
Lunds universitet                                                                                vt 2004 
Nationalekonomiska institutionen                                                      Handledare: Inga Persson 

 

 

Socialt kapital på arbetsmarknaden 

- En möjlig väg ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michael Frosch 

 



Abstract 

 
People are constantly using there friends in order to ask for a favor or to get hold of some 

information. This is usually done unconsciously and it is just viewed as everyday life 

behavior. The function and the use of these links definitely have a value, which means that it 

can be viewed as a form of capital. But this capital is not caught in the traditional theories of 

physical capital or human capital; it demands it’s on theorization. The collective name for 

these theories is social capital theory. Social capital is connected to human capital theory but 

there is one significant difference and that is that social capital focus on the value that arise in 

the relation between people, while human capital focus on the individual.  

The importance of social capital should not be underestimated especially not in relation to the 

labor market, which is the focus for the essay.  The main purpose for this essay is to look at 

how social capital works and how it can be used for an unemployed person in his or hers 

search for a job.  

I do this by first look at social capital theory in general; this is done both from an individual 

and a collective perspective. I then combine the insights from these chapters with the specific 

problems that arise when a person is in a job searching process. This creates the right tools for 

the final analyze that are based on the results from my empirical qualitative investigation of 

an organization for unemployed people above the age of 50. This organization, called Sera, 

tries to get people in to the labor market by establishing personal contacts with different 

companies. The result from this analyze is that social capital plays an important part in the job 

searching process both in form of strong ties and weak ties. The strong ties are important in 

order to motivate the members to keep up the search, and to raise the member’s confidence 

and life quality. The weak ties have its advantages in the transmission of information between 

Sera and companies but also between Sera and other similar organizations. The overall 

impression is that social capital has a potential to be a good tool for marginalized groups to 

overcome the existing discrimination on the labor market and that it is possible to build up 

relevant social capital on a collective level even though its individuals lacks it.  
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1. Introduktion 
 

 

 

Utan att reflektera nämnvärt över det använder vi dagligen våra vänner till att få tjänster 

utförda och information förmedlad. Tjänsterna kan bestå av att man behöver få sina barn 

passade, sin bil reparerad eller att bli hämtad vid flygplatsen. Informationen kan utgöra allt 

från en reccension av en biofilm till förmedlandet av information om lediga arbeten. 

Informations- och tjänsteutväxlingen är en integrerad del av vårt dagliga sociala liv. Att ställa 

upp för varandra och hjälpa till vid behov är det som för många definierar begreppet vänskap.  

Men de tjänster och det informationsutbyte som sker i relationen mellan individer har ett reellt 

värde. Det är en kostnad förknippad med informationssökande och alternativet till att låta en 

vän fixa bilen är att gå till en mekaniker istället. Detta värde ger upphov till att man kan 

benämna dessa fenomen för just socialt kapital. Varje individ har en viss mängd socialt 

kapital som är knutet till antalet kontakter med andra individer och vikten av dessa kontakter.  

Inte minst visar sig detta värde om man befinner sig i en situation av arbetslöshet. Att befinna 

sig i denna, ofta utsatta, situation innebär att det behövs stöd och uppmuntran av omgivningen 

i sökandet efter ett nytt arbete. Sökandet i sig är heller inte alltid en lätt process. Det kan vara 

svårt att finna och sortera all den information som behövs för att både finna och få ett arbete. 

Socialt kapital kan utgöra en metod för just denna sökning. Information om, och kontakt med, 

arbetsgivare kan mycket väl förmedlas via just vänner och bekanta och det är framförallt 

denna sida av det sociala kapitalet som står i fokus i denna uppsats.   

Det sociala kapitalets roll på arbetsmarknaden har undersöks ur flera perspektiv av en rad 

olika framstående ekonomer och sociologer. Det är dock ytterst sällan att dessa perspektiv 

sätts ihop, istället råder det en ganska fragmenterad teoretisering kring detta fenomen som var 

och en förklarar sin lilla del. Detta har föranlett mig till att vilja presentera en samlad bild av 

hur det sociala kapitalet fungerar i allmmänhet och i synnerhet i relation till arbetsmarknaden. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, det sociala kapitalet kan 

användas för att ta sig ur en situation av arbetslöshet, eller med andra ord, hur det sociala 

kapitalet kan användas och används i kontakten mellan arbetssökare och arbetsgivare i en 

jobbsökarsituation.  Detta övergripande syfte innehåller två huvuddelar. I den första delen så 

föreligger det en teoretisk ansats i det att jag vill se vilka mekanismer som finns i de processer 

som användandet av socialt kapital medför. Hur fungerar socialt kapital generellt och vilken 

funktion fyller det sociala kapitalet på arbetsmarknaden? Detta väcker frågor om hur socialt 

kapital uppstår, vilka incitament som föreligger och på vilket sätt det förmedlas, det vill säga, 

vilka egenskaper det sociala kapitalet har? För att kunna genomföra denna del så krävs först 

en beskrivning av socialt kapital i allmänhet, denna kan sedan byggas ut för att inkludera den 

mer specifika situationen på arbetsmarknaden. 

Den andra delen i det övergripande syftet är av empirisk art. I denna del så är det av intresse 

att se om, och i så fall i vilken utsträckning, det sociala kapitalet används samt vilka som 

nyttjar denna sökmetod? Avslutningsvis så ska bilden kompletteras med att empiriskt titta på 

om och hur socialt kapital kan användas för att få långtidsarbetslösa individer att finna ett 

arbete.  

Dessa frågor kan sammanfattas i följande punkter: 

• Hur fungerar socialt kapital generellt? 

• Hur fungerar socialt kapital specifikt med avseende på arbetsmarknaden? 

• I vilken utsträckning används socialt kapital som sökmetod? 

• Hur kan socialt kapital användas för att ta sig ur arbetslöshet och vilka konsekvenser 

ger denna specifika metod? 

 

Min förhoppning är att dessa frågeställningar skall ge en helhetsbild av hur det sociala 

kapitalet fungerar i allmänhet och hur det fungerar på arbetsmarknaden i synnerhet.  

 

1.2 Avgränsningar och materialdiskussion 
 

Jag har försökt att i den teoretiska delen återge en så bred bild av socialt kapital som möjligt. 

Detta till trots har jag begränsat mig i hur djupgående jag har varit vid presentationen av den 
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generella synen på socialt kapital. Denna del fungerar mer som en bakgrund till det sociala 

kapitalet i vilken jag har försökt att ta ut de mest centrala delarna av exempelvis Putnams och 

Colemans teorier. Jag har dock känt mig tvungen till att ta med dessa teorier i uppsatsen  då 

de ligger till grund för, i princip, samtliga teorier inom socialt kapital och på så sätt utgör ett 

fundament för den socialakapitalteorin.  

Överlag har jag blivit tvungen att välja ut vissa teorier angående socialt kapital. Det finns en 

uppsjö, mer eller mindre, givande teorier inom detta område och en del av dessa är satt i ett 

motsatsförhållande gentemot varandra. För att sålla bland dessa teorier har jag använt mig av 

en urvalsprocess grundad på att det för det första skall vara erkända teorier och för det andra 

att de är kompatibla med varandra, så att de i någon mån kompleterar varandra. Detta i syfte 

att skänka just en helhetsbild av hur det sociala kapitalet kan tänkas fungera på 

arbetsmarknaden.  

Den empiriska delen har varit utsatt för en annan sorts begränsningar. Till att börja med har 

det inte varit möjligt att få kontakt med ett svenskt nätverk vilket var min första intention. 

Istället blev jag tvungen att undersöka ett danskt nätverk. Detta har i viss mån komplicerat 

mitt arbete då jag inte enbart kunde presentera en bild av i vilken utsträckning det sociala 

kapitalet fungerar på den svenska arbetsmarknaden utan även, av naturliga skäl, har tvingats 

till att visa hur det används av danska arbetssökande. Resultatet blev en kompromiss där jag 

har valt att presentera resultatet av en undersökning utförd i de Nordiska länderna för att på så 

sätt ge en beskrivning som täcker både Sverige och Danmark. Syftet med denna 

undersökning, Eriksson et al. (1999), var inte att specifikt se på hur det sociala kapitalet 

används utan syftet var att se på hur olika arbetsförsäkringssystem påverkar arbetsmarknaden. 

Därmed blev jag själv tvungen till att ta ut och sammanställa de för mitt arbete relevanta 

delarna.  

