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Abstract  

Finns det ett samband mellan sannolikheten för att ha ett arbete och hur ditt nätverk ser ut? I 

så fall på vilket sätt? Denna studie undersöker om antalet nära vänner har betydelse för om du 

har arbete eller inte. Studien syftar även till att ta reda på vilka egenskaper hos nära vänner 

som kan gynna eller missgynna individen i arbetssökandet. Nära vänner med eller utan arbete, 

födda i Sverige eller utlandet; vilka är till gagn på arbetsmarknaden och vilka har mindre att 

tillföra? Denna kvantitativa studie är grundad i ett nationellt representativt datamaterial och 

undersöker sambanden mellan att vara anställd eller arbetslös och innehållet i ens personliga 

nätverk – dem man kallar sina nära vänner. 

Studiens hypoteser bygger på nätverksteori och teori om socialt kapital, samt forskning som 

tidigare gjorts på området. Genom logistiska regressioner har sedan sambanden undersökts 

och analyserats utifrån en deduktiv ansats.  

Resultaten visar att det inte finns något samband mellan antalet vänner och sannolikheten för 

att ha ett arbete. Inte heller att vännerna är födda utomlands är signifikant för sambandet. 

Däremot finns det ett negativt samband mellan sannolikheten för att ha ett arbete och antalet 

vänner som är arbetslösa. 

Detta analyseras vidare och diskuteras utifrån individ- och samhällsnivå. Avsnittet utmynnar 

slutligen i förslag på framtida forskning. 
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Inledning 

Varför har vissa människor lätt att få jobb, medan andra befinner sig utanför arbetsmarknaden? 

Självklart är utbildning, erfarenhet och andra typer av humankapital av stor vikt när det kommer 

till frågan om huruvida man har ett jobb eller inte (Becker, 1993). Men även individens nätverk 

kan vara en viktig komponent för att hitta lediga jobb och bli anställd eftersom 

nätverksrekrytering är ett vanligt tillvägagångssätt för att söka och tillsätta nya tjänster. I denna 

uppsats undersöks just betydelsen av personliga nätverk. Hur stor roll spelar egentligen vänner 

och bekanta för individens möjligheter att få arbete? 

Uppsatsen använder en kvantitativ ansats för att utforska sambandet mellan storleken på 

individers nätverk och dess sammansättning, och sannolikheten för att vara anställd. Detta görs 

med hjälp av Levnadsnivåundersökningen från år 2000, som är ett nationellt representativt urval. 

Nätverket mäts utifrån tre variabler; antal nära vänner, antal nära vänner som är utlandsfödda, 

samt antal nära vänner som är arbetslösa.  

Genom att studera detta samband är förhoppningen att skapa bättre förståelse för viktiga orsaker 

till varför vissa människor lyckas bättre än andra i Sverige när det kommer till att skaffa arbete.  

Detta är viktiga områden att belysa då man utforskar och utreder förhållanden och ojämlikhet på 

arbetsmarknaden. Om det visar sig finnas ett samband mellan individens nätverk och om denne 

har arbete eller inte, kan man diskutera huruvida information om, och möjligheter på, 

arbetsmarknaden koncentrerar sig till vissa grupper medan den utesluter andra. Allt detta är 

viktig kunskap för individer på arbetsmarknaden, arbetsgivare, och samhället i stort. 

Syfte och problemområde 

Syftet med den här studien är att undersöka hur sannolikheten för huruvida man har arbete eller 

inte har ett samband med individens nätverk, definierat i form av antal nära vänner, och hur stor 

andel av dessa som är utlandsfödda eller som är arbetslösa. På detta sätt undersöks om någon 

eller några av de ovan nämnda nätverksegenskaperna har ett positivt eller negativt samband med 

att ha anställning. Uppsatsen söker besvara följande frågeställningar: 
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 Hur ser sambandet ut mellan individens antal vänner och sannolikheten för att ha arbete? 

 Hur ser sambandet ut mellan hur stor andel av individens vänner som är utlandsfödda och 

sannolikheten för att ha arbete? 

 Hur ser sambandet ut mellan hur stor andel av individens vänner som är arbetslösa och 

sannolikheten för att ha arbete? 

Avgränsningar 

Med Levnadsnivåundersökningen från år 2000 (LNU 2000), som är ett nationellt representativt 

urval, kan resultaten generaliseras till Sverige men inte längre än så. Föreliggande uppsats är 

även begränsad till att endast använda sig av kvantitativt empiriskt material med vissa på förhand 

givna frågor. Det finns säkerligen också andra egenskaper och dimensioner hos en individs 

sociala nätverk som kan tänkas vara relevanta att undersöka för att se hur sannolikheten för att ha 

anställning påverkas, som exempelvis antal professionella kontakter eller antal ytliga vänner och 

bekanta. I tidigare forskning diskuterar man även huruvida olika nätverk leder till bra eller dåliga 

jobb, men denna uppsats har avgränsats till att bara undersöka om man har arbete eller inte. 

Vidare fokuserar den här studien på starka länkars, alltså nära vänners, betydelse för individens 

chanser att få arbete. Litteraturen på området behandlar även svaga länkars – exempelvis ytliga 

bekantas – styrkor och betydelse för framgång på arbetsmarknaden, men detta har inte 

inkluderats i uppsatsen.  

Teori och tidigare forskning 

Teori 

Förhållanden på arbetsmarknaden 

Den amerikanske sociologen Mark Granovetters studie ”Getting a job” (1995) visar att sociala 

kontakter har stor betydelse för hur personer hittar jobb. Han menar att arbetssökning och 
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rekrytering via sociala kontakter är vanligare än formell sådan och att avsaknad av ett brett 

nätverk leder till begränsningar på arbetsmarknaden. Hans studie fokuserar på hur 

informationsflödet inom personliga kontaktnät skapar möjligheter och mobilitet för individen på 

arbetsmarknaden. Informationsspridning är en viktig parameter, då individen varken kan söka 

eller få en tjänst eller position om man inte först vet att möjligheten finns. Personliga och privata 

kontakter spelar en viktig roll för att skaffa information om möjligheter och alternativ på 

arbetsmarknaden. Formella vägar som arbetsförmedling, annonser eller opersonliga kontakter 

används naturligtvis också, men i mindre utsträckning än de informella. Granovetter framhåller 

även att olika strukturer av individers sociala nätverk genererar olikheter vad gäller 

informationsspridning och möjligheter på arbetsmarknaden. Han menar att det framförallt är 

bredden på personens kontaktnät – det vill säga andelen kontakter som befinner sig inom olika 

branscher och yrken – som är avgörande för individens mobilitet och möjlighet till framgång på 

arbetsmarknaden. 

I en rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) sammanställd av 

Ekström (2001) studeras och utvärderas rekryteringsprocesser på arbetsmarknaden. Rapporten 

visar att de vanligaste rekryteringskanalerna hos företag i Sverige är de informella, då 66 % av 

företagen använder sig av detta. Denna kanal motiveras framförallt utifrån tids- och 

kostnadsaspekter, men den förväntas även hitta sökande med rätt kvalifikationer och egenskaper.  

Att arbetsmarknaden i hög utsträckning fungerar på det här sättet, även i Sverige, borde betyda 

att sociala nätverk och kontakter är av stor vikt då man söker arbete.  

Humankapital och socialt kapital  

Gary Beckers (1993)  humankapitalteori beskriver värdet en person i egenskap av arbetstagare 

ökar med då han tillägnar sig kunskap, förmågor, eller andra saker som är värdefulla för 

arbetsgivare. Investering i humankapital kan göras genom till exempel utbildning, träning och 

erfarenhet. Detta med förhoppning om vinster i form av större möjligheter att få arbete och högre 

lön. 

Humankapital kan förklara en del av ojämlikheten som existerar på arbetsmarknaden. 

Nan Lin (1999, 2001) menar dock att även individens sociala kapital i form av nätverk är viktigt 

för att förstå denna ojämlikhet. Han visar på individens möjligheter att vara aktiv och strategisk i 

sina val, och definierar socialt kapital som investering i resurser med förväntad avkastning på 

marknaden. Det handlar om socialt betingade resurser som kan mobiliseras vid behov och även 
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utvidgas, exempelvis inflytande och makt som utökas genom länkar mellan personer av olika 

social status. Enligt Lin får vi tillgång till, samt kan överföra egen, information olika 

framgångsrikt beroende på nätverkets uppbyggnad. Personerna i vårt nätverk kan vidare påverka 

dem som avgör våra möjligheter, ge oss social trovärdighet och förstärka både vår egen självbild 

och andra människors uppfattning av oss. Ett exempel på detta är vid jobbsökning, då man både 

använder sina närmaste kontakter för att skaffa information om arbetsmöjligheter, och sedan 

förväntas leva upp till vänners rekommendationer till den eventuelle arbetsgivaren. Detta är dock 

inte alltid till vår fördel - om nätverket till exempel inte är adekvat i sammanhanget eller används 

i fel syften. 

Becker (1993) och Lin (1999, 2001) intar ett strategiskt perspektiv då de menar att humankapital 

och socialt kapital är något man aktivt kan påverka genom nätverksfrämjande investeringar, och 

fokuserar på de resurser våra nätverk ger oss tillgång till eller utesluter oss ifrån. Socialt kapital 

kan även definieras enligt Behtoui (2004), som antalet nätverkskontakter vi kan mobilisera och 

summan av dessa kontakters humana-, finansiella-, och kulturella kapital. För att kunna utveckla 

sitt kontaktnät och sociala kapital krävs dels medvetenhet om behovet av ett gynnsamt nätverk, 

och dels möjlighet och tillräcklig förmåga att kunna göra detta.  

Nätverk och social struktur 

Ett annat perspektiv på nätverk och hur man använder dem i sociologisk analys förs fram av 

Wellman (1983). Han använder precis som Granovetter (1995) nätverksanalys för att förklara 

sociala strukturer och hur vi utnyttjar våra nätverk för att tillskansa oss olika resurser. Vikten 

läggs, till skillnad från Becker (1993) och Lin (1999, 2001), på allmänna strukturella 

begränsningar som avgörande för våra möjligheter och resurser. Detta studerar han genom att 

anta ett större och bredare perspektiv för att analysera regelbundna mönster hos de länkar som 

sammanbinder medlemmarna i ett socialt system. Dessa begränsar möjligheter till förändring av 

sociala nätverk och de resurser dessa innehåller. Wellman och Granovetter tar utifrån ett 

strukturellt perspektiv upp hur socialt kapital och nätverksresurser påverkar individens 

handlingsutrymme och möjligheter på arbetsmarknaden. Wellman (1983) menar exempelvis att 

länkarna inom ett nätverk är asymmetriska och att de inte ger samma avkastning i båda ändarna. 

En relation mellan två människor kan alltså innebära större möjligheter för den ene personen än 

för den andre. Det betyder att olika kontakter är av olika stor betydelse, och kan således ge olika 

avkastning på arbetsmarknaden. Det är dessutom inte oproblematiskt att byta ut de kontakter 
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man har till mer användbara sådana, eftersom strukturen i sig är både samhällsövergripande och 

begränsande. Så trots att vänner eller kontakter i många fall inte är till gagn vid arbetssökande, 

finns de i nätverket på grund av exempelvis gemensam bakgrund eller släktskap. Det blir därför 

svårt att bryta kontakten och bygga upp ett nytt nätverk, vilket gör att ojämlikhet mellan 

strukturer upprätthålls. Mycket av det sociala kapital som utgörs av våra nära vänner kan alltså 

inte skiftas ut hur som helst, även om de skulle innebära en begränsning snarare än en tillgång. 

Homogenitet och begränsningar 

Wellman (1983) förklarar människans handlingsutrymme som en produkt av en social fördelning 

av resurser i form av information och inflytande, snarare än genom personliga önskemål och 

förutsättningar. Enligt denna teori är det inte gruppen som definierar nätverket, utan nätverket 

som definierar gruppen. De som är mest troliga att dela med sig av sina kontakter och resurser på 

exempelvis arbetsmarknaden, är de som står dig närmast. Wellman menar att då vi tenderar att 

ha vänner och nätverk som återspeglar oss själva och vår egen sociala status, kan det bli svårt att 

förändra förutsättningarna och resurserna dessa nätverk ger oss. Hör du då till ett samhällsskikt 

som varken har hög status eller goda kontakter, blir du begränsad av strukturen och får svårt att 

förändra din situation med hjälp av nätverket.  

Fernandez och Fernandez-Mateo (2006), som behandlar sociala nätverk på arbetsmarknaden, 

visar hur minoriteter ofta är fast i vad de kallar för ”fel” nätverk. Detta definieras av dem som de 

nätverk vilka inte leder till bra utfall på arbetsmarknaden utan istället ger lågstatusjobb med 

sämre betalt.  Även om specifika kunskaper sätts först vid rekrytering till specialiserade arbeten, 

besätts ofta de högsta positionerna inom organisationer med hänsyn till vem som har bäst socialt 

kapital och social förmåga.  

Wellman (1983) fokuserar, som vi tidigare nämnt, på just begränsningar och asymmetri i 

nätverk. Asymmetrin innebär den skillnad i betydelse olika människor tillskriver de olika 

länkarna i sitt personliga nätverk. Det är inte alltid människor i en relation betraktar relationen 

som lika viktig, stark eller givande. I vissa fall kanske man inte ens uppskattar relationen som 

sådan, till exempel vid släktskap, men är ändå bunden till och tvingad att underhålla den på 

grund av den övergripande strukturen. Detta kan vara en orsak till att det är svårt att förändra 

sina möjligheter och skapa nya nätverk och därigenom förbättra sin utgångsposition på 

arbetsmarknaden. Speciellt satt i förhållande till en annan av Wellmans principer; att vi endast 

klarar av att underhålla ett begränsat antal länkar eller relationer. Detta betyder att vi har svårt att 
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förvärva och underhålla nya länkar eftersom vi ofta redan är på gränsen till vad vi klarar av. Nya 

länkar kan alltså skapas först då man bryter några av de gamla. Dessutom innebär det att de 

existerande länkar vi redan förvaltar ofta är av ett slag som är svåra att bryta. Båda dessa 

principer visar på nätverkens begränsningar och kan förklara varför det är svårt att utvidga eller 

förbättra sitt nätverk. Egenskaperna hos de nära vänner du är bunden till blir därför av stor vikt. 

Wellmans perspektiv på sociala nätverk innebär att det sociala kapitalet styrs av struktur och inte 

bara av egennytta och strategiska val. Med tanke på den omfattande nätverksrekrytering som 

idag är ett faktum på arbetsmarknaden, kan de nära vännernas resurser bli avgörande för om du 

kommer in på arbetsmarknaden eller inte.  

Starka och svaga länkar 

Inom litteraturen förekommer fokus på både starka och svaga länkars – nära vänner och ytliga 

bekantskapers – betydelse  för individen. Styrkan avgörs av tiden man spenderar tillsammans, 

den känslomässiga kopplingen samt intimitetsnivån (Bian, 1997). 

Granovetter (1973) menar att de svaga länkar som byggs upp till personer i nätverkets mer 

perifera delar är av större vikt än starka länkar när det handlar om att få information och skaffa 

sig många olika ingångar till, och möjligheter på, arbetsmarknaden. Han redogör för hur man 

genom att umgås med samma sorts människor lätt blir begränsad vad gäller informationsflöde, 

influenser och därmed möjligheter. Detta eftersom, precis som Wellman (1983) beskriver, 

sådana nätverk ofta tenderar att bli homogena. Istället är det de svaga banden inom en persons 

nätverk som ofta är mer effektiva, eftersom de når ut till en bredare publik och fungerar som 

broar in till nya sammanhang. Detta skapar mobilitet och möjlighet till förändring, och kan 

generera bättre och fler möjligheter på arbetsmarknaden jämfört med starka länkar. 

Yanjie Bian (1997) beskriver starka länkars betydelse för individens möjligheter på 

arbetsmarknaden. Han menar att dessa länkar karakteriseras av tillit och plikttrogenhet och att 

jobb i högre utsträckning tillsätts via dessa, jämfört med svaga. Bians teori grundar sig i studier 

gjorda i Kina, som visar att inflytande och förtroende, snarare än information, är av betydelse för 

att lyckas bli anställd. Det krävs en koppling till arbetsgivaren och där kan starka länkar fungera 

som broar för att förmedla förtroende och garantier om den potentiella arbetstagaren. 

Detta är intressanta och viktiga dimensioner att vara medveten om inom området. Denna uppsats 

har valt att undersöka sambandet mellan starka band, alltså relationer till nära vänner, och 

sannolikheten för om man är anställd eller inte.  
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Sammanfattning av teori 

Empiriskt förankrade teorier visar att nätverksrekrytering är vanligt förekommande på 

arbetsmarknaden och att sociala nätverk därmed är av stor betydelse för individen när det 

kommer till att hitta och skaffa jobb. Teorier med fokus på social struktur inom nätverk 

(Wellman, 1983; Granovetter, 1995) samt teorier om humankapital (Becker, 1993) och socialt 

kapital (Lin, 1999, 2001), ger oss verktyg för att kunna analysera och förstå kontakters betydelse 

för individen. Detta förklarar på vilket sätt en viss nätverksstruktur kan skapa möjligheter för, 

eller tvärtom begränsa, individen på arbetsmarknaden. Detta går att belysa ur olika perspektiv, 

men denna uppsats har valt att studera starka länkars – nära vänners – betydelse för 

sannolikheten för att vara anställd eller inte.  

Tidigare forskning 

Nätverk och socialt kapital som sökvägar 

Behtoui (2008) visar hur företag i Sverige i hög utsträckning använder sig av informella 

rekryteringskanaler vid nyanställning. Detta trots lagar och reglering som säger att alla lediga 

tjänster skall rapporteras till den statliga arbetsförmedlingen och som uppmuntrar de formella 

vägarna till arbete för att öka kontrollen och minska risken för särbehandling och diskriminering. 

Behtoui menar att 90-talets ekonomiska kris och påföljande arbetslöshet ökade vikten av att ha 

ett nätverk som kunde ge jobbmöjligheter inom framför allt den privata sektorn. Hans studie 

stöds av Granovetters (1995) teori om sociala kontakters betydelse vid arbetssökning, samt av 

Ekströms (2001) arbetsmarknadspolitiska forskningsrapport.  

Att nätverksrekrytering är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för arbetsgivaren att hitta 

nya arbetstagare på, visar betydelsen av individens personliga nätverk och informella kontakter 

när det gäller att söka jobb och få anställning. För att få en bild av vilka kontakter som är 

fördelaktiga på arbetsmarknaden är det därför av intresse att titta på om användningen av 

nätverken skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället, samt om vissa nätverkskompositioner är 

mer gynnsamma än andra. Detta kan förklara varför vissa grupper har lättare att komma in på 

arbetsmarknaden, medan andra befinner sig utanför. 
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Etniska skillnader 

Behtoui (2004) utforskar skillnader i socialt kapital och nätverk mellan svenskfödda och 

utlandsfödda. Han menar att utlandsfödda svenskar indirekt diskrimineras genom uteslutning 

från vissa sociala strukturer och relationer. Därigenom får de ett kontaktmönster som skiljer sig 

från de som är svenskfödda, vilket leder till svårigheter att söka arbete. I studien har han delat 

upp urvalet i flera inbördes kategorier för att kunna undersöka hur skillnaden mellan 

svenskfödda, utlandsfödda svenskar och svenskar födda i landet men med föräldrar från ett annat 

land ser ut, när man trots olika bakgrund har genomgått samma grundskoleutbildning i Sverige. 

Det faktum att alla i studien gått i svenska skolor borde bidra till liknande humankapital och 

därmed liknande möjligheter på arbetsmarknaden (Becker, 1993). Behtoui visar dock att så inte 

är fallet ens när man lägger till faktorer som liknande vidareutbildningar, erfarenhet och 

språkkunskaper. Han kommer fram till att socialt kapital ger olika utgångspunkter i 

arbetssökandet. 

Behtoui (2006) får senare ytterligare resultat som visar dels att utlandsfödda i lägre utsträckning 

använder sig av informella sökvägar, såsom sina nätverk, och dels att svenskfödda inte bara 

oftare får arbete via sina kontakter, men dessutom högre lön än de utlandsfödda som faktiskt får 

jobb på samma sätt. Förklaringen och värdet ligger enligt Behtoui i nätverkets innehåll snarare 

än i dess storlek. Har man ett nätverk där medlemmarna inte aktivt använder sig av sina sociala 

resurser skapas inte heller möjligheter för informella sökvägar och de blir därför inte lika 

användbara i arbetssammanhang. 

Det finns även forskning som istället säger att utlandsfödda oftare än svenskfödda använder 

informella sökvägar, till exempel Fernandez och Fernandez-Mateo (2006). De gör en fallstudie 

av ett privat, medelstort företag i USA, där etniska minoriteter utgör över 50% av de anställda på 

företaget. De kommer i sin studie, i motsats till Behtoui (2006), fram till att vita (som här 

representerar majoriteten) är mindre aktiva med sina nätverk jämfört med de minoriteter som 

undersöks. Det framgår tydligt att minoriteter i högre grad är benägna att rekommendera och 

hänvisa från och till sitt nätverk, jämfört med vita. Att de ändå i lägre utsträckning får jobb med 

hög status och hög lön kan visa på att nätverken de använder sig av innehåller fel sorts kontakter 

för syftet. Studien gällde ett företag med en ovanligt hög andel minoriteter anställda vilket de 

själva nämner som kritik. Det är således tveksamt om detta resultat kan överföras till andra 

organisationer och grupper. 
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I Behtouis (2007) fältstudie av Malmös offentliga tjänster ligger fokus på vad som främjar eller 

hindrar vår tillgång till socialt kapital, och inte minst vem som drar det kortaste strået när det 

gäller att skaffa denna tillgång. Bland de anställda har man mätt socialt kapital genom att bland 

annat mäta hur många personer individen kan nå med hjälp av sitt nätverk, vilka som är de bästa 

resurserna man kan använda inom nätverket, och vilken bredd i olika arbetspositioner man når ut 

till. Det visade sig då finnas ett starkt negativt samband mellan att vara utlandsfödd och 

tillgången till socialt kapital, även när personerna i urvalet i övrigt var lika. Detta tog sig uttryck i 

arbeten med lägre status och sämre lön för de utlandsfödda i studien vilket stämmer överens med 

Fernandez och Fernandez-Mateos (2006) antaganden. Personer med sämre sociala resurser har 

svårare att tillföra fördelar på arbetsmarknaden för de andra individerna i nätverket. 

Holzer (1987)  menar på liknande sätt, efter en studie jämförande vita respektive svarta 

amerikaner, att unga svartas nätverk är en förklaring till hög arbetslöshet bland dem. Han 

undersöker etniska skillnader i användning och effektivitet av olika jobbsökningsmetoder, samt 

sannolikheten för att få arbete beroende på sökväg. Av studien kan utläsas att den vanligaste 

sökvägen för både svarta och vita är att höra sig för bland släkt och vänner, samt att ansöka 

direkt på platsen. Den visar även på det faktum att oavsett sökväg, hade vita större chans att få ett 

jobberbjudande än svarta – framförallt om sökvägen var informell. Detta menar Holzer beror på 

svårigheter både för individen och svartas nätverk som helhet, och förklarar enligt honom den 

höga arbetslösheten bland unga svarta i USA.  

Utgår man från Behtouis (2006) resonemang om utlandsföddas mer begränsade användning av 

nätverk, skulle deras sämre läge på arbetsmarknaden kunna förklaras med att arbete man får 

genom nätverk ofta är bättre i avseende status och lön, jämfört med om man hade hittat det via 

formella sökvägar. Utgår man istället från Fernandez och Fernandez-Mateos (2006) resultat som 

pekar på att minoriteter är mer aktiva i sina nätverk består istället förklaringen av att de helt 

enkelt utestängs från rätt nätverkstyper; nätverk som kan generera bra utfall på arbetsmarknaden. 

Men även Behtoui (2006) får resultat som pekar på att nätverkens innehåll och komposition är 

avgörande, då jobb som erhålls via svenskföddas nätverk är bättre än de som erhålls via 

utlandsföddas nätverk. Slutsatsen utifrån Behtouis fältstudie (2007) är att utlandsfödda begränsas 

på arbetsmarknaden genom att ha sämre tillgång till socialt kapital och på grund av detta 

dessutom får lägre avkastning på investeringar i humankapital, som till exempel 

vidareutbildning. Holzer (1987) visar även han att etniska minoriteter ofta befinner sig i fel 
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nätverk, då de i lägre utsträckning än etniska majoriteters nätverk genererar jobberbjudanden. 

Med många utlandsfödda vänner i nätverket begränsas individens möjligheter att via dem skaffa 

information om och ingångar till arbetsmarknaden.  

Arbetslösa 

Behtoui (2008) beskriver även hur ett nätverk med många vänner som är arbetslösa eller befinner 

sig i lågstatusyrken påverkar om nätverket är ”bra” eller ”dåligt”. Detta eftersom fel kontakter 

innebär sämre socialt kapital. 

Även Reingold (1999) visar att det inte bara är etnicitet som kan ha inverkan på framgång på 

arbetsmarknaden. Han menar att andelen vänner som har arbete är en viktig dimension i 

individens kontaktnät för att förklara skillnader i framgång att hitta jobb via sitt nätverk. Det 

påverkar indirekt individens möjligheter för att ha jobb eller inte. 

Ytterligare stöd för detta finner man hos Granovetter (1973) som menar att mobilitet och 

möjligheter på arbetsmarknaden är självgenererade, eftersom personer som befinner sig på 

arbetsmarknaden hamnar i nya sammanhang och lättare kommer i kontakt med nya personer och 

umgängen. De tenderar således att utveckla sina kontaktnät ännu mer, vilket ökar effektiviteten i 

användandet av personliga kontakter för jobbmöjligheter. Det blir en positiv spiral. Detta 

samtidigt som individer som går arbetslösa inte kommer åt de kontakter som finns på 

arbetsmarknaden, och därför istället tenderar att umgås med andra människor som är arbetslösa – 

det skapas en negativ spiral. Han visar vidare, med hjälp av sina avslutande diskussioner och 

slutsatser, innebörden av resultaten och hur detta kan förklara etniska minoriteters sämre 

ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt menar han att det är svårt att komma tillrätta med 

individers ojämna förutsättningar för att få information om öppna positioner och möjligheter, 

samt anställning, eftersom det sociala kontaktnätet ständigt utvecklas och tar lång tid att bygga 

upp.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

De sammanlagda resultaten från tidigare forskning på området visar att socialt kapital bör 

definieras och rankas utifrån vilken information samt vilka personer och positioner individen ges 

tillgång till. Det sociala kapitalet ökar med fler kontakter och större nätverk, men av den tidigare 

forskningen framgår framförallt att kontakter och länkar är av större eller mindre betydelse 

beroende på deras resurser – om nätverket är av ”rätt” eller ”fel” typ. Utlandsfödda har generellt 
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sett sämre tillgång till socialt kapital, och därmed försämrade möjligheter till att skaffa jobb 

(Behtoui, 2006, 2007; Fernandez & Fernandez-Mateo, 2006). På liknande sätt menar Reingold 

(1999) och Granovetter (1995) att andelen vänner i nätverket som har arbete är en viktig 

parameter när det gäller att utvärdera huruvida nätverket är till för- eller nackdel i 

arbetssammanhang. Utifrån detta kan man teoretiskt förvänta sig att individer med nätverk 

bestående av etniska minoriteter, personer i lågstatusjobb, eller arbetslösa, har sämre 

förutsättningar och möjligheter att skaffa sig arbete. Uppsatsen tar avstamp i detta och fördjupar 

sig i vad i de personliga nätverken som är av betydelse för anställning respektive arbetslöshet. 

Detta görs genom att undersöka om antal nära vänner har betydelse, samt vilka egenskaper hos 

dessa kontakter som kan tänkas påverka huruvida individen har arbete eller inte.   

 

Hypoteserna för denna uppsats är således följande: 

 

 H1. Det finns ett positivt samband mellan individens antal nära vänner och sannolikheten 

för att ha arbete. 

 H2. Det finns ett negativt samband mellan individens andel nära vänner som är födda 

utomlands och sannolikheten för att ha arbete.  

 H3. Det finns ett negativt samband mellan individens andel arbetslösa nära vänner och 

sannolikheten för att ha arbete.  

 

Metod  

Kvantitativ metod  

Syftet med studien är att ta reda på om det finns ett samband mellan sociala nätverk och 

anställning. Frågeställningen söker generalisera slutsatser och resultat till en population. För 

detta lämpar sig kvantitativ metod för insamling och analys av empiriskt datamaterial. Deduktiv 

ansats har valts för arbetet och analysen av det empiriska materialet, vilket innebär att man 

utifrån teorin bygger hypoteser som sedan testas genom empirisk prövning (Bryman, 2011). Med 
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utgångspunkt i tre hypoteser har analysen delats upp i lika många delar och sedan fokuserat på 

att undersöka om dessa kan bekräftas eller förkastas. Tidigare forskning och teorier 

tillhandahåller verktyg för tolkning och förståelse av resultaten, samt ger möjlighet att förstå 

resultaten ur flera perspektiv och i olika sammanhang.   

Datainsamling från LNU  

Det datamaterial som utgör underlaget till denna studie är Levnadsnivåundersökningen från år 

2000 (LNU 2000). LNU är en undersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna 

befolkning intervjuas om sina levnadsförhållanden inom olika områden som exempelvis 

utbildning, ekonomi, hälsa och boende. Materialet är insamlat av SCB genom intervjuer och 

projektet leds och sammanställs av SOFI på Stockholms universitet. 

Urvalet består av 5142 individer efter ett externt bortfall på 23,4% (Bygren, Gähler & Nermo, 

2004). LNU är ett slumpmässigt och nationellt representativt urval. Ett slumpmässigt urval är 

viktigt för att det ska kunna vara representativt för populationen medan urvalsstorleken avgör 

precisionen i skattningarna (Bryman, 2011). De personer som ej är utsatta för risk att vara 

arbetslösa har i denna studie tagits bort från urvalet. Detta gäller studenter, föräldralediga, 

sjukskrivna, pensionärer och värnpliktiga. Efter att dessa sållats ut från urvalet återstår 3690 

personer. 

Variabler och deskriptiv data 

Tabell 1 

Oberoende 

variabler 

Beskrivning 

kodning 

Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Antal vänner Kontinuerlig, 

logaritmerad 

variabel 

0.00 4.58 2.2165 3 

Andel utlandsfödda 

vänner 

Kontinuerlig 

variabel 

0.00 1.00 .0980 .23187 

Andel arbetslösa Kontinuerlig 0.00 1.00 .0446 .13414 
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vänner variabel 

Ålder Kontinuerlig 

variabel  

för faktisk ålder 

19.0

0 

75.0

0 

41.7377 12.26035 

Egen utbildning, 

gymn. el. likn.  

Gymnasieutbildning 

eller motsv. = 1 

Högre eller ingen 

utbildning = 0 

0.00 1.00 .7102 .45372 

Egen utbildning, 

uni. el. likn 

 

Universitetsutbildnin

g eller motsv. = 1 

Lägre utbildning 

eller ingen 

utbildning = 0 

0.00 1.00 .1385 .34549 

Kön Man=1 

Kvinna=0 

0.00 1.00 .5344 .49888 

Immigrationsålder Inte immigrerat = 0 

Född i Sverige eller 

gått hela 

grundskolan här = 1 

Immigrerat efter 

fyllda 7 år = 2 

 

0.00 2.00 .2629 .62543 

Faders utb., gymn. 

el. likn 

Gymnasieutbildning 

eller motsv. = 1 

Högre eller ingen 

utbildning = 0 

0.00 1.00 .2920 .45474 

Faders utb., uni. el. 

likn 

Universitetsutbildnin

g eller motsv. = 1 

Lägre utbildning 

eller ingen 

utbildning = 0 

0.00 1.00 .1167 .32109 

Moders utb., gymn. 

el. likn 

Gymnasieutbildning 

eller motsv. = 1 

Högre eller ingen 

utbildning = 0 

0.00 1.00 .2887 .45322 

Moders utb., uni. el. 

likn 

Universitetsutbildnin

g eller motsv. = 1 

Lägre utbildning 

eller ingen 

0.00 1.00 .0925 .28979 
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utbildning = 0 

Uppväxtfamiljens 

ekonomi 

Haft ekonomiska 

svårigheter = 1 

Upplevt ekonomisk 

trygghet = 0 

0.00 1.00 .1310 .33742 

Antal observationer  3523       

 

Studiens beroende variabel är binär och är en dummyvariabel som antar värdet 1 om man är 

anställd och 0 om man är arbetslös. Fördelningen inom denna variabel är 224 arbetslösa och 

3466 personer i någon form av arbete.  

 

En av de huvudsakliga oberoende variablerna som valts för studien mäter antal nära vänner, 

genom frågan ”Hur många nära vänner har du?”. Detta är en kontinuerlig variabel och avser i 

LNU arbetskamrater, släktingar och grannar, men inte familjemedlemmar. Svaren sträcker sig i 

de frågor som rör antal nära vänner från 0 till 99 och i datasetet har exakt antal nära vänner 

angetts. De allra flesta, 81 % av urvalet, har mellan 1 och 20 vänner i sitt nära personliga 

nätverk. Ungefär 10 % av personerna anger att de har mellan 21 och 50 vänner, medan endast 1 

% har 51 vänner eller fler i sin närmaste bekantskapskrets. Variabeln som mäter antalet nära 

vänner tros ha en avtagande effekt. Detta antagande görs med grund i teorin som säger att vi 

endast kan underhålla ett begränsat antal länkar i kontaktnätet (Wellman, 1983). Effekten av en 

enhets förändring i antalet nära vänner kan se olika ut beroende på vilken punkt man studerar. 

Detta har åtgärdats genom att transformera variabeln med logaritmering, där varje enhet 

logaritmerad vän har adderats med 1 och räknats ut genom x+1. Detta eftersom 0 ej kan 

logaritmeras. Med andra ord har de med 0 vänner kodats till 1, för att inte utesluta dem i urvalet 

som inte har några vänner. 

 

De två andra huvudsakliga oberoende variablerna är andel nära vänner födda utomlands och 

andel arbetslösa nära vänner. Frågorna var ”Hur många av Dina nära vänner är födda i ett annat 

land än Sverige?” respektive ”Hur många av Dina nära vänner är arbetslösa för närvarande?”. 

Svarsalternativen för dessa frågor är också kontinuerliga. Egenskaperna hos vännerna är av 
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intresse för studien, och antalen har i regressionsanalysen kodats om till andelar
1
 för att kunna 

ange hur stor del av vänskapskretsen som har de olika egenskaperna. Efter ett bortfall på 110 

personer svarade 71 % av deltagarna att de inte har några nära vänner alls med utländsk 

bakgrund. 27 % hade mellan 1 och 10 utlandsfödda nära vänner och 2 % hade 11 eller fler nära 

vänner från utlandet. När det gäller arbetslösa nära vänner är bortfallet i svarsfrekvensen 117 

personer. Av resterande svar kan utläsas att 82 % uppger att de inte har någon nära vän som är 

arbetslös. 17 % känner mellan 1 och 10 arbetslösa, medan 1 % hade 11 eller fler arbetslösa inom 

den nära vänskapskretsen.  

 

Kontrollvariabler har valts utifrån kriteriet att de kan påverka både den beroende variabeln och 

de huvudsakliga oberoende variablerna, och därmed sambandet dem emellan.  

Immigrationsålder har inkluderats i analysen för att den troligtvis påverkar om man är anställd 

eller inte. Språk och andra typer av humankapital är exempel på faktorer som är inblandade i det 

sambandet. Storleken och kompositionen av ens nätverk kan se annorlunda ut beroende på 

immigrationsåldern. Med färre år i Sverige är kontaktnätet mer begränsat till både storlek och 

innehåll. Frågan om immigrationsålder har besvarats i de tillfällen då intervjupersonen anser sig 

vara av utländsk härkomst. De som i undersökningen inte svarat på denna fråga är minst andra 

generationens svenskar och har kodats till 0. De som är födda i Sverige men har utländskt påbrå 

samt de som kom hit innan sju års ålder och alltså gått hela grundskolan här, har kodats till 1. De 

som antingen har flyttat till Sverige mellan sju- och sextonårsåldern, eller efter fyllda sexton år, 

har kodats till 2. 83 % av urvalet har definierat sig som svenska vid födseln, medan 6 % är födda 

i Sverige av två föräldrar som emigrerat hit alternativt kom till Sverige innan 7 års ålder. 11 % 

kom till landet senare än i sjuårsåldern.  

                                                 
1
 

Teorin pekar på hur det sociala kapitalet och nätverkens komposition ger begränsade resurser och leder till olika 

utfall på arbetsmarknaden. Oavsett om man använder sig av logaritmerade enheter eller andelar av vänner i de 

olika kategorierna, indikeras samma samband. Båda modellerna har prövats och ger liknande resultat. Med 

andelsberäkning kan de olika dimensionerna inom nätverket och dess innehåll mätas. Det är relevant eftersom 

storleken på de personliga nätverken i undersökningen varierar. Författarna av denna uppsats har därför valt att 

presentera resultaten med hjälp av andelar utlandsfödda och arbetslösa vänner. På så sätt kan 

sannolikhetsberäkningarna generaliseras oavsett hur extensivt nätverket är.  
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Faderns respektive moderns utbildningsnivå, har även de lagts till som kontrollvariabler. Det är 

rimligt att anta att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar individens sannolikhet för att vara 

anställd, eftersom de skapar olika normer och möjligheter för denne att skaffa jobb. Föräldrarnas 

utbildningsnivå kan styra dem till olika kontaktkretsar, vilket påverkar kompositionen av vänner, 

det vill säga vilka egenskaper individens kontakter har. Variablerna har omkodats till separata 

dummyvariabler eftersom man inte kan förutsätta ekvidistans – man kan inte kan anta att 

skillnaden i utökat humankapital mellan grundskola och gymnasium liknar den mellan 

gymnasium och universitet. Referensgruppen avser dem med förälder som inte har gått i skolan, 

de som inte känner till ifall de gjort det, och dem vars förälder enbart har folk- eller 

grundskoleutbildning. De vars förälder gått en yrkesutbildning eller tagit examen ifrån realskola 

eller gymnasium är sedan kodade till 1, medan de vars förälder har högre utbildning är kodad till 

0. I nästa variabel är de fall där föräldern har högre utbildning i form av högskola eller 

universitetsexamen kodade till 1 medan istället dem vars föräldrar som har gymnasieutbildning 

eller motsvarande kodats till 0. För fäderna finns ett bortfall på 22 personer. Av återstående svar 

har 59 % av fäderna ingen utbildning eller enbart grundskola, 29 % har gymnasium eller 

motsvarande och 12 % har högre utbildning än detta. För mödrarna föreligger ett bortfall på 15 

personer, och efter det är 62 % utan utbildning högre än grundskolan, 29 % har 

gymnasieutbildning eller motsvarande och 9 % har högre utbildning än detta. 

Uppväxtfamiljens ekonomi visar om personen har haft ekonomiska problem inom familjen under 

sin uppväxt, eller ej. Ekonomiska problem kan påverka sannolikheten för att vara anställd då 

problem kan tänkas inskränka stabilitet och möjligheter på arbetsmarknaden. Även 

kompositionen i nätverket påverkas av detta, då man ofta söker sig till likasinnade. Variabeln för 

uppväxtekonomi har ett bortfall på 10 personer. Av resterande har 13 % haft ekonomiska 

svårigheter i familjen under uppväxten och är kodade som 1. 83 % har upplevt ekonomisk 

trygghet och är referenskategorin. 

Egen utbildning avser i materialet intervjupersonens högsta avslutade utbildning, indelad i 

variabler på liknande sätt som föräldrarnas utbildning. Utbildning utgör en stor del av individens 

humankapital och är en stark indikator till om man har anställning eller inte. Utbildningen 

påverkar möjligheter till att bredda nätverket samt vilka egenskaper kontakterna har. De som gått 

grundskola eller motsvarande, eller inte har gått i skolan alls, utgör här 15 % och är 

referenskategorin. Bortfallet är en person. 71 % har gymnasieexamen eller motsvarande och 

utgör en variabel kodad till 1 med de andra svaren kodats till 0. 14 % har genomgått högre 
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utbildning än så och utgör på samma sätt en variabel kodad till 1 med de andra två kategorierna 

kodade till 0. 

I analysen kontrolleras även för kön, definierat som man eller kvinna. Det är möjligt att det 

skiljer sig mellan könen avseende möjligheter till anställning, samt att det finns könskillnader i 

hur nätverken ser ut. Kvinnor utgör referenskategorin, och män är kodade till 1. 47 % är kvinnor 

och 53 % är män. 

Även den kontinuerliga variabeln ålder används, där födelseår angivet i LNU har kodats om till 

faktisk ålder vid studiens genomförande. Ålder kan påverka arbetslivserfarenhet och därmed 

sannolikheten för om man är anställd eller inte. Ålder kan även vara avgörande för nätverket som 

byggs upp genom hela livet och består av olika personer, vars egenskaper kan variera beroende 

på i vilken fas i livet man befinner sig i. Undersökningen omfattar personer i åldrarna 19-81 år. 

20% av deltagarna är mellan 19 och 29. 51% är mellan 31 och 50 år och 28% är 51-65 år gamla. 

I urvalet är det mindre än 1% som är 65  år och äldre. Att det endast är 1% beror på att de som 

inte löper risk för arbetslöshet, till exempel pensionärer, är borttagna från urvalet som används i 

denna uppsats. 

Tillvägagångssätt 

Studiens syfte är att ta reda på sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa - sannolikheten 

för om man är anställd eller ej, beroende på hur ens sociala nätverk ser ut. Vid val av 

analysmetod och förklaring av delmomenten däri, har Edling & Hedström (2003) varit 

utgångspunkten om inget annat anges.  

För att undersöka hur en beroende variabel påverkas av oberoende faktorer använder man sig vid 

kvantitativa studier ofta av regressionsanalys. Eftersom den beroende variabeln inte är 

kontinuerlig utan binär och endast kan anta två värden – anställd eller arbetslös, kodade som 1 

respektive 0, används här typen logistisk regressionsanalys istället för linjär regressionsanalys. 

Karakteristiskt för logistisk regressionsanalys är att man arbetar med logiter, det vill säga att den 

beroende variabeln består av det naturligt logaritmerade oddset för utfallet 1, i det här fallet 

anställd. Oddset får man genom att beräkna kvoten av sannolikheten för att den beroende 

variabeln antar värdet 1 och sannolikheten för att den inte gör det, det vill säga odds = p/(1-p). I 

det här urvalet är sannolikheten för att man är anställd 94 % och sannolikheten för att man inte är 
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det är således 6 %. Oddset för att man är anställd är alltså i genomsnitt (0,94/0,06) 15,7. Den 

logistiska regressionsmodellen skrivs ut:  

ln(p/1-p) = α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk.  

Vänsterledet i formeln utgörs av logiten för sannolikheten av ett visst utfall, medan α är 

interceptet. β1X1 och därpå följande tal anger (β) koefficienten – den positiva eller negativa 

relationen till sannolikheten för att den beroende variabeln antar värdet 1 – för varje (X) 

oberoende variabel, konstanthållet för de övriga variablerna. Med logistisk regressionsanalys kan 

man alltså se vilket samband var och en av de oberoende variablerna har på logiten för att den 

beroende variabeln ska anta ett av två möjliga värden.  

Eftersom dessa koefficienter avser logaritmerat odds är de svåra att tolka och förklara, används 

vanligen istället exponenten av dessa tal, exp(B), vilket är en oddskvot. Exp(B) berättar hur 

många gånger oddset för att vara anställd ökar eller minskar för varje steg på den oberoende 

variabeln man förflyttar sig. Man kan genom att studera oddskvoten säga huruvida det finns ett 

samband och om detta samband i så fall är positivt eller negativt. Oddskvoterna visar hur många 

gånger större eller mindre oddset blir för att vara anställd, för varje enskild variabel. Är siffran 

högre än 1 är sambandet positivt, och är den mindre än 1 föreligger ett negativt samband. 

Oddskvoter är dock svåra att tolka då de inte syftar till sannolikheter. För att få en uppfattning 

om sambanden är starka eller svaga har man räknat ut relativa skillnader i predicerade 

sannolikheter för varje variabel. Eftersom den logistiska regressionsmodellen är icke-linjär 

varierar detta för olika värden på de oberoende variablerna. Som exempel har man valt att räkna 

ut detta för en genomsnittlig individ, alltså en individ som har genomsnittliga värden på de 

oberoende variablerna. Man utgår således från den genomsnittliga sannolikheten att vara anställd 

och räknar ut hur mycket denna skiljer sig om en oberoende variabel skiljer sig en enhet. 

För att göra detta räknas först oddskvoterna om till odds. Oddskvoterna multipliceras med oddset 

för att vara anställd (15,7). För att ta ett exempel så är oddskvoten i modell 1 (tabell 2), för antal 

nära vänner, 1,423. Detta betyder att oddset för att vara anställd blir cirka 1,4 gånger större för 

varje enhet vänner du har. Multiplicerar man detta tal med oddset för att vara anställd som är 

15,7 blir det ungefär 22,3. Det betyder att oddset för att vara anställd är 22,3 om du har lika 

många vänner som genomsnittet i urvalet, jämfört med oddset 15,7 som inte tar hänsyn till något 

annat än den genomsnittliga sannolikheten i urvalet för att vara anställd.  
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Sannolikheten för anställning kan beräknas utifrån formeln p = odds/(odds+1). För att återigen ta 

exemplet med antal nära vänner i modell 1 (tabell 2), ser beräkningen ut som följer (med oddset 

från föregående uträkning): sannolikhet(p) = 22,3/22,3+1. Då får man sannolikheten 0,957 (eller 

95,7 %). Eftersom den genomsnittliga sannolikheten är 0,94 (eller 94 %) för att en genomsnittlig 

person i urvalet är anställd, oavsett antal nära vänner, vill man ta reda på skillnaden mellan dessa 

två sannolikheter – hur mycket sannolikheten ökar eller minskar. Detta görs genom att först 

subtrahera: 0,957-0,94 = 0,017. För att sedan ta reda på förändringen i sannolikhet måste 

summan delas med den genomsnittliga sannolikhet för att vara anställd vi hela tiden utgår ifrån, 

0,94. Alltså: 0,017/0,94 = 0,018 (1,8 %). Man kan således, i detta exempel, påstå att 

sannolikheten för att vara anställd ökar med 1,8 % per enhet nära vänner man har givet de 

genomsnittliga tal i variablerna man här utgår ifrån.  

Det är viktigt att komma ihåg att beräkningarna endast gäller det genomsnitt för alla oberoende 

variabler man utgår ifrån och endast för denna punkt. Detta eftersom sambanden inte är linjära 

utan kurvlinjära. Det är i denna punkt som vi uttalar oss om hur de oberoende variablerna 

korrelerar med den beroende variabeln. Förflyttar man sig upp eller ner på de oberoende 

variablerna skulle också sannolikheten komma att se annorlunda ut, och därmed skulle 

sambanden i sannolikhetstermer se olika ut. 

 

I tabell 2 visas signifikansnivå inom parentes. Signifikansnivån (p) talar om huruvida sambandet 

är statistiskt signifikant eller inte – om det kan generaliseras till att gälla för fler än dem i urvalet 

för studien. Ett lågt p-värde, 0.05 eller mindre, innebär att det är osannolikt att sambandet som 

visas beror på slumpen. I tabell 2 har statistisk signifikans betecknats med asterisk (*).  

 

De logistiska regressionerna har gjorts stegvis för att ta reda på om oddskvoterna och sambanden 

ändras för de huvudsakliga oberoende variablerna. I den första modellen ser vi endast 

logaritmerat antal nära vänner som oberoende variabel mot den beroende variabeln. I den andra 

modellen adderas andelen nära vänner som är födda utomlands samt andelen nära vänner som är 

arbetslösa. I den tredje modellen inkluderas kontrollvariabler för att se om huvudsambanden 

påverkas.  
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Granskning 

Bortfall 

LNU 2000 har en svarsfrekvens på 76,6 %, vilket enligt Bryman (2011) är godtagbart. Det har 

inte funnits möjlighet att ta reda på information om de som inte har svarat på LNU 

överhuvudtaget, det externa bortfallet. Det har därför inte gjorts någon bortfallsanalys för att 

pröva för eventuella systematiska bortfall. Det interna bortfallet är lågt för samtliga variabler i 

analysen. Det största bortfallet ligger på cirka 3 %, för frågan som mäter antal nära vänner som 

är arbetslösa. Både det externa och det interna bortfallet innebär en acceptabel svarsfrekvens, då 

Bryman sätter gränsen redan vid 60 % svarande (Bryman, 2011, s. 231).  

Validitet och reliabilitet 

Klara fördelar med att arbeta med LNU är att det finns fasta svarsalternativ som är lätta att 

bearbeta och har stor jämförbarhet, samtidigt som det kan resultera i att svarsalternativen kan 

tolkas olika av olika respondenter vilket påverkar studiens validitet (Bryman, 2011). 

I det empiriska material LNU tillhandahåller mäts nätverksdimensionerna i relativt vaga 

frågeställningar. De valda huvudvariablerna för studien, antal nära vänner i sig och de olika 

inbördes dimensionerna, kan tolkas på olika sätt beroende på vad respondenten lägger in i 

begreppet nära vän. De vaga begreppen ökar risken för att tolkningarna skiljer sig från person till 

person, och osäkerheten i om vi verkligen mäter det vi mäter ökar. Nätverk och kontakter kan 

generellt vara komplexa fenomen att studera, eftersom det finns olika åsikter om vad en vän och 

därmed en nära vän är.  

LNU bygger på ett stort nationellt representativt urval. Det empiriska materialet är tillräckligt 

stort för att allmänna tendenser och samband inom området ska kunna studeras. Med ett stort 

urval ökar chansen för att stickprovet liknar sammansättningen i populationen och resultaten kan 

därför generaliseras till denna. Standardfelen blir mindre och skattningarna bättre, vilket ökar 

trovärdigheten i studiens resultat och mätningen blir reliabel. 

All hantering av datamaterialet har skett i SPSS och omkodningarna av variablerna har gjorts i 

syntax för att kunna replikeras och granskas. Modellerna har sedan tagits fram genom logistiska 

regressioner av variablerna. 
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Variabeln som mäter andel nära vänner födda utomlands är väldigt skev – det är många som 

anger att de inte har någon nära vän som är född utanför Sverige - vilket förmodligen beror på att 

invandringen till Sverige inte var speciellt stor när majoriteten i urvalet var unga och började 

bygga upp sitt nätverk. Därför är det troligt att just denna variabel skulle vara mer intressant att 

undersöka hos personer som idag växer upp i ett mer mångkulturellt Sverige. Det finns också en 

naturligt skev fördelning av dem som är arbetslösa respektive dem som har anställning. Andelen 

arbetslösa i undersökningen från år 2000 motsvarar 6 % av urvalet, vilket kan jämföras med den 

arbetslöshet på cirka 7 % som finns i Sverige idag (www.ekonomifakta.se).  

Multikollinearitet, interaktion och outliers 

De oberoende variablerna har testats för multikollinearitet genom ett Pearsontest (statistics-help-

for-students.com) i SPSS. I ett Pearsontest undersöker man samband och signifikans mellan de 

oberoende variablerna. Styrkan i sambandet mäts mellan 0 och 1, där 1 är starkast. Finner man 

ett signifikant samband som är starkare än 0,5 finns orsak att misstänka multikollinearitet. Inga 

av korrelationerna mellan de oberoende variablerna visade sig vara starka nog för att befinna sig 

i riskzonen för detta.  

Det har även testats för interaktionseffekter som utifrån aktuell teori skulle kunna finnas mellan 

vissa av de valda variablerna. Teori inom området, bland annat Wellmans (1983), visar att 

inlåsningsmekanismer och strukturella begränsningar kan resultera i könskillnader i nätverk. En 

interaktionsvariabel skapades som en produkt av variablerna kön och antal nära vänner för att 

testa detta. Det skapades även en interaktionsvariabel av immigrationsålder och antal vänner i de 

olika dimensionerna. Då ingen av dessa blev signifikanta drogs slutsatsen att ingen 

interaktionseffekt förelåg.  

Det deskriptiva bakgrundsmaterialet för variablerna har gåtts igenom för att kunna identifiera 

eventuella outliers som får stort inflytande på resultatet. Inga extremvärden upptäcktes.   

Känslighetsanalys 

Det finns en möjlighet att de som studerar är studenter på grund av att de är arbetslösa. Det är 

därför av intresse att undersöka om resultaten ändras av att inkludera dessa personer i analysen. 

Känslighetsanalysen har utförts med två logistiska regressioner. Den ena modellen utan studenter 

inkluderade, och den andra med studenter inkluderade och kodade som arbetslösa. Då resultatet 

inte påverkas av inkluderandet av studenter, har denna modell inte behandlats i uppsatsen.  

http://www.ekonomifakta.se/
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Kausalitet 

LNU är en tvärsnittsstudie, i vilken det är svårt att fastställa sambandens kausala riktningar 

(Mouw, 2003). I denna undersökning är det viktigt att poängtera svårigheten med att avgöra 

orsaksriktningen. Är det nätverket som leder till att man är anställd eller inte, eller är det det 

faktum att man är anställd respektive arbetslös som leder till att man hamnar i vissa typer av 

nätverk? Med tanke på vad den tidigare forskningen säger om nätverkens betydelse i 

rekryteringssammanhang (Behtoui, 2006; Granovetter, 1995) är det troligt att ens kontaktnät från 

början har betydelse för vilka möjligheter man har till att få jobb. Granovetter menar vidare att 

positiva och negativa spiraler skapas då man på arbetsmarknaden har lättare för att bredda 

andelen nyttiga kontakter. Befinner man sig utanför arbetsmarknaden har man inte den 

möjligheten och nätverket utvecklas således inte lika effektivt. 

Resultat och analys  

Logistiska regressionsanalyser 

 

Tabell 2 

Oberoende variabler Beskrivning kodning Modell 1 

Exp(B) 

Modell 2 

Exp(B) 

Modell 3 

Exp(B) 

Antal nära vänner  Kontinuerlig, 

logaritmerad variabel 

1,423 

(.000*) 

1,193 

(.085) 

1,182  

(.110) 

Andel utlandsfödda vänner  Kontinuerlig variabel  0,354 

(.000*) 

0,500  

(.067) 
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Andel arbetslösa vänner  Kontinuerlig variabel  0,078 

(.000*)  

0,105 

(.000*) 

Ålder Kontinuerlig variabel  

för faktisk ålder 

  1,031 

(.000*) 

Utbildning, gymn. el. likn Gymnasieutbildning 

eller motsv. = 1 Högre 

eller ingen utbildning 

= 0 

  1,316  

(.208) 

Utbildning, uni. el. likn Universitetsutbildning 

eller motsv. = 1 Lägre 

utbildning eller ingen 

utbildning = 0 

  1,565  

(.152) 

Kön Man=1 

Kvinna=0 

  0,715 

(.031*) 

Immigrationsålder Inte immigrerat = 0 

Född i Sverige eller 

gått hela grundskolan 

här = 1 

Immigrerat efter fyllda 

7 år = 2 

 

  0,876 

(.408) 

Faders utb., gymn. el likn Gymnasieutbildning 

eller motsv. = 1 Högre 

eller ingen utbildning 

= 0 

  1,035  

(.854) 

Faders utb., uni. el. likn Universitetsutbildning 

eller motsv. = 1 Lägre 

utbildning eller ingen 

utbildning = 0 

  1,097  

(.752) 

Moders utb., gymn. el. likn Gymnasieutbildning 

eller motsv. = 1 Högre 

eller ingen utbildning 

= 0 

  1,321  

(.155) 

Moders utb., uni. el. likn Universitetsutbildning 

eller motsv. = 1 Lägre 

  1,571  
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utbildning eller ingen 

utbildning = 0 

(.178) 

Uppväxtfamiljens ekonomi Haft ekonomiska 

svårigheter = 1 

Upplevt ekonomisk 

trygghet = 0 

  0,763  

(.180) 

Antal observationer  3561 3561 3523 

Pseudo R2  0,012 0,078 0,105 

Exp(B)-värden anger oddskvoter. (P-värde inom parentes där * = p<0,05). 

 

Resultatet har delats upp i teman efter valda frågeställningar och hypoteser.  

Antal nära vänner 

Den beroende variabeln i alla regressionsmodeller mäter huruvida man är anställd eller inte. I 

modell 1 (tabell 2) studeras endast sambandet mellan antal nära vänner och om man är anställd 

eller inte. Här visar oddskvoten ett positivt, signifikant samband mellan antal nära vänner och att 

vara anställd. För varje enhet vänner man har, blir oddset för att vara anställd 1,4 gånger större. 

För att estimera sannolikheten används formlerna som beskrivits mer utförligt under rubriken 

”Tillvägagångssätt”. 

För modell 1 ser uträkningen ut som följer: 

 Man tar exb(B), dvs. oddskvoterna, och räknar om dem till oddset för att vara anställd. 

1,423*15,7 = 22,3411 

 Med oddset, 22,3411, kan sedan sannolikheten för den genomsnittliga punkt som studeras 

beräknas genom att dividera oddset med sig självt+1.  

22,3411/23,3411 = 0,957 

 Skillnaden mellan denna sannolikhet och den genomsnittliga sannolikheten för att vara 

anställd fås fram genom subtraktion.  

0,957-0,94 = 0,017. 

 Genom att dividera skillnaden mellan dessa två, får man fram hur sannolikheten 

förändras då man utgår från vald punkt i de oberoende variablerna.  

0,017/0,94 = 0,018.  
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Sannolikheten för att man har anställning ökar med 0,018, eller 1,8 %, för varje enhet nära 

vänner man har, här i logaritmerade tal. 

Detta resultat stödjer hypotes 1. Det finns ett positivt samband mellan antalet nära vänner och 

sannolikheten för att vara anställd. Med fler kontakter – i den här studien mätt i antal nära vänner 

– förbättras individens möjligheter att överföra egen information och skaffa sig social 

trovärdighet gentemot arbetsgivaren och andra viktiga kontakter på arbetsmarknaden. Detta 

samtidigt som man i motsatt riktning, med fler antal vänner, lättare får information och tips om 

möjligheter och öppna positioner på arbetsmarknaden eftersom de närmaste vännerna är mest 

troliga att dela med sig av information, resurser och kontakter. Modellen ger ett lågt Pseudo R2-

värde, vilket generellt sett innebär att de oberoende variablerna inte kan predicera den beroende 

variabeln väl (Edling & Hedström, 2003). Andra aspekter och dimensioner av individens nätverk 

än just antalet nära vänner kan därför komma att vara av betydelse. Då antalet nya länkar endast 

kan öka om vi bryter redan existerande sådana betyder det dessutom att antalet nära vänner i det 

här sammanhanget inte blir så relevant, eftersom alla människor blir begränsade då det finns små 

möjligheter för att utvidga och därmed förbättra sitt nätverk. Därigenom begränsas även 

möjligheterna till förbättring på arbetsmarknaden.  

Andel nära vänner som är födda utomlands 

I modell 2 (tabell 2) har andel utlandsfödda nära vänner och andel nära vänner som är arbetslösa 

lyfts in i regressionsmodellen. Antalet nära vänner är inte längre signifikant, vilket visar att det 

handlar om vilka de nära vännerna är, snarare än hur många de är. Oddskvoten för andel vänner 

födda utomlands visar ett negativt samband till att vara anställd. Detta är signifikant. Oddset för 

att vara anställd minskar här med 0,354 gånger per andel utlandsfödda vänner. Sannolikheten 

estimeras med hjälp av detta enligt formeln som visats även i föregående avsnitt:  

 

 Från oddskvot till odds → 0,354*15,7 = 5,5578 

 Från odds till sannolikhet (p) → 5,5578/6,5578 = 0,848 

 Skillnad mellan denna sannolikhet och den genomsnittliga sannolikheten för variabeln 

andel nära vänner födda utomlands → 0,848-0,94 = -0,093 

 Förändring av sannolikhet → -0,093/0,94 = -0,099 
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Här jämförs den genomsnittliga sannolikheten för att vara anställd, 94 %, med den 

genomsnittliga sannolikheten för att vara anställd beroende på hur stor andel utlandsfödda nära 

vänner man har. Sannolikheten är mindre för att vara anställd, ju större andel av dina vänner som 

är utlandsfödda. Om man utgår från de genomsnittsvärden i variablerna som visas i tabellen 

(tabell 2) och alla dina nära vänner är utlandsfödda, minskar sannolikheten för att ha anställning 

med nästan 10 %
2
 jämfört med om inga av de nära vännerna är det. Om hälften av dem är det, 

blir siffran istället 2 %. Då färre än hälften av vännerna är utlandsfödda försvinner sambandet 

med sannolikheten för att vara anställd. Ett samband däremellan existerar alltså såtillvida hälften 

eller fler av de nära vännerna är utlandsfödda. 

Ett fortsatt, om än svagare, samband indikeras även i modell 3 (tabell 2) men detta blir 

insignifikant då man konstanthåller för kontrollvariablerna. Insignifikansen i modell 3 (tabell 2) 

visar att denna variabel inte är relevant för sambandet då hänsyn tas till andra faktorer än enbart 

fördelningen inom nätverket. Hypotes 2, att andelen utlandsfödda vänner har ett negativt 

samband med sannolikheten för att vara anställd, bekräftas i modell 2 (tabell 2). I den tredje 

modellen är denna variabel inte längre signifikant och hypotesen måste därför slutligen förkastas. 

Att hypotesen måste förkastas kan förklaras av att individer vars nätverk består av en stor andel 

utlandsfödda nära vänner själva är födda i utlandet, vilka enligt teorierna har svårare att komma 

in på arbetsmarknaden. Det kan också förklaras utifrån att personer med många utlandsfödda 

nära vänner har sämre resurser i form av humankapital och andra viktiga förutsättningar som är 

av vikt på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om egen utbildning, föräldrars 

utbildning eller ekonomiska resurser. För dem som inte är födda i Sverige blir det sociala 

kapitalet och resurserna i form av kontakter, information och kunskap om samhället mer 

begränsade jämfört med för dem som är födda i Sverige. Dessa grupper blir därför mindre 

resursstarka. Då man kontrollerar för dessa faktorer försvinner alltså sambandet som tidigare 

verkade vara signifikant mellan andel utlandsfödda nära vänner och sannolikheten för att vara 

anställd.  

                                                 
2  Vid procenttal gällande sannolikheter har decimalerna hädanefter avrundats till närmaste heltal. 
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Andel nära vänner som är arbetslösa 

Oddskvoten i modell 2 (tabell 2), 0,078, visar att andelen vänner som är arbetslösa har ett 

negativt samband med sannolikheten för att vara anställd. Modellen anger, efter estimering 

nedan av sannolikhet för de aktuella värdena, att om alla nära vänner är arbetslösa är det 41 % 

mindre sannolikhet för att man är anställd jämfört med om ingen av vännerna saknar arbete.  

 

 Från oddskvot till odds → 0,078*15,7 = 1,2246 

 Från odds till sannolikhet (p) → 1,2246/2,2246 = 0,55 

 Skillnad mellan denna sannolikhet och den genomsnittliga sannolikheten för variabeln 

andel nära vänner som är arbetslösa → 0,55-0,94 = -0,39 

 Förändring av sannolikhet → -0,39/0,94 = -0,41 

 

Är hälften av vännerna arbetslösa är sannolikheten, enligt beräkning utifrån samma modell, 25 

%. Först då bara en tiondel eller mindre av vänskapskretsen är arbetslös, sjunker denna 

sannolikhet till 2 % eller lägre. Detta samband kvarstår i den tredje modellen (tabell 2). 

Oddskvoten i modell 3 (tabell 2) visar att oddset för att vara anställd minskar 0,105 gånger per 

andel arbetslösa vänner man har. Sannolikheten för att vara anställd, då man även kontrollerar 

för alla andra variabler i studien, är 34 % mindre om alla i nätverket är arbetslösa, jämfört med 

om ingen är det. Denna siffra sjunker dock till 18 % om bara hälften av de nära kontakterna är 

utan arbete, och om en tiondel eller färre av vännerna är arbetslösa försvinner sambandet. Med 

alla kontrollvariabler med i tabellen utläses ett Pseudo R2-värde på 0,105 vilket är högre än i 

tidigare modeller. Kontrollvariablerna som inkluderats i analysen förklarar alltså även en del av 

det samband vi fick i modell 2 (tabell 2).  

Resultatet stödjer i hög grad hypotes 3. Att andelen arbetslösa inom en persons närmaste 

vänskapskrets har ett negativt samband med sannolikheten för anställning, kan delvis förstås 

utifrån det perspektiv som fokuserar på asymmetri. Individens sociala kapital påverkas negativt 

av att ha hög arbetslöshet bland de nära vännerna, eftersom arbetslöshet ofta leder till att man 

helt hamnar utanför arbetsmarknaden och har färre möjliga ingångar och nycklar till viktig 

information, inflytande, betydelsefulla nätverk och positioner. Nätverk med en hög andel 

arbetslösa är alltså begränsande i sig, eftersom individen får svårigheter att förändra sin situation 

med hjälp av nätverket. Andra strukturella begränsningar kan hindra individen från att utvidga 
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och förbättra sitt nätverk, då teorin visar att en person endast kan underhålla ett begränsat antal 

länkar och att dessa ofta är av ett slag som är svåra att bryta. Tvingande och 

samhällsövergripande strukturer och mönster låser individer till vissa nätverk som är svåra att ta 

sig ur. Detta innebär problem för dem som befinner sig i felaktiga och resurssvaga nätverk, som 

de nätverk som består av en stor andel arbetslösa.  

 

Diskussion  

Slutsatser 

Gynnsamma kontakter i ditt nätverk innebär en ökad tillgång till viktig information och 

nödvändiga resurser som är av vikt på arbetsmarknaden. För att du ska kunna få denna tillgång 

spelar det ingen roll hur många vänner du har, utan att du har rätt vänner!  

 

Hypoteserna för denna uppsats har formulerats utifrån tidigare forskning och teorier på området. 

Resultaten från denna undersökning visar att det inte finns något samband mellan antalet nära 

vänner och sannolikheten för att vara anställd då hänsyn tas till egenskaper som att vara 

utlandsfödd eller arbetslös hos de nära vännerna. H1 kan därför förkastas. Även H2 kan 

förkastas, då resultaten visar att det inte finns något samband mellan andelen utlandsfödda 

vänner och sannolikheten för att vara anställd, efter att man kontrollerat för andra bakomliggande 

faktorer. Att sambandet försvinner i modell 3 (tabell 2) betyder att de med många utlandsfödda 

vänner också har sämre resurser i form av humankapital och andra viktiga förutsättningar som är 

av vikt på arbetsmarknaden. Däremot finns det genomgående ett signifikant negativt samband 

mellan andelen arbetslösa bland de nära vännerna och sannolikheten för att vara anställd, och H3 

kan därför bekräftas.  
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Diskussion 

I tidigare forskning inom nätverk och socialt kapital är de flesta överens om att minoriteter, 

framförallt etniska, av olika anledningar klarar sig sämre på arbetsmarknaden (t.ex. Holzer, 

1987; Fernandez & Fernandez-Mateo, 2006). I Sverige är det svårare för utlandsfödda att ta sig 

in på arbetsmarknaden och väl där befinner de sig i högre utsträckning än svenskfödda i 

lågavlönade lågstatusjobb (Behtoui, 2004, 2007). Att andelen utlandsfödda vänner inte verkar 

vara av relevans enligt uppsatsens resultat skulle därför kunna förklaras av att personer med 

nätverk som består av en hög andel utlandsfödda själva är utlandsfödda, men också av att de har 

sämre resurser i form av humankapital och andra viktiga förutsättningar som är av vikt på 

arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om egen utbildning, föräldrars utbildning eller 

ekonomiska resurser. Ytterligare en förklaring till att andelen utlandsfödda vänner inte blir 

relevant skulle kunna vara att man utgår från en Levnadsnivåundersökning som gjordes för 12 år 

sedan. Det empiriska materialet visar att variabeln andel utlandsfödda vänner är väldigt skev, där 

majoriteten anger att de inte har en enda vän som är utlandsfödd. Detta beror förmodligen på att 

invandringen till Sverige inte var speciellt stor när majoriteten i urvalet var unga och började 

bygga upp sitt nätverk. Detta kan vara orsaker till att uppsatsens resultat inte ligger i linje med 

Behtouis (2004, 2007), Fernandez och Fernandez-Mateos (2006) och Holzers (1987) tidigare 

forskning om etnicitet som en begränsning på arbetsmarknaden.  

 

Arbetslöshet bland nära vänner är av relevans för att kunna avgöra individens sannolikhet för att 

vara anställd. Den här uppsatsen visar att risken för att vara arbetslös ökar ju större andel 

arbetslösa nära vänner man har i sitt nätverk, vilket stämmer med Reingolds (1999) tidigare 

forskningsresultat på området. Studiens resultat kan peka mot de mer allmänna tendenser som tas 

upp i tidigare forskningsresultat, som visar hur avsaknad av resursstarka kontakter påverkar 

individens möjligheter att ta emot och sprida information, samt möjligheter till inflytande och 

chanser på arbetsmarknaden. Wellman (1983) samt Fernandez och Fernandez-Mateo (2006) 

beskriver detta som den sociala struktur som begränsar individen och som därmed kan leda till 

uteslutning från, eller ojämlikhet inom, vissa områden på arbetsmarknaden. 

 

Enligt Granovetter (1973) är mobilitet och möjligheter på arbetsmarknaden självgenererade, 

vilket betyder att ”bra” nätverk hjälper dig in på arbetsmarknaden, och väl där inne hamnar du i 
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nya viktiga sammanhang och kan knyta nya professionella kontakter, vilket utvecklar ditt 

nätverk. Samtidigt som ”dåliga” nätverk, som i det här fallet består av en stor andel arbetslösa, 

har svårare att skapa dig möjligheter på arbetsmarknaden. När du befinner dig utanför denna 

hindras du från att ta dig vidare och utveckla ett gynnsamt nätverk. Enligt detta resonemang 

skapas onda cirklar som är svåra att ta sig ur. Det är dock viktigt att framhålla att det med denna 

typ av undersökning inte går att fastställa kausaliteten för sambandet. Man vet alltså inte om det 

är anställning som påverkar nätverken eller nätverken som påverkar anställning, vilket stämmer 

överens med Granovetters resonemang om den negativa spiralen. Oavsett orsaksriktning, om 

nätverket med en stor andel arbetslösa påverkar anställning eller anställning påverkar om 

nätverket består av en stor andel arbetslösa, så kvarstår problemet. Negativa och positiva spiraler 

etableras och reproduceras på arbetsmarknaden, vilket ökar klyftorna i samhället ytterligare, och 

strukturerna blir än mer begränsande. För att komma åt problemet och kunna hantera det är det 

viktigt att avgöra vad som påverkar vad. Granovetter menar dock att nätverk är komplicerade 

och att det är svårt att komma tillrätta med individers ojämna förutsättningar i det avseendet, 

eftersom det sociala kontaktnätet ständigt utvecklas och tar lång tid att bygga upp.  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och teori har denna studie funnit ett samband mellan 

kompositionen i personliga nätverk och sannolikheten för att befinna sig på eller utanför 

arbetsmarknaden i Sverige. Studien har begränsats till att bara mäta hur nära vänner korrelerar 

med sannolikheten för att vara anställd eller inte. I dagens samhälle har ny teknik och utveckling 

lett till nya sociala rum och förutsättningar för att skapa samt bibehålla relationer och kontaktnät. 

Detta ökar i sin tur möjligheten till andra, mer ytliga, typer av kontakter då man inte längre bara 

är bunden till dem i sin fysiska närhet. Detta går i linje med Granovetters (1973) teorier och 

forskning om svaga länkars betydelse för individers resurser och framgång. I framtida forskning 

inom området är det intressant att titta på andra mått och aspekter för att studera sociala nätverks 

betydelse för framgång på arbetsmarknaden. Även om måttet nära vänner i framtiden kan bli 

mindre relevant i dessa sammanhang, visar denna studie trots allt på viktiga förhållanden och 

tendenser där individens resursstarka eller resurssvaga kontaktnät kan vara en förklaring till 

varför dagens arbetsmarknad ser ut som den gör.  
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Framtida forskning 

Resultatet från denna uppsats visar att andelen arbetslösa bland ens nära vänner har betydelse för 

om man är anställd eller inte. I framtida studier skulle det vara intressant att fortsätta på det 

spåret men att titta på det från andra håll.  

Finns det något samband mellan antalet professionella kontakter inom individens nätverk och 

anställning? 

Är kontakter man bygger upp via jobb och ute i arbetslivet viktigare än de nära vänner man 

känner privat?  

Vilka personer är mest gynnsamma för individens möjligheter att hitta och skaffa jobb? 

Hur skapar vi ett i arbetssammanhang bättre nätverk? 

 

Dessa, och fler frågor inom området, ser vi fram emot att läsa om i kommande forskning. 
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