Här kan vi observera en ömsesidighet och utbyte av tjänster, då kvinnan i gengäld 

delade nyttig information med Klaras pappa. Om det finns ömsesidighet i en grupp 

kommer individerna mer villigt dela information mellan varandra, eftersom de antar att 

det ska gynna dem i framtiden, då individen som utnyttjar informationen är automatiskt 

”skyldig dem något”. Utbyten av tjänster är viktigt för individerna då de skapar tillit och 
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en känsla av trygghet, det leder till att människor blir medvetna om att de kan vända sig 

till varandra vid behov. Klara säger ”det är skönt att man har kompisar överallt ifall det 

krisar sig”. I samma uttalande berättar hon om sin vän som är bosatt i London. Han har 

erbjudit henne hjälp om hon eventuellt vill börja studera där. Genom att erbjuda en 

sådan tjänst försäkrar han sig om att han kommer kunna få ut någonting av det i 

framtiden. Om Klara tar emot kompisens erbjudande kommer hon förmodligen känna 

en skydlighet att på något sätt gottgöra honom i framtiden.  

 

Anna och Veronika, som har pågående högskoleutbildningar, uttrycker att deras senaste 

jobb har de fått genom svaga band eller genom att ha skickat in CV till arbetsgivare som 

de inte haft någon koppling till. 

 

”Jag hittade det själv på arbetsförmedlingen. Så då bara sökte jag. Och det är via ett 

bemanningsföretag, så jag är anställd via det. Så hyr de ut mig liksom.” 

Veronika 

 

Granovetter (1983) hävdar att individer med mindre volym av socialt kapital, i detta fall 

människor med lägre utbildning, främst använder sig av starka band, för att hitta ett 

arbete, medan de med högre utbildning förlitar sig på de svaga banden och byråkratiska 

procedurer, vilket även framkom i vår studie. Anna och Veronika förfogar över 

tillräckligt med resurser för att kunna använda sig av svaga band: de har både högre 

utbildning, gott om ekonomiska resurser samt omfångsrika, nyttiga nätverk av både 

svaga och starka band. Att kunna använda sig av svaga band i samband med 

arbetssökande kan vara en fördel då det kan resultera i fler valmöjligheter när det 

kommer till exempelvis arbetsplats, arbetsvillkor, lön etc. Anna pratar om sina chanser 

till anställning som går att nå via broar (familj och närstående) till svaga band: 

 

”En bekant till min pappa har frågat lite vad jag pluggar till. Sen sa hon att om jag 

behöver ett jobb så kan hon fixa något. Hon sa att när jag tar examen så kan jag höra 

av mig så kan vi fixa nåt liksom. Min pojkvän har sagt att de söker personal på ett 

boende som han jobbat på. Han sa att om chefen får reda på att jag går ett 

beteendevetenskapligt program så kommer de ge mig jobb. Även hans syster, som är 

nån verksamhetschef, har sagt att om jag behöver hjälp så kan jag höra av mig så kan 

de se om det finns nånting liksom (…) Jag tror att också att om jag ska söka jobb inom 
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min utbildning så kommer jag bero ganska mycket på mina kontakter. Jag tror inte man 

kan komma in på ett jobb utan erfarenhet såhär bara, utan att någon känner dig och 

tipsar om dig.” 

Anna 

 

Bourdieu påpekar dock att en individ inte kan förlita sig endast på sina meriter i 

jobbsökandet. Som tidigare nämnts menar Bourdieu att en högt värderad examen inte 

garanterar en framgångsrik framtid. Släkt, vänner och andra inom nätverket är av 

betydelse för att individen ska kunna försäkra sig om en bra arbetslivskarriär och andra 

fördelar. Båda intervjupersonerna påpekar att de kan utnyttja familjens och vännernas 

resurser tillsammans med sina meriter. När individen kan mobilisera sina starka band 

kan det sociala kapitalet bidra till utdelning av till exempel ekonomiskt kapital. Alltså är 

individs volym av socialt kapital i form av förbindelser av betydelse för att 

utbildningskapitalet ska löna sig (Broady, 1998). Tillgång till och användning av sociala 

resurser kan bidra till bättre socioekonomisk status (Lin, 1999).  

 

Intervjupersoner med föräldrar som innehar chefspositioner,  kände ingen oro när det 

kom till att hitta ett arbete, då deras nätverk består av andra högt uppsatta människor. 

De kände att dessa nyttiga kontakter enkelt kunde mobiliseras.  För Veronika var det 

självklart att vända sig till familjen för att få hjälp att hitta ett arbete. Veronikas familj 

består av individer med högre positioner, såsom chefstjänster, eller arbeten som kräver 

högre utbildning och meriter. Hennes familj har även många nyttiga förbindelser. 

Veronika strävar också efter en chefsposition i framtiden. Hon påpekar att det känns 

naturligt att gå i samma spår som hennes närstående och också inta en hög position som 

personalchef.  

 

”Pappa har ju mycket ansvar och sånt, så jag kan alltid snacka med honom typ. Sen har 

jag i släkten många såhär personalansvariga och lite högre uppsatta chefer. Typ bland 

annat är min morbror ekonomichef på ett stort företag (…) Så det blir väl rätt naturligt 

att jag också… Det blir typ såhär… Det passar mig liksom.” 

Veronika 

 

Intervjupersonens nätverk består av högt uppsatta människor med stora, homogena 

resurser. Människor har en tendens att knyta kontakter med andra som är lika dem 
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själva (Granovetter, 1983). Grupper med hög status strävar efter att behålla sin position 

i strukturen och därför erkänner de främst andra individer med liknande resurser 

(Bourdieu, 1986). Därför är det lättare för intervjupersonen att få tillgång till en 

statusfylld position till skillnad från en individ med mindre resursstarka nätverk. 

Almquist m.fl. menar att unga från medelklassen lär sig redan från tidig ålder att agera i 

en maktposition medan individer från arbetarklassen vänjer sig vid sin underordnade 

position (Almquist m.fl., 2010). Veronika menar att utifrån det sociala kapitalet som 

hennes familj och släkt innehar kommer det naturligt för henne att ha höga ambitioner 

för sitt arbetsliv. För henne kan det ses som en självklarhet att gå i sina släktingars 

fotspår och också sträva efter en hög position på arbetsmarknaden. Med en hög 

socioekonomisk status och resursstarka nätverk har intervjupersonen tillgång till nyttig 

information. Denna nyttiga information som flödar inom nätverket gynnar endast 

medlemmarna, då de priviligierade grupperna vill behålla sin position. Grupperna med 

lägre status hindras från denna information, vilket bidrar till fragmentering av samhället 

(Granovetter, 1983). Bourdieu (1984) talar också om skillnader i den sociala strukturen. 

Han menar att klasser tenderar att reproduceras och därmed bidrar till att 

samhällsklyftorna består.  

 

Våra intervjupersoner har vänner som har ungefär samma sysselsättning, bakgrund och 

utbildning. 

 

”En pluggar precis som jag, kom in direkt på utbildningen. Fast hon gör det i 

Jönköping och blir biokemisk analytiker. Och sen den andra, hon jobbade också på 

samma snabbmatsställe, men hon kom in på vård och omsorg och så. Hon jobbar inte 

nu så mycket för hon prioriterar plugget.” 

Lena 

 

Individer tenderar att välja vänner som liknar de själva (Lin, 2000). Resurserna i 

samhället är ojämnt fördelade mellan grupper, på grund av klass, kön eller etnicitet. Att 

människor tenderar att skapa grupper med dem som har ungefär lika mycket resurser 

som de själva, bidrar till denna snedfördelning. Människor med mycket resurser får 

ännu mer resurser genom sina vänner eller bekanta, medan de som har mindre 

resursstarka nätverk förblir underordnade (Lin, 2000). Anna och Veronika som har 

kontakter med högt uppsatta människor inom olika företag och myndigheter, har större 
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chanser att bli uppmärksammade av dessa företag. Att bli rekommenderad av någon på 

företaget är också en fördel. Om en individ har förbindelser med inflytelserika individer 

på företaget, kan sådana förbindelser ha stor betydelse för beslutsfattande gällande 

individens anställning. Den arbetssökande individen kan dessutom använda kontakterna 

som referenser i framtiden. Sådana referenser påvisar individens mängd av socialt 

kapital och kan därmed bidra till erkännande från arbetsgivarens sida (Lin, 1999). 

 

 

6 Slutsats och diskussion 
 
Utifrån det bearbetade materialet kom vi fram till att om den unga individens förälder 

eller närstående innehar en chefsposition får individen lättare en tjänst på förälderns/den 

närståendes arbetsplats. Enligt Granovetter (1983) beror det på att individen förses med 

bra information, dessutom är människor som individen har en nära relation till mer 

benägna att bistå individen. Dock bör arbetsuppgifterna vara lämpliga för den unga 

individen att utföra och inte kräva speciella meriter. Om den unga individens föräldrar 

har statusfyllda positioner blir det enklare för individen att få en tjänst på förälderns 

arbetsplats med en relevant utbildning. Individer från de priviligierade grupperna är 

överrepresenterade inom högskoleutbildningar då deras högt uppsatta föräldrar överför 

sitt kapital på dem. Det resulterar i att de också intar höga positioner på 

arbetsmarknaden senare i livet (Jonsson & Erikson, 2002). Individer med resurssvaga 

nätverk tenderar att få positioner med mindre status. Det beror på att gruppens sociala 

kapital bidrar till positionen på arbetsmarknaden.  

Hur den unga individen utnyttjar sina resurser och mobilserar sina nätverk beror på 

dennes kapitalinnehav. Individer med arbetarklassbakgrund siktar på att i första hand 

utöka det ekonomiska kapitalet genom att arbeta. Därför utnyttjar de främst de starka 

banden då dessa tillför frekvent information, vilket är av betydelse om individen snabbt 

vill ha en inkomstkälla och utveckla det ekonomiska kapitalet. Precis som Granovetter 

säger har unga människor med större ekonomiska resurser en större handlingsfrihet då 

deras resurser fungerar som ett skyddsnät, därmed har de råd med att vara 

obeslutsamma gällande framtiden (Granovetter, 1983). 
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Kontaktnätverk är betydelsefulla när det kommer till chanser till anställning för unga 

vuxna, det är oftast deras föräldrar eller närstående som fungerar som broar till 

potentiella arbetsgivare. Storleken på en individs nätverk och resurserna som finns 

inbäddade beror dock på bland annat etnicitet (Lin, 2000). Invandrare är inte lika 

etablerade i samhället, då det tar tid att knyta nya kontakter och utveckla relationer. Det 

gör att invandrarföräldrar inte kan bistå den unga individen med nyttiga kontakter i lika 

stor utsträckning som svenska föräldrar. Invandrare tenderar i början att använda sina 

starka band för att komma åt resurser, dock utvecklas de svaga banden efterhand. Ju 

längre individen bor i ett land desto mer utvecklas de svaga banden. 

 

Det är viktigt för unga att ha många svaga band då de tillför information från avlägsna 

aktörer i det sociala systemet, på så sätt får individen fler förbindelser till potentiella 

arbetsgivare. Att tillhöra olika föreningar eller organisationer, enligt Putnam (2000), ger 

individen en chans att knyta kontakter. Dessutom skapas ömsesidighet inom sådana 

grupper vilket ökar tilliten. Det resulterar i sin tur i att medlemmarna inom gruppen är 

mer benägna att dela nyttig information med varandra.  

 

Individer med högre utbildning använder sig främst av svaga band och byråkratiska 

procedurer, att exempelvis skicka in CV till arbetsgivaren, för att hitta ett arbete. Det är 

en fördel eftersom de får fler valmöjligheter angående arbetsplatsen. Dock garanterar 

inte den höga utbildningen en statusfylld position på arbetsmarknaden. Det är även av 

betydelse att den unga individen har bra nätverk för att kunna försäkra sig om en lyckad 

karriär (Broady, 1998). 

 

Enligt Lin (2000) strävar grupper mot homofili. Människor tenderar att välja vänner 

som liknar de själva och rör sig inom liknande kretsar. Grupper med hög status vill 

behålla sin position i den sociala strukturen och är därför mer benägna att sträva efter ett 

homogent nätverk där medlemmarna förfogar över samma mängd resurser. Detta leder 

till att informationen som finns inom nätverket gynnar endast medlemmarna vilket 

bidrar till att grupperna bibehåller sin position och inte utvecklas. Det blir särskilt 

missgynnande för grupper med lägre status. 
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Hur unga vuxnas kontakter utnyttjas och vilka nätverk mobiliseras i anskaffande av 

arbete beror på individens sociala kapital. Bourdieu menar att mängden socialt kapital 

bestäms av tillgångar till ekonomiska resurser, social bakgrund och nätverkens storlek 

(Bourdieu 1995). Det sociala kapitalet avgör alltså vilka möjligheter och förbindelser 

individen har. Dessa förbindelser påverkar informationsflödet som individen har 

tillgång till. Ett bra och frekvent informationsflöde bidrar till större chanser till arbete 

(Granovetter, 1983).   

 

Frågeställningarna vi avsåg att besvara var följande: 

Hur använder unga vuxna sina kontakter inom familjen och vänkretsen? 

Hur använder unga vuxna sina kontakter bland bekanta och vänners vänner? 

Vilka skillnader finns det i hur de olika kontakterna utnyttjas?  

Svaren på frågeställningarna som vi fick fram var sammanfattningsvis att mindre 

resursstarka grupper har en tendens att utnyttja de starka banden, dvs. familj och 

närstående, oftare när det kommer till första arbeten, exempelvis sommarjobb på sin 

förälders företag. De svaga banden, alltså bekanta, används senare när individen har 

större tillgångar till resurser och nätverk. Individer från de priviligierade grupperna kan 

inte alltid arbeta på sin förälders firma eller liknande, då tjänsten kräver specifika 

meriter. Dock kan dessa arbetspositioner bli möjliga för de unga individerna, från 

resursstarka grupper, när de skaffar sig en relevant utbildning. Det är då de får chansen 

att utnyttja resurserna som finns inbäddade i deras starka band.  

 

Individer från högre samhällsklasser har i princip genom hela livet en större volym av 

socialt kapital än de från mindre resursstarka grupper. Kapitalackumulationen skiljer sig 

inom grupperna. Individer från priviligierade grupper har en större möjlighet att 

utveckla och utöka sina kapitalinnehav. Exempelvis genom att i större utsträckning dras 

till högre utbildningar och därmed få bättre positioner på arbetsmarknaden. Utbildning 

och framgångsrik arbetslivskarriär öppnar möjligheter till formandet av nyttiga 

kontaktnätverk, bättre informatonsflöde och resulterar i ytteliggare utökning av det 

sociala kapitalet. Mindre resursstarka individer har inte samma förutsättningar, det blir 

svårare för dem att ha tillgång till lika bra information och förbindelser. Individer är 

medvetna om och agerar utifrån sina positioner, dessutom tillskrivs dessa positioner 

redan i tidig ålder. Individer tenderar även att anpassa sig till den rådande 

klassstrukturen. Vi kan vidare resonera kring huruvida de priviligierade grupperna 
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undanhåller nyttig information från de mindre resursstarka för att utöva makt. På grund 

av homofili inom en grupp delas information med de som är närmast både i geografisk 

och känslomässig mening. Därför blir det lätt att informationen endast flödar inom 

nätverken då individer rör sig inom samma fält. Å andra sidan strävar individer efter att 

bevara sin status och detta leder till att klasstrukturen återskapas.  

 

Hade studien gjorts idag hade den kunnat bli mer omfattande, med fler intervjupersoner. 

Eftersom studien innefattar en liten del av en stor grupp, hade urvalet behövt vara större 

för att kunna generaliseras. Dock fick vi intressanta resultat vilka vi anser vara en början 

till fortsatt arbete inom ämnet. Exempelvis observerade vi att unga ofta har tillfälligt, 

okvalificerat arbete, oberoende volymen av deras sociala kapital. Unga med 

okvalificerade arbeten utgör en gemensam grupp människor även om de har hamnat i 

denna grupp på olika sätt. De kommer från olika samhällsklasser och har olika 

tillgångar till resurser, men ändå befinner de sig på liknande positioner på 

arbetsmarknaden. Vi berörde detta ytterst lite i denna studie, men det hade varit 

intressant att se en studie som undersöker motiven bakom ungas tillfällighetsarbete. 

Genom vår studie observerade vi att individer med olika mängd socialt kapital har olika 

aspirationer och ambitioner vilket vi tror kommer att påverka deras motiv bakom arbete.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Informera om etikkraven som gäller för studien. 

 

Bakgrundsfrågor  

-ålder  

- civilstånd  

-födelseplats/var man kommer ifrån  

-familj 

 

Berätta om dig själv. 

 

Utbildning 

- högsta utbildning 

- ev. planer att utbilda sig 

- var det rätt val av utbildning? 

- jobb inom utbildningsramen 

 

Hur har du upplevt/ hur upplever du dina skolår?  

Hur ser du på dina utbildningsval? 

Hur ser du på jobbmöjligheter inom din utbildning? 

 

 

  



  
 

II 

Arbete  

-nuvarande arbete  

-ev. tidigare arbete  

-arbetslöshet  

-drömjobb (kontakter inom yrket)  

 

Kan du berätta om hur din arbetslivskarriär sett ut hittills?  

Hur kommer det sig att du hamnade på din nuvarande arbetsplats? 

Om du hade förlorat ditt jobb idag, hur hade du gjort då för att få en ny anställning? 

Kan du ge exempel på eventuella drömyrken? Har du kontakter inom dessa? 

Hur tror det går till när unga vuxna skaffar jobb? Vad är viktigt för att få en anställning 

som ung? 

 

Vänskapsrelationer och fritid 

-några nära/många avlägsna vänner 

-arbetskamrater 

-barndomsvänner 

- vännernas utbildning 

-vännernas arbetssituation 

 

Berätta om två av dina närmsta kompisar. 

Kan du berätta om dina närmsta vänners sysselsättning? 

Hur träffade du de du umgås mest med? 

Föreställ dig att du ska göra ett projekt/arbete/uppdrag med tre människor du träffar för 

första gången. Hur upplever du situationen? Vad hade du gjort? Hur hade du känt dig? 

 

 