I detta kapitel ingår även en svensk undersökning gjord av Behrenz (1998) och som behandlar 

svenska arbetsgivares rekryteringsbeteende. Det hade varit givande om jag hade kunnat finna 

motsvarande uppgifter för danska arbetsgivare men detta har inte varit möjligt, vilket i sin tur 

försvagar resultaten något. Genomgående i uppsatsen har jag valt att även beskriva 

arbetsgivarens perspektiv på socialt kapital, detta till trots att huvudsyftet med uppsatsen är att 

se det från arbetssökarens perspektiv. Anledningen till detta är att det är ofrånkomligt att även 

komma in på arbetsgivaren då en jobbsökningsprocess trots allt har två parter och den ena 

parten påverkar den andra.  

Överlag så kan man säga att det material som har använts inte primärt har behandlat socialt 

kapital i relation till arbetsmarknaden. Det har varit min upgift att ta ut och sammanfoga 
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relevanta delar för att på så sätt försöka ge en samlad teori. Detta visade sig bli en uppgift i 

sig. 

Utöver detta material som har bestått av primär- såväl som sekundärliteratur, artiklar och 

workingpapers så har jag även utfört en egen kvalitativ undersökning. I fokus för denna 

undersökning står Sera som är ett nätverk för långtidsarbetslösa personer över 50 år i Roskilde 

Amt. Anledningen att valet föll på Sera står att finna i den specifika situation som dess 

medlemmar befinner sig i. Åldersperspektivet i kombination med långtidsarbetslösheten 

tydliggör möjligheten till analys utifrån ett socialt kapital perspektiv, eftersom dess 

medlemmar står inför klart definerade problem.   

Undersökningen genomfördes i form av intervjuer med Orla Huvgård (representant i 

försäljningsgruppen och ingår även i ledargruppen i Sera, 10-01-04) och med Jens Sjuneson  

(medlem i Sera, 12-01-04). Dessa intervjuer följdes senare upp med några kompletterande 

frågor. Intervjuerna, som kan beskrivas som kvalitativa intervjuer, genomfördes i form av ett 

samtal som jag i viss mån styrde med i förhand skrivna frågor. (Se bilaga 1). Dessa frågor 

ställdes inte i någon specifik ordning utan de togs upp i naturlig följd. En del frågor behövde 

inte ställas då svaren togs upp ändå. Frågorna skall därför mer uppfattas som hållpunkter och 

ett styrmedel än som klassiska frågor i kvantitativ mening. Fördelarna med denna 

undersökningsform är att det ger intervjuaren en större möjlighet att nå fram till det som är 

målet med undersökningen. Vilket i detta fall var att se hur de använder socialt kapital för att 

få sina medlemar i arbete. Den kvalitativa metoden möjliggör att man kan ställa följdfrågor 

och på så sätt få ett mer vidareutvecklat resonemang, vilket öppnar upp för att det kan komma 

fram perspektiv och tankar som intervjuaren inte ens har tänkt på. På så sätt låser man sig inte 

till i förhand formulerade idéer. Nackdelarna med denna metod är givna. Det är enbart två 

intervjuer som har genomförts. Detta innebär att det blir två individers subjektiva uppfattning 

som ligger till grund för mina resultat. Generaliserbarheten blir därmed väldigt liten och 

resultaten kan lätt ifrågasättas. Det finns även en möjlighet att de två personer som har 

intervjuats vill ge mig en bild av Sera i postiva termer och att denna bilden inte är den ”sanna” 

bilden. Detta är ett problem jag är medveten om och trots faran i att generalisera utifrån denna 

lilla undersökning så tvingas jag ändå till detta. Det är dock viktigt att understryka att 

resultaten måste hanteras varsamt och med stor kritik. För att i någon mån motverka denna 

svaghet har jag valt att även presentera några kvantitativa undersökningar som har gjorts inom  

området socialt kapital. Tanken är att med dessa resultat och de teorier som finns inom detta 

område vidga generaliserbarheten i den genomförda undersökningen.  
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1.3 Disposition 
Efter det inledande första kapitlet följer en genomgång av socialt kapital i allmänhet. Detta 

kapitel (kapitel 2) startar med att titta på hur socialt kapital skiljer sig från andra kapital 

former såsom fysiskt kapital och humankapital.  Därefter följer två olika perspektiv på socialt 

kapital. Den första synen är ett kollektivistiskt perspektiv och representeras av två stora namn 

inom denna teoribildning, nämligen Putnam och Coleman. Det kollektivistiska perspektivet 

ställs sedan mot Glaeser et al. individperspektiv. Dessa båda olika perspektiv mynnar ut i en 

diskussion om det sociala kapitalets teoretiska problemområden. Tanken med detta kapitel är 

att peka på grundmekanismerna i socialt kapital. Förhoppningsvis kommer det även att 

klargöra vad socialt kapital är, något som inte är självklart. 

Kapitel 3 fokuserar på sociala nätverk. Vad kännetecknar ett socialt nätverk och vilka extra 

dimensioner ger inkluderandet av  nätverket som aktör? 

Efter att de grundläggande teoretiska bitarna är på plats så ska det som kommit fram, i de 

ovan beskrivna kapitlen, kopplas till den specifika situation som råder på arbetsmarknaden. 

Denna sammankoppling inleds med en genomgång av traditionella ’job search models’ i 

kapitel 4. Därefter sätts dessa teorier ihop med teorin om socialt kapital både från utbudssidan 

och efterfrågesidan. Detta ska klargöra mer exakt vilka mekanismer som följer med 

användandet av socialt kapital som sökmetod, vilka är fördelarna respektive nackdelarna 

jämfört med andra sökmetoder?  

I kapitel 5 lämnar jag den rena teorin och går in på empiri. Detta kapitel är tänkt att visa på i 

vilken utsträckning arbetssökande men även arbetsgivare använder sig av socialt kapital i en 

jobbsökarsituation, samt hur användandet av denna kanal varierar, utifrån ålders- och 

könsvariabler. Detta kapitel bygger på kvantitativa undersökningar som gjorts av olika 

sökmetoder.  

I kapitel 6 presenteras och analyseras min egen undersökning av nätverket Sera, utifrån den 

genomgångna teorin. Arbetet avslutas med ett slutord (Kapitel 7) där jag presenterar mina 

egna tankar och funderingar om mina resultat samt lyfter fram en del intressanta asspekter av 

mitt arbete. 
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2. Socialt kapital allmänt 
 

 

 

2.1 Kapital 
 
Begreppet kapital är en central del i den ekonomiska teorin och det finns en rad olika förslag 

på hur kapital skall definieras. En intressant utångspunkt är att helt enkelt slå upp begreppet i 

Norstedts uppslagsbok vilket ger följande betydelse till begreppet kapital. ”Ett producerande 

produktionsmedel som skapats genom att ekonomin avsatt en del av sina resurser till 

investering.” (Josephson (red), 1995; Sid 614.)  Kapital beskrivs som ett produktionsmedel 

och som har uppstått ur en investering gjord av någon/några. Ett underliggande antagande i 

denna definition är att någon har genomfört investeringen i syfte att erhålla en avkastning. Det 

är avkastningen som blir det ekonomiska incitamentet till att investeringen genomförs. Detta 

fångas av en annan definition som kan sägas representera den allmäna ekonomiska synen på 

kapital. Kapital beskrivs som en ”investment of resources with expected returns in the 

marketplace.” (Lin Nan, 2001; Sid 3). Tanken är densamma som i den föregående 

definitionen, men i denna form är avkastningssidan av kapitalet explicit uttryckt. Det finns 

flera former av kapital som kan gå under olika benämningar, men ett vanligt tillvägagångssätt 

är att dela upp kapitalet mellan det fysiska kapitalet, humankapital och socialt kapital1. 

Gemensamt för dessa olika former är just kapitaldelen, det vill säga att det är frågan om någon 

slags investering som förväntas ge en framtida avkastning av något slag. Det fysiska 

känntecknas av två saker, för det första reduceras det när det brukas (Johannisson, 2000; Sid 

15ff) och för det andra kan det fysiska kapitalet ses som en process som något förenklat 

bygger på att det delvis finns en grupp som investerar i exempelvis en verksamhet och att det 

därutöver finns en grupp individer som utför arbetet med själva produktionen. Det fysiska 

kapitalet blir därmed i viss grad skilt från de som producerar.  

Humankapitalet kan ses som en teori som överbygger denna klyfta. Fokus flyttas, i 

humankapitalteorin, från att investerarna tidigare har utgjorts av en mindre grupp individer 
                                                 
1 Det finns givetvis även andra kapitalformer, exempelvis talar man ibland även om kulturellt kapital.  
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som investerat direkt i verksamheten, till att även innefatta de producerande individerna. 

Humankapital, till skillnad från fysiskt kapital, är en investering som ger en avkastning för 

den enskilde när denne skaffar extra kunskap, färdigheter etc. som kan öka individens 

produktivitet. Den stora skillnaden ligger alltså i att humankapital är innesluten i den specifika 

individen. (Lin Nan, 2001; Sid 8ff). En ytterligare distinkt skillnad mellan fysiskt kapital och 

humankapital är att humankapitalet inte reduceras vid bruk, tvärtom är det troligt att 

humankapitalet stärks vid användandet utav detta2. (Johannisson, 2000; Sid 15ff). 

Investeringar i humankapital är ofta mätt i termer av exempelvis antalet skolår, ’on the job 

training’ och arbetslivserfarenhet. Grundtanken är att det extra värde som tillförs genom dessa 

investeringar kommer både arbetsgivaren och arbetstagaren till del. För arbetsgivaren i form 

av högre produktivitet och för arbetstagaren i form av högre lön. (Becker, 1993). 

Humankapitalteorin utvidgar därmed kapitalbegreppet till att omfattta en större andel 

individer men grundtanken att det föreligger en investering av något slag i syfte att ge en 

framtida avkastning, fastligger.  

Humankapitalteorin omfattar även andra mänskliga egenskaper än de ’konkreta’ som tidigare 

nämnts. Dessa kan exempelvis bestå av inställningen till kunskap och förmågan att ta till sig 

denna, dessa egenskaper kan i sin tur vara beroende av sociala faktorer som exempelvis 

familjesituation, bakgrund etc. Ytterligare en egenskap kan vara hur man omvandlar kunskap 

till praktiskt handlande. Detta är knutet till individens förmåga att bemöta och hantera sin 

sociala omgivning. Det vill säga förmågan att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Denna 

perifera del av humankapitalteorin berör det område som går under benämningen socialt 

kapital. Denna kapitalform liknar humankapitalet i det att det sociala kapitalet i princip inte 

förbrukas vid nyttjandet av det3.  Det finns en rad olika sätt att se på socialt kapital (vilket 

kommer att beskrivas senare i uppsatsen) och denna teori är inte lika enhetlig som 

humankapitalteorin. Men generellt sett så kan det konkluderas att socialt kapital teorin 

återigen flyttar fokus från humankapitalets individfokuserade ’investeringssyn’ till att det är 

en process som sker mellan individer. Värdet ligger med andra ord i de resurser som uppstår 

ur kontakter mellan individer. Man kan se det som en slags social infrastruktur som utsträcker 

eller förlänger individens möjligheter att agera. Där ’agera’ kan innebära allt från att skaffa 

sig information eller att dra nytta av andra individers humankapital. Detta är logiskt lätt att 

                                                 
2 Humankapitalets värde kan dock reduceras eller upphöra i det att kunskap förändras och förlorar relevans. 
3 Det går ju att tänka sig situationer då det sociala kapitalet förbrukas vid dess användande, men principiellt är 

detta dock inte fallet. 
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förstå, om man tar förlängningen av humankapital som exempel så kan man tänka sig att man 

saknar kunskapen om hur man reparerar sin bil. Istället frågar man en kompis om denne kan 

göra det för en. Man har därmed fått åtkomst till specifikt humankapital som man själv inte 

besitter. Ett annat exempel kan vara att en vän ger en information om att ett visst företag söker 

folk.  

Det är dock en kostnad förknippad med utnyttjandet av dessa kontakter, exempelvis förväntar 

sig den andra parten att man själv kommer att utföra en gentjänst vid behov. Andra tänkbara 

kostnader kan vara i form av den tid och de pengar som det innebär att skapa och upprätthålla 

dessa kontakter. (Meyerson 1993; kap2). Det föreligger alltså en form av investering i det 

sociala kapitalet vars yttersta syfte är att få en framtida avkastning av något slag. En bred och 

allmängiltig definition av socialt kapital är därmed ”investment in social relations with 

expected returns in the market place”  (Lin Nan, 2001; Sid 8ff). Där ’marknadsplatsen’ kan 

vara politisk, ekonomisk eller ett samfund etc, beroende på vad den aktuella kontexten är. 

Eftersom det sociala kapitalet är ett resultat  av relationer mellan individer så innebär det att 

det finns två olika sätt på vilket man kan närma sig och analysera socialt kapital. Det ena är att 

angripa det ur ett kollektivistiskt perspektiv. Detta har varit det traditionella sättet att se på 

socialt kapital och beskrivs ibland (något missvisande) som den sociologiska synen på socialt 

kapital. Det som står i fokus, i den kollektivistiska synen, är frågor som rör hur en grupp 

skapar och vidmakthåller socialt kapital som en kollektiv tillgång, samt hur detta påverkar de 

gruppmedlemmar som befinner sig i strukturen. I detta sammanhang kan en grupp utgöra allt 

från ett par personer till nationsnivå. 

Det andra perspektivet är att se på socialt kapital ur individnivå. Här ryms frågor såsom hur 

individer investerar i socialt kapital, hur de får åtkomst till de resurser som finns i de sociala 

nätverken, vilka incitament individen har att investera etc. Detta perspektiv går ibland under 

benämningen ekonomiseringen av socialt kapital.  

Det är dessa två perspektiv som de följande två kapitlen kommer att behandla lite närmare. 

 

2.2 Socialt kapital ur ett kollektivistiskt perspektiv. 
 

Den kollektivistiska synen på socialt kapitalt beskrivs, som jag tidigare nämnt, ofta som det 

sociologiska perspektivet. Det uppfattas även av vissa som en motpol och kritik gentemot den 

neoklassiska teoretiseringen kring socialt kapital. De följande kapitlen är en kortfattad 
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redogörelse för de två mest framstående teoretikerna i detta perspektiv, nämligen Coleman 

och Putnam4.  

 

2.2.1 Coleman 
 

Coleman uppfattas av många som det sociala kapitalets fader då han var en av de första att på 

ett grundligt och genomarbetat vis ta fram en teori kring socialt kapital. Coleman definierar 

socialt kapital som ett ’fenomen’ som kan ta sig uttryck på en rad olika sätt men som har två 

gemensamma nämnare nämligen ”They all consist of some aspect of social structure and they 

facilitate actions within that structure” (Coleman, 1988; Sid98). Det som kännetecknar 

socialt kapital och dess funktion är att de existerande sociala strukturerna kan ses i termer av 

resurser som kan aktiveras och hjälpa individer att uppnå sina intressen och mål. Det sociala 

kapitalet liknar därmed det finansiella och humana kapitalet i det att det kan användas som ett 

medel för att uppnå ett syfte. Den stora skillnaden med socialt kapital är dock att det sociala 

kapitalet är mer abstrakt då dess styrka ligger inbäddad i de sociala relationerna. Det är dessa 

relationer som möjliggör utbytet av exempelvis information eller tjänster. Coleman menar att 

detta utbyte mellan individer sker dagligen och att det bygger på en process som baserar sig 

på förpliktelse och förväntning. Man kan se det som att individer sparar på potentiella tjänster 

eller tacksamhetsskuld som individen ifråga vid behov senare kan få utbetalt. Den process 

som därmed råder är att exempelvis en tjänst utförs. Den som utför tjänsten kan sedan 

förvänta sig att den som fått tjänsten utförd, vid behov, återgäldar detta. Den som utfört 

tjänsten har med andra ord, ’sparat upp’ en tjänst.  Det föreligger alltså ett behov av tillit för 

att denna process skall kunna fungera, tilliten utgör vid sidan av den faktiska behållningen av 

de utförda tjänsterna de två centrala delarna i denna utväxling.  (Coleman 1994, Sid 300ff). 

Det som binder individerna samman och skapar denna tillit är de sanktioner och normer som 

råder i den specifika sociala strukturen av människor. Graden och formen av sanktionerna och 

normerna är i sin tur beroende av den sociala strukturens grad av slutenhet, ideologi och 

stabilitet.  Dessa tre faktorer är det som enligt Coleman skapar och vidmakthåller det sociala 

kapitalet. Slutenheten i ett nätverk avgör i vilken utsräckning normer och sanktioner kan 

skapas. Om det råder stor slutenhet så innebär det att dess medlemmer känner till de rådande 

                                                 
4 En ytterligare framstående och ofta citeterad person är Bourdieu; hans syn på socialt kapital kan dock sorteras 

in under begreppet kulturellt kapital. Då detta ligger utanför uppsatsens område har jag valt att inte behandla 

dennes teori.  
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normerna samt de påföljande sanktionerna / straffen om normerna inte följs. En hög grad av 

slutenhet innebär att sanktionerna i högre grad kan utföras då hela nätverket bidrar med sitt 

medgivande. Det skapas med andra ord en större kontroll i den sociala strukturen, något som 

kan bidra till normer och värderingar som främjar positiva externaliteter och begränsa att 

negativa externaliteter uppstår. ”Closure of the social structure is important not only for the 

existence of effective norms but also for another form of social capital: the trustworthiness of 

social structures that allows the proliferation of obligations and expectations...” (Coleman 

1998; Sid 107f) Dessa utvecklar sig däremot inte, enligt Coleman, i de strukturer där denna 

slutenhet inte råder (Coleman 1994; Sid 320).  

Ideologi anses utgöra den andra centrala faktorn, enligt Coleman. Nätverkets ideologi har en 

dubbeltydig roll i nätverket då det antingen kan bidra till skapandet av socialt kapital eller 

bidra till dess förstörelse. Ideologins påverkan på det sociala kapitalet blir helt enkelt en fråga 

om vilka normer som ideologin innefattar. Om dessa normer är av karaktären att de 

exempelvis understödjer solidaritet, altruism och tillit så bidrar det till skapandet av socialt 

kapital. Om ideologin istället innefattar normer och värderingar som är av motsatt karaktär det 

vill säga de framhäver egoism, misstroende etc. så begränsar det eller rent utav minskar det 

det sociala kapitalet (Coleman 1994; Sid 320).    

Den tredje faktorn är strukturens stabilitet. Ett stabilt socialt nätverk påverkar dess möjlighet 

att vidmakthålla det sociala kapitalet inom dess struktur. Ett uppbrott i strukturen eller i de 

sociala relationerna riskerar annars att minska det sociala kapitalet. En formalisering av 

strukturen kan vara ett tillvägagångssätt som möjliggör att det sociala kapitalet i högre grad 

tillknyts positioner inom strukturen istället för personer. Ett uppbrott för en person blir 

därmed inte lika förödande för strukturens helhet, vilket annars hade varit fallet (Coleman 

1994; Sid 320). En vanlig formalisering av ett nätverk är att inrätta en styrelse. Detta ger 

organisationer och föreningar en viss kontinuitet i dess sociala relationer och det gör 

organisationen eller föreningen mindre känslig inför enskilda avhopp av dess medlemmar.  

Det går även att tänka sig andra former av formaliseringar som skänker stabilitet åt en 

struktur; traditioner och riter kan ses som en väg att, på ett formaliserat sätt, förmedla 

’nedärvda’ normer och värderingar.  

Dessa tre faktorer är de som i huvudsak avgör mängden socialt kapital i en struktur. Detta 

innebär att dessa faktorer avgör mängden socialt kapital för nätverkets enskilda medlem. 

Mängden socialt kapital blir därmed inte helt och hållet en fråga om individens resurser utan 

om utseendet på det nätverk som denne ofrivilligt eller frivilligt ingår i. Detta får en 

avgörande betydelse för en eventuell analys utifrån detta perspektiv. 
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2.2.2 Putnam 

 
Putnam slog igenom stort med sin artikel och påföljande bok med samma titel (1995 och 

2000) ’Bowling Alone’. Den drivande tesen i dessa två verk är att det allmänna föreningslivet 

och i vilken grad vi umgås med varandra har betydelse för ett helt lands ekonomiska och 

politiska utveckling. Att en grupp träffas regelbundet för att umgås med varandra har en direkt 

påverkan på landets demokratiska tillstånd. Detta resonemang leder till det centrala i Putnams 

definition av socialt kapital som går ut på att socialt kapital har ett konkret värde liknande 

humankapitalet och det fysiska kapitalet. Precis som dessa kapitalformer kan även det sociala 

kapitalet, i form av sociala nätverk, öka effektiviteten och produktiviteten för individer och 

därmed även på makronivå (Putnam, 2000; Sid 19). Det sociala kapitalet leder till en 

förståelse av samhällets underliggande normer. Denna förståelse är i sin tur grundläggande 

och bidrar till en höjd samhällelig effektivitet då förståelsen bidrar till sänkta 

transaktionskostnader eftersom medlemmarna är medvetna om vilka begränsningar de har att 

handla inom. Det sociala kapitalet leder till lägre övervakningskostnader då det sociala 

kapitalet innefattar ett underliggande hot om sanktioner. Detta hot gör att medlemmarna 

självreglerar sig, vilket bidrar till en höjd ekonomisk och demokratisk effektivitet. Utöver 

dessa två funktioner ger Putnam ytterliggare tre skäl till varför det är viktigt för ett samhälle 

att ha tillräckligt med socialt kapital: 

• Socialt kapital kan överbrygga den ’free rider’ problematik som ligger i konflikten 

rörande varför en enskild samhällsmedlem skall utföra sin samhällsplikt. 

• Socialt kapital möjliggör att ett samhälle kan utvecklas friktionsfritt. 

• Socialt kapital skapar tolerans och empati i det att det binder individer samman 

(Putnam 2000; Sid 288f). 

 

Den första punkten är ett klassiskt problem. Varför skall en individ handla för kollektivets 

bästa då det måhända kan vara mer rationellt för individen att handla motsatt? Putnam menar 

dock att socialt kapital kan fungera som en institution som försäkrar att vi handlar på ett sätt 

som leder till kollektiv optimalitet.  

Att socialt kapital innebär att ett samhälle kan utvecklas friktionsfritt grundar sig på 

argumentet att det finns en möjlighet till sanktion inbäddad i det sociala kapitalet. Denna 

sanktionsmöjlighet leder till att individer ’vågar’ ingå avtal med varandra, något som är en 
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förutsättning för en friktionsfri utveckling. Individer har två skäl, enligt Putnam, till att hålla 

ett ingånget avtal. Det första skälet är att individen inser att det kollektivt sett är den mest 

optimala lösningen. Socialt kapital bidrar till denna insikt genom att det, som nämnts tidigare, 

hjälper till att tydliggöra de underliggande normerna. Det andra sättet är att individen har 

upplevt den sanktion som ett brott mot ett avtal medför, antingen direkt själv eller genom att 

de sett någon annan bli utsatt för det. Detta blir till ett incitament att följa ingångna avtal. 

Den tredje punkten är en normativ punkt där Putnamn anser att det sociala kapitalet har 

potential att bidraga till postiva värderingar i samfundet. Värderingar som sedan av egen kraft 

kan leda till andra positiva effekter både för ekonomin och demokratin. 

Putnam gör även en uppdelning av det sociala kapitalet och skiljer mellan två olika former av 

socialt kapital, som är intressanta för den fortsatta analysen. Dessa två begrepp är det 

avgränsade sociala kapitalet och det brobyggande sociala kapitalet. 

Det avgränsade sociala kapitalet (starka band) kännetecknas av att det utgörs av en homogen 

grupp människor. Det är detta sociala kapital som ofta är utmärkande för vår närmsta 

vänskapskrets, vilken ofta kännetecknas av likartade socioekonomiska förhållanden, 

exempelvis religion, klass. Det avgränsade sociala kapitalet fungerar därmed ofta 

exkluderande, där individer som inte uppfyller vissa karaktäristika utesluts och utestängs från 

nätverket. Denna typ av nätverk känntecknas av att det främst används till att utbyta 

vardagstjänster. Man byter matrecept med varandra eller hjälper till med att flytta etc. Detta 

avgränsade sociala kapital har främst en social och psykologisk uppgift i det att det stöttar 

dess medlemmar i det vardagliga livet. Men denna form fungerar exkluderande gentemot det 

övriga samhället om det inte även kombineras ihop med det brobyggande sociala kapitalet 

(Putnam 2000; Sid 23f). 

 Det brobyggande sociala kapitalet (svaga band) är den andra formen av socialt kapital. Denna 

typ uppstår inom en heterogen grupp människor, det vill säga mellan individer som har olika 

sociala och ekonomiska karaktäristika. Brobyggande socialt kapital överskrider gränserna 

mellan det avgränsade och bygger på så sätt broar mellan olika homogena grupper. Denna 

sociala kapitalform blir därmed, enligt denna teori, oerhört viktig vid förmedlandet av 

information och tjänster som sträcker sig utöver de resurser som ligger i det avgränsade 

sociala kapitalet. Den bidrar även till att skapa en bredare identifikation och social tillhörighet 

än vad den avgränsade formen gör. 
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2.3 Socialt kapital ur ett individperspektiv 
 

Efter att ha gått igenom den kollektivistiska synen på socialt kapital är det så dags att gå in på 

det andra perspektivet. Socialt kapital ur ett individperspektiv beskrivs ofta som 

ekonomiseringen av socialt kapital. Detta synsätt kan beskrivas som att man ser på socialt 

kapital som en ny faktor i den klassiska produktionsfunktionen. Denna skiljer sig dock ifrån 

de andra kapitalformerna på två centrala punkter, nämligen att det sociala kapitalet inte 

förbrukas vid dess användande såsom det fysiska kapitalet och att det sker i interaktionen 

mellan människor, till skillnad från humankapitalet. Det individuella perspektivet ger ett 

analyssätt från mikroperspektivet. Det underliggande argumentet är att socialt kapital 

förklaras från individens betende och att meso och makronivån sedan utgör ett aggregerat 

resultat av individernas samlade handlande, till skillnad från det kollektivistiska perspektivet 

där det är meso- och makronivån som avgör individens möjligheter till åtkomst av socialt 

kapital. Det är dock viktigt att återigen poängtera att det sociala kapitalet även ur det 

individualistiska perspektivet uppstår i relationer mellan människor och aldrig kan vara en 

helt isolerad kapitalform. 

 
2.3.1 Investeringsmodell för socialt kapital 

 
Det individuella perspektivet får representeras av Glaeser et al (1988) som i sin forskning har 

drivit ’individualiseringen’ av socialt kapital hårt. De har valt att fokusera på individens 

sociala kapital istället för socialt kapital i allmänhet eller en grupps sociala kapital. Deras 

definition av individuellt socialt kapital är ”…a person’s social characteristics including skill, 

charisma, and the size of his Rolodex – which enables him to reap market and non-market 

returns from interactions with others .”  (Glaeser et al., 2000; Sid 4). Socialt kapital kan 

utifrån denna syn ses som en social del av humankapitalet, vilket innebär att de delar samma 

analytiska grund. Det individuella sociala kapitalet aggregreras sedan upp till makronivå. 

Denna process beskrivs dock som problematisk och komplex då det går att finna en rad 

undantag. ”...consider a stereotypical car salesman who has lots of individual social capital... 

but who generates little net social capital because of his negative social capital externalities.” 

(Ibid; Sid 5). Det är med andra ord förhållandevis lätt att tänka sig situationer då ett 

individuellt rikt socialt kapital leder till kollektiva negativa effekter och inte alls behöver 
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generera ett större aggregerat socialt kapital. Denna problematik till trots så presenterar 

Glaeser et al. en intressant modell vars värde ligger i att det visar på det sociala kapitalets 

kataktäristika. Detta innebär att det kan användas som ett instrument för att förutsäga och 

förklara individers betende i form av incitament etc. i samband med individens förhållande till 

socialt kapital. 

Själva modellen kan ses som ett traditionellt investeringsproblem som individen ställs inför, 

vilket gör att den liknar traditionella modeller för fysisktkapital och humankapital. 

Följande variabler ingår i Glaeser et al. investeringsmodell: 

 
Tabell 1.1 Glaeser et al. investeringsmodell 

S  En stock variabel som representerar det individuella sociala kapitalet. 
Ŝ  En stock variabel som representerar det aggregerade sociala kapitalet per 

capita. 
( )SRS ˆ*  Är nyttoflödet som varje individ mottar i varje period och där ( )SR ˆ  

 utgör en differentierbar funktion som vilar på det aggregerade per capita 

sociala kapitalet. 

 Eftersom mycket tyder på att det för med sig positiva externa effekter att 

investera  i socialt kapital så antas det att ( ) 0ˆ >SR .   

( )SRS ˆ*  utgör med andra ord avkastningen på det sociala kapitalet och antar 

ett positivt värde, vilket kan vara i form av såväl marknadsavkastning som 

icke-marknadsavkastning. Den första formen kan exempelvis ta sig uttryck i 

högre lön eller bättre jobberbjudanden, medan den senare exempelvis kan 

utgöras av bättre hälsa eller större välbefinnande i  största allmänhet.  

 
tS  Representerar den stock som har ackumulerats vid den specifika tidpunkten.  

δ  Visar deprecieringsfaktorn och ( )δ−1  blir därmed deprecieringstakten på det 
sociala kapitalet. 

I  Är investeringsnivån. 
Detta ger en dynamisk budgetrestriktion som ser ut som följer ISS tt +=+ δ1  

Investeringsnivån I har en tidskostnad ( )tIC  där C är ökande med I . Vidare 

föreligger det en  alternativkostnad för til på . w

T  Utgör individens sammanlagda antal levnadsår. 
β  Är diskonteringsfaktorn som individen diskonterar sin framtid med. 

θ  Sannolikheten för att individen stannar kvar på sin geografiska plats. 

λ  Deprecieringsfaktorn som det sociala kapitalet sjunker med vid en eventuell 

 18



flytt. ( )1<λ  

φ  Detta ger  ( )λθθφ −+= 1  där φ  utgör en deprecieringsfaktor som härrör från 

individens rörlighet, vilket fångar idén om att det sociala kapitalet minskar 

med en ökad rörlighet. 

 
 
 
Det individuella maximeringsproblemet kan därmed skrivas såsom följer: 
 

( ) ( )[ ]ttt
t

T

t
III 

IwCSRS
t

−∑
=

ˆ*max
0...10

β  

med bibetingelsen: 
 
s.t. ttt ISS +=+ δφ1 , för alla t 
 
Detta innebär att individen maximerar sin investering i socialt kapital givet att det 

ackumulerade sociala kapitalet i nästa period utgörs av det deprecierade sociala kapitalet plus 

investeringarna i socialt kapital för den aktuella perioden. 

 
Det verkligt intressanta med denna model ges av en närmare analys av optimumvillkoren. 

Denna är som följer. 

 
( ) ( ) ( )SRIwC

tT

t
t ˆ

1
1

βδφ
βδφ
−

−
=

1+−

                                                

 
   
Optimumvillkoret ger sju stycken samband och ’förutsägelser’. Dessa samband är i mer eller 

mindre grad  empiriskt verifierade och signifikanta5. Dessa punkter kan sägas utgöra det 

sociala kapitalets karaktärsdrag. 

 

 

 

 

 
5 Med undantag  av punkten att en individ med hög lön  ackumulerar mindre socialt kapital på grund av den höga 

alternativkostnaden så är samtliga punkter empiriskt verifierade och mer eller mindre starkt signifikanta. Se 

Glaeser et al., 2000; Sid 15 – 29. Anledningen till att denna punkt inte är giltig kan ha flera orsaker. En sådan 

kan vara att arbeten med hög lön ofta har en utpräglad social karaktär, en faktor som skulle kunna tänkas 

uppväga den höga alternativkostnaden. 

 19



• Precis som för andra former av kapital så ökar ackumuleringen av socialt kapital 

först för att sedan avta med åldern. Detta ges av diskonteringsfaktorn ( )β ,  som 

innebär att investeringen i socialt kapital väger mycket i början för att sedan avta 

med . ( )t
• Mobilitet ( )θ  minskar det sociala kapitalets avkastning och därmed även 

investeringen i socialt kapital. 

• Å andra sidan ökar investeringarna i socialt kapital om detta kapital i mindre grad 

är knutet till en viss geografisk plats. Dvs om det sociala kapitalet är mindre 

beroende av ( )θ  

• Individer som arbetar i yrken där det krävs sociala färdigheter ackumulerar mer 

socialt kapital eftersom de har en högre avkastning ( )(.)R . De vill därmed även 

investera mer i socialt kapital. 

• Om en individ befinner sig i en kontext av mycket socialt kapital ( )Ŝ  så kommer 

även värdet av det indivividuella sociala kapitalet att ökas, och därmed även 

investeringarna i socialt kapital. 

• Det sociala kapitalet minskar med alternativkostnaden ( )w . 

• Vid en eventuell flytt minskar värdet av det sociala kapitalet med ( )1<λ  vilket 

innebär att det sociala kapitalet sjunker i förhållande till den takt som en eventuell 

flytt avskrivs med det vill säga ( )1−λ . Vilket fångas upp av termen ( )φ . 

      (Glaeser et al., 2000; Sid 7-10). 

 

Dessa punkter visar på karaktären av det sociala kapitalet. En betydelsefull faktor är 

mobiliteten. Det sociala kapitalet är, enligt denna modell, väldigt lokalt bundet, vilket kan 

jämföras med det företagsspecifika humankapitalet. Vid en eventuell flytt så försvinner 

mycket av den styrka som låg i de sociala relationerna då dessa deprecieras vilket i sin tur 

innebär att det sociala kapitalet minskas. Detta behöver dock inte nödvändigtvis innebära att 

mobilitet per definition har en negativ inverkan, det beror på hur stor deprecieringsfaktorn 

( )λ  är i förhållande till individens förmåga att skapa nytt socialt kapital. En ytterligare 

intressant aspekt med denna modell är att den faktiskt tar hänsyn till det aggregerade sociala 

kapitalet då modellen integrerar denna variabel. Tanken är att individen får en del av det 

aggregerade sociala kapitalet. Modellen tar därmed hänsyn till hur situationen är på ett makro-

alternativt mesoplan och individen och hans/hennes sociala kapital påverkas av denna 
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situation. Detta visar på att även denna mikromodell erkänner den specifika karaktär det 

sociala kapitalet har i det att det finns inbäddat i relationen mellan individer, eller med andra 

ord, mellan individen och hans/hennes specifika omgivning. Glaeser et al. menar att det finns 

starka skäl att tro att det föreligger stora sociala multiplikatorer, vilket skulle medföra att en 

förändring i en parameter för individen inte leder till så stora förändringar medan en 

förändring i samma parameter på aggregerad nivå leder till massiva förändringar för 

individens totala mängd socialt kapital. (Glaeser et al., 2000; Sid 11). 

 

2.4 Problematisering av Socialt Kapital. 
 

Begreppet socialt kapital är inte ett helt oproblematiskt begrepp. Som jag har indikerat 

föreligger det en rad olika tolkningar av hur socialt kapital skall definieras, det vill säga det 

råder olika syn på vad socialt kapital egentligen är. En första fråga är om det överhuvudtaget 

existerar och har ett förklaringsvärde. Det föreligger helt klart en risk att socialt kapital, som 

ett ’modebegrepp’, används för att förklara skillnader mellan exempelvis individer utan att det 

egentligen förklarar något. Det vill säga att det används i form av ett cirkelresonemang av 

typen, anledningen till att den individen inte får ett arbete är att denne har en brist på socialt 

kapital och anledningen till att individen har brist på socialt kapital är att denne inte har ett 

arbete. I dessa fall så är användandet av socialt kapital helt klart problematiskt och det saknar 

förklaringsvärde då det blir tautologiskt.  

En ytterligare problematik som är tillknutet detta är att socialt kapital ibland uppfattas som 

något per definition positivt. I det att socialt kapital identifieras när och enbart om det 

fungerar och ger ett positivt utslag, vilket är fallet med det ovan beskrivna exemplet. 

Individen får inte ett arbete på grund av att denne har brist på socialt kapital. Det vill säga att 

effekten, att individen inte har fått ett arbete, får förklara orsaken, att individen har brist på 

socialt kapital. Om teorin kring socialt kapital inte även öppnar upp för negativa effekter blir 

det en väldigt svag teori. Det går att tänka sig en rad negativa effekter som socialt kapital kan 

vara upphov till. Först och främst behöver inte de befintliga nätverken ge positiva 

samhällseffekter, som bilhandlarexemplet visade på. Andra exempel kan vara organisationer 

av typen maffia, eller rasistiska nätverk, det vill säga nätverk som bryter mot de samhälleliga 

normerna. Granovetter identifierar en annan typ av problem nämligen att det kan förekomma 

gigantiska ‘free rider’ problem då ”less diligent members can enforce on successful members 
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all types of demands backed by the same normative structure that makes the existence of trust 

possible.” (Portes, Sensensbrenner; 1998; Sid 141).  

Ytterligare så innebär de sociala nätverken inte enbart att de skapar resurser för individen. De 

kan även vara hämmande för individen då de begränsar dennes möjligheter att agera. Allt är 

inte socialt accepterat och ett brott mot normbildningen riskerar att medföra sanktioner. Detta 

kan vara en positiv process såväl som en negativ, beroende på rådande ideologi och 

värdeuppfattning. Dessa exempel visar på att socialt kapital inte i sig är positivt. Att socialt 

kapital även kan riskera att medföra negativa effekter anser jag talar till det sociala kapitalets 

fördel och det skänker det ett förklaringsvärde. Att det sociala kapitalet faktiskt har ett 

förklaringsvärde och inte behöver vara tautologiskt stöds av intuitionen såväl som av empirin. 

En rad utförda undersökningar visar att det finns resurser (positiva eller negativa) inbäddade i 

relationerna mellan människor och att dessa har ett reellt värde. Detta fenomen eller process, 

fångas inte helt upp av teorierna kring humankapital som är helt och hållet individbaserat, 

vilket öppnar upp för och rättfärdigar socialt kapitalbegreppet.  

Trots att detta är fastslaget så återstår det en rad konfliktområden baserade på de olika 

grundsynerna om vad socialt kapital egentligen är. 

 Ett sådant område är det som behandlades i de föregående kapitlen och som berör hurvida 

socialt kapital skall uppfattas ur ett individperspektivt eller ur ett kollektivistiskt perspektiv. 

Min uppfattning är att dessa två perspektiv kompletterar varandra i teoretiseringen kring 

socialt kapital och inte behöver sättas i direkt motsats till varandra. Avgörande är istället den 

kontext som skall analyseras och valet av perspektiv ska styras av vad som undersöks.  

Ett ytterligare konfliktområde är frågan om slutna versus öppna nätverk eller starka band 

versus svaga band. Coleman argumenterar, som jag tidigare har varit inne på, för att stängda 

nätverk och därmed starka band är en förutsättning för att socialt kapital skall kunna bildas. 

Argumentet är att det endast är i de slutna nätverken som tillit, normer, sanktioner etc 

effektivt kan utvecklas och att dessa funktioner är förustättningar för bildandet av socialt 

kapital. Granovetter (1974) hävdar å andra sidan vikten av brobyggande mellan nätverk och 

att det är det sociala kapitalet som nås genom svaga länkar (the strength of weak ties) som gör 

att information och inflytande förmedlas mellan individer. Tanken är att det kan vara bättre att 

ha flera svaga band än ett fåtal ofta utnyttjade starka band.  Mycket tyder på att en pragmatisk 

ställlning i denna fråga är givande och att starka band och den tillslutning som följer med 

dessa är relevanta vid bevarandet och behållandet av resurser. Exempelvis behöver en 

priviligierad elit ett stängt nätverk för att bevara och behålla sina resurser och därmed sin 

maktställning. Medan svaga band och brobyggande socialt kapital är relevant för att finna och 
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uppnå resurser som individen inte har tillgång till. Ett exempel på en sådan resurs kan vara att 

finna information om ett nytt arbete (Lin, 2001; Sid 27). 

Att acceptera att socialt kapital kan finnas och byggas upp genom både svaga och starka band 

ger ett större analytiskt värde då det återigen är kontexten som får fälla avgörandet för vilka 

av banden som är relevanta. 

Slutligen föreligger det stora mätproblem vad gäller socialt kapital. Hur mäter man 

exempelvis tillit, och hur skall man ta reda på vilka resurser en individ ges åtkomst till genom 

sitt sociala kapital? Vilket värde skall investeringarna i det sociala kapitalet ges etc.  

Det sociala kapitalets abstrakta form skapar en svår mätproblematik jämfört med andra 

kapitalformer. Glaesers investeringsmodell och en rad undersökningar visar dock på att det är 

svårt, men inte omöjligt att mäta socialt kapital. Svårigheten ligger dock i att resultaten alltid 

kan kritiseras genom det sätt varpå det har blivit mätt. Men litteraturen på området visar att 

mätmetoderna blir allt mer sofistikerade i det att allt fler undersökningar görs. Trots detta 

finns det dock fortfarande mycket kvar att önska (Lin, 2001; Sid 26f).  

Sammanfattningsvis kan man generellt urskilja följande problemområden. 

 

Tabel 1.2 Konfliktområden 

Området: Konflikt / problematik: 
Kollektiv vs individuell 
tillgång. 

Är socialt kapital en 
individuell eller kollektiv 
tillgång. 

Slutna vs Öppna 
(brobyggande) nätverk. 
Alt. starka band vs svaga 
band. 

Skall nätverket vara slutet 
eller öppet för att ge flest 
fördelar till dess medlemmar. 

Funktionallitet. Socialt kapital är 
tautologiskt, dvs att dess 
orsaker bestäms av dess 
effekter. 

Mätning. Går det att mäta socialt 
kapital? Om inte så blir det 
icke-falsifierbart. 

(Baserat på Lin, 2001; table 2.1) 
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3. Sociala nätverk 
 

 

 

Ett vanligt sätt på vilket en individ kan investera i socialt kapital är att gå med i ett nätverk av 

något slag. Dessa nätverk kan vara av formell art, exempelvis en fotbollsklubb eller ett 

poltiskt parti, eller ha en mindre formell karaktär som fallet är om exempelvis några vänner 

träffas då och då för att spela kort. Följden av att medlemmarna i nätverket träffas blir att det 

sociala avståndet dem emellan minskar och att information flödar, vilket både nätverket och 

den som har investerat i det, tjänar på. Det som kännetecknar ett socialt nätverk och 

avskärmar det från andra organisationsformer är att ”in social networks, fluidity characterizes 

the occupants, positions, resources, and rules and procedures. Mutual agreement through 

persuasion rather than authority or coercion dictates the actor’s participation and 

interaction, and defines the boundary and locations (positions) of participants’ (nodes).” 

(Lin, 2001; Sid 38).  De sociala nätverken präglas i hög utsträckning av sin frivillighet och det 

är genom samförstånd som gränserna för dess medlemmar (noder) sätts. Ett socialt nätverk 

kan antingen växa fram på ett naturligt sätt eller skapas i ett specifikt syfte eller runt en 

specifik resurs. Det går även att tänka sig att nätverket skapas kring ett flertal syften vid olika 

nivåer och att de olika intressena knyter till sig noder vid olika delar av nätverket. Gemensamt 

är dock att man får direkt eller indirekt tillgång till andra noder i nätverket i det att man själv 

investerar i det och därmed utgör en nod. De resurser som finns inbäddade hos de andra 

noderna blir genom investeringen individens egna sociala kapital. En annan viktig process är 

att nätverkets noder tar med sig de resurser dessa har i det att de kan ingå i andra nätverk. 

Dessa brobyggande noder spelar en avgörande roll i sammankoppling av olika nätverk och 

öppnar upp och ökar möjligheten för att sprida information och resurser i allmänhet (Lin, 

2001; Sid 38f).   

Att utgöra en nod innebär stora positiva externa effekter. Hela nätverket tjänar, genom den 

ovan beskrivna processen, på varje ny tillknuten nod. Så det aggregerade sociala kapitalet 

kommer att överstiga den individuella investeringen (Glaeser et al., 2000; Sid 13f). Om 
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nätverket är centrerat kring en verksamhet som för med sig negativa konsekvenser för andra 

människor så innebär det att de samhälleliga externa effekterna blir negativa. Men det sociala  

nätverket skapar ändå ’positiva’ effekter inom nätverkets gränser vilket är det yttersta motivet 

till varför individerna har valt att gå med.  Interaktionen mellan individer är i hög grad präglad 

av ömsesidiga känslor, det vill säga att man känner sympati, respekt och tillgivenhet till 

varandra. Detta leder till den så kallade homogenitetsteorin. Denna teori går ut på att att 

sociala interaktioner oftast kommer till uttryck mellan individer med samma typ av livsstil 

och socioekonomiska karaktäristika. Eftersom dessa funktioner även har ett inflytande på 

individens resurser så innebär det att de nätverk som bildas ofta innehåller noder med en 

liknande mängd resurser (Lin, 2001; Sid 38f). Detta får allvarliga konsekvenser för 

resurssvaga, marginaliserade individer som enligt denna hypotes hamnar i resurssvaga nätverk 

och deras relativa sociala kapital förblir därmed svagt. Graden av homogenitet varierar mellan 

olika nätverk men även mellan olika nivåer, vilket visas i schematiseringen i figur 2.1.  
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   Figur 2.1 Nätverksrelationer 

    (Forsberg Anette, 2002 Figur 2,) 

 Transnationell nivå 

 

För varje nivå i figur 2.1 så ökar graden av homogenitet från den nationella nivån som har en 

låg grad, till den regionala som har en något högre grad av homogenitet osv. Som tidigare 

nämnts så varierar dock homogeniteten kraftigt mellan olika nätverk.  

Schematiseringen konkretiserar även det faktum att det i ett nätverk både finns horisontella 

länkar mellan nätverk och vertikala länkar till de ’högre’ nivåerna. De vertikala banden är 

viktiga i det att de skapar kanaler till de än mer resursstarka nätverken och slutligen till 

samhällets makthavare. Med utgångspunkt i den presenterade schematiseringen så föreligger 

det två avgörande punkter som präglar funktionssättet hos det sociala kapitalet. 
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• Hur många och hur starka de horisontella länkarna är mellan noderna eller grupperna 

på den aktuella nivån, samt hur många och hur starka de vertikala länkarna är mellan 

nätverket, dess beslutsfattare och den högre nivån. 

• Aktörerna, grupperna och beslutsfattarnas normer och värderingar varpå det sociala 

kapitalet formas i det att dessa upprätthåller och skapar de länkar som det sociala 

kapitalet (positivt eller negativt) finns inbäddat i. Alternativt att aktörena, grupperna 

eller beslutsfattarna låter bli att skapa och upprätthålla dessa länkar. (Forsberg Anette, 

2002; Sid 11) 

 

Den utgångspunkt som jag väljer att ha i min syn på ett nätverk är, som de ovanstående 

punkterna beskriver, en nätverksform som utgörs och definieras av dess noder. Jag väljer 

därmed att ha en aktörsbestämd syn på nätverket. Dessa aktörer eller noder har frivilligt, 

utifrån olika incitament, valt att ingå i samarbete och denna handling uppfattas som en 

investering i socialt kapital och syftet är att denna investering skall ge någon form av 

avkastning. Avkastningen, vars storlek motsvarar nätverkets styrka, beror på de andra noderna 

i nätverket, deras resurser och normbildning samt nätverkets horisontella och vertikala band 

till omgivande nätverk. Dessa band innebär att analysen även innefattar ett strukturellt 

hänsynstagande. 
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4. Socialt kapital och arbetsmarknaden 
 

 

 

 

Efter att ha presenterat och granskat teorier kring socialt kapital och sociala nätverk är det 

dags att gå närmare in på hur detta kan relateras till en arbetssökningssituation. Detta kommer 

jag att göra genom att först presentera en allmän job search model. Därefter kommer det 

sociala kapitalet att vävas in i denna. Denna process kommer att visa på vilka hinder och 

problem det sociala kapitalet har potential att överbygga för de arbetssökande. 

 

4.1 Job Search model 
 

Den klassiska synen på arbete är att det är som vilken som helst vara. Den arbetssökande 

utgör säljaren medan arbetsgivaren motsvarar köparen. Lönen fyller samma funktion som 

priset och är den funktion som ska klarera marknaden. Utbud och efterfrågan på arbetskraft 

möts i en jämvikt och lönen fluktuerar på kort sikt för att justera denna process och få 

marknaden att uppnå jämvikt. Denna syn innebär att det är omöjligt för arbetslöshet att uppstå 

på en arbetsmarknad med homogen arbetskraft. Skulle det uppstå arbetslöshet så justeras det 

av att lönerna sänks och arbetsgivarna efterfrågar mer arbetskraft, detta sker tills det uppstår 

en brist på arbetare. Bristen får lönerna att stiga och därmed skapa ett incitament till att välja 

just det specifika företaget. Processen sker tills jämvikt återigen är uppnådd. Denna syn knyter 

samman lönen, arbetslöshet och rörlighet.  

Det är inte särdeles svårt att se att den ovan beskrivna processen är problematisk inte minst på 

grund av att det uppenbarligen råder arbetslöshet och att denna verkar vara bestående även ur 

ett  långt tidsperspektiv. Det finns en rad möjliga faktorer som kan tänkas fungera restriktivt 

på den optimala arbetsmarknaden. Sociala och institutionella faktorer kan begränsa den så 

viktiga rörligheten. Fackliga och samhälleliga begränsningar kan motverka att lönerna sjunker 

i den mån dessa skulle behöva sjunka för att uppnå full sysselsättning. Den problematik som 

är av störst vikt i denna uppsats är att det de facto råder bristande information. En 

förutsättning för att arbetsmarknaden skall klareras enligt den neoklassiska teorin är att det 

föreligger perfekt information mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eftersom detta är ett 
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onaturligt antagande så har det tagits fram teorier som menar att optimalitet kan skapas även i 

en situation av ofullständig information. Stigler, som var en av de första att diskutera sk ’job 

search models’  (Stigler (1961) och Stigler 1962)),  menade att ”when the cost of search is 

equated to its expected marginal return, the optimum amount of search will be found.” 

(Granovetter, 1974; Sid27).  

Idén är att det är rimligt att antaga att den arbetssökande saknar specifik information om var 

denne kan finna ett speciellt arbets/löneerbjudande. Däremot så kan man anta att den 

arbetssökande känner till lönefördelningen på den aktuella marknaden. Dessa antaganden 

ligger till grund för ’the optimal size problem’. Aktören väljer ett slumpmässigt löneurval av 

storlek n till en kostnad av c per insamlat löneerbjudande i urvalet. Problemet för den 

arbetssökande är frågan om hur stort urvalet skall vara, eller med andra ord, hur mycket 

information aktören skall samla in mot bakgrund av att det är omkostnader förknippade med 

insamlingen av denna information.  

Fanns inte denna kostnad, det vill säga var c=0, så skulle den arbetssökande ha möjlighet att 

samla in all befintlig information om marknaden. En optimalitetsbetingelse blir därmed att 

den marginella kostnaden för att samla in ett ytterligare löneerbjudande motsvarar den 

förväntade vinsten i form av ett bättre löneerbjudande som är förbundet med det fortsatta 

sökandet. Ett sätt att komplicera denna modell något är att öppna upp för det faktum att den 

arbetssökande möter ett jobberbjudande i taget och att han/hon måste avsäga sig eller anta 

erbjudandet inom en rimlig tidshorisont. Detta tvingar den arbetssökande att, utifrån de 

erbjudande denne har fått upp till dags datum, ta ett beslut om huruvida det lönar sig att 

fortsätta att leta eller om det är dags att stoppa. Detta beslut styrs precis som tidigare av de 

kostnader och de intäkter som är förknippade med arbetssökandet.  

Kostnaderna c kan antingen vara direkta eller indirekta och styrs av en rad olika faktorer. 

• Direkta kostnader som är förknippade med arbetssökandet, resor, porto, kopior etc. 

• Indirekta kostnader i form av alternativkostnader för den arbetssökande. 

Alternativkostnaden kan sedan i sin tur delas upp i två delar. 

a) Aktörens lön för de arbeten denne har tackat nej till, eftersom man kan anta att 

löneerbjudandena är stigande med sökperioden så ger detta en stigande 

marginalkostnad. Denna alternativkostnad påverkas av tillgången på arbetslöshetsstöd 

vilket innebär att arbetslöshetsförsäkringens utformning påverkar alternativkostnaden 

(i det att alternativkostnaden minskar om arbetslöshetsförsäkringen ökar) och därmed 

påverkas  även den förväntade söktiden. 
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b) Aktörens alternativa inkomstkällor som ligger utanför arbetsmarknaden, exempelvis 

hushållsarbete. Den alternativa inkomstkällan reducerar den kostnad som det innebär 

att ej acceptera ett jobberbjudande. 

 

Den potentiella intäkten av sökandet består av ett högre löneerbjudande. Som jag har varit 

inne på så är antagandet att löneerbjudandena stiger i storlek i takt med antal sökperioder. 

Men detta antagande gäller endast till en viss punkt eftrsom sannolikheten för att finna ett 

bättre löneerbjudande sjunker med antalet redan företagna sökperioder. Marginalintäkten för 

fortsatt sökande sjunker därmed med en ökad söktid. Sammantaget så bestäms söktiden enligt 

denna modell av de två faktorerna förväntad marginalintäkt och marginalkostnad. En aktörs 

förväntad sökperiod skulle därmed kunna bestämmas enligt graf 3.1 och där t* utgör 

förväntade antalet sökperioder.   

Graf 3.1 
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tt aktören istället sätter upp en acceptanslön baserad på 

lkostnaderna. Strategin blir sedan att aktören accepterar det 

om överstiger acceptanslönen. Det finns flera strategier som 

mationsbrist men principen för samtliga av dessa strategier är 

ka kanaler med hjälp av vilka den jobsökande kan skaffa sig 

vara genom officiella kanaler såsom arbetsförmedlingen, 

ngar. Men kanalerna kan även vara av mer informell karaktär 

 släktingar, gamla arbetskamrater etc. Poängen är att oavsett 

 att aktören investerar tid och pengar för att komma över 

e ta ett beslut om huruvida fortsatt sökande är lönande eller 

eptera ett erbjudande.  
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4.2 Socialt kapital från utbudssidan 

tiglers modell är intressant då den bidrar till att förklara en individs sökbeteende i en 

t erbjudande. 

(Gr

t av den mångfaldiga informationsbrist som en arbetstagare har. 

m kanske normalt förknippas med sökandet 

som Stiglers 

identitetsbestämmande som inte tas upp i Stiglers analys.  

 

S

situation av ofullständig information. Den är dock inte helt komplett då den inte förklarar hur 

köpare och säljare faktiskt bestämmer varandras identiteter, en fråga som har viss relevans för 

varumarknaden men framförallt har betydelse för arbetsmarknaden. Detta föranleder 

Granovetter till att dela upp sökprocessen i två delar. 

1. Den extensiva delen som utgörs av att finna et

2. Den intensiva delen som består i att bedöma erbjudandena.  

anovetter, 1974; Sid28) 

 Dessa två delar är ett resulta

Han/hon vet inte innan sökandet börjar var de lediga platserna finns eller var de, i framtiden, 

kommer att uppstå. Den arbetssökande vet inte heller vilka egenskaper som de befintliga och 

framtida arbetsplatserna har, eller vilka egenskaper som krävs av den arbetssökande för att 

erhålla dessa platser. Den arbetssökande har dock en viss allmän bakgrundsinformation som 

bygger dels på den generella kunskapen om läget på arbetsmarknaden och dels på tidigare 

erfarenheter.  För att komma över denna informationsbarriär krävs det att den arbetssökande 

samlar in både extensiv och intensiv information. 

Den extensiva informationsinhämtningen är det so

efter ett arbete. Denna del går ut på att tillförskaffa sig information om de befintliga 

jobberbjudandena. Processen följer i stor utsträckning det som fångas upp i Stiglers job search 

model i kapitel 4.1. och antalet sökperioder, det vill säga om det lönar sig för den 

arbetssökande att fortsätta med sitt sökande efter extensiv information, bestäms av de 

marginalkostnader respektive marginalintäkter som presenterades i detta kapitel. 

Det intensiva informationssökandet skiljer sig dock i karktär och det är denna del 

modell utelämnar. Den visar på att det inte är tillräckligt att finna ett erbjudande, 

transaktionen behöver inte komma till stånd bara för att den arbetssökande har funnit ett 

företag som erbjuder en relevant lön eller omvänt för att ett företag har funnit en 

arbetssökande som är villig att arbeta till den erbjudna lönen. Ofta krävs det att arbetsgivaren 

och den arbetssökande inhämtar mer specifik information om varandra i syfte att sedan kunna 

avgöra om arbetet skall erbjudas, alternativt mottagas. Det föreligger med andra ord ett 

 31



Utgångspunkten i teoretiseringen kring extensiv information är att en arbetsplats har vissa 

egenskaper. Dessa egenskaper är i det inledande skedet okända för den arbetssökande, 

räder sin arbetsplats. Storleken av denna intäkt beror på i vilken utsträckning den 

 faktiskt avsäger sig jobberbjudanden. Intäkten i dessa fall 

r och den alternativkostnad som 

mationssökandet. Dessutom befinner sig dessa bägge 

ydelse i sökprocessen är att synen på sökandet 

undantaget den eventuella allmänna kunskap som den arbetssökande besitter. Den 

arbetssökande kan ha vissa specifika preferenser för olika egenskaper. Dessa preferenser kan i 

sin tur leda till en möjlig rangordning av de lediga jobben, under förutsättning att 

egenskaperna är kända. I det att den arbetssökande väljer att lägga ned ytterligare tid och 

resurser på den extensiva informationsinhätmningen så kan han/hon uppnå säkrare och mer 

precis kunskap om den specifika arbetsplatsens egenskaper. Detta leder till två sorters 

intäkter.  

Den första typen av intäkt ligger i att den arbetssökande har mer och bättre information när 

denne tillt

arbetssökande värderar detta.  

Den andra typen av intäkt utgörs av den extensiva informationsinsamling som har gjorts kan 

leda till att den arbetssökande

utgörs av att den arbetssökande inte blir utsatt för den förlust som han/hon hade drabbats av 

om han/hon hade tackat ja, vilket kunde ha varit fallet om den arbetssökande i större 

utsträckning varit  omedveten om arbetsplatsens egenskaper. 

De kostnader som är förknippade med intensivt informationssökande utgörs av såväl direkta 

såsom indirekta kostnader och består främst i den tid detta ta

sökandet innebär. Kostnaderna liknar därmed de som finns vid extensivt informationssökande 

(Persson-Tanimura, 1980; Sid 130ff). 

Den arbetssökande  ställs inför dilemmat om hur lång sökperioden skall vara både för det 

intensiva och för det extensiva infor

sökprocesser i en ’trade off’ situation; ju fler bjudande företag som den arbetssökande finner 

ju mindre kommer han/hon att ha möjlighet att undersöka dessa erbjudanden grundat på 

framförallt den tidsrestriktion som den arbetssökande har. Det är med andra ord en 

mångfacetterad avvägning som skall göras.  

En ytterligare komponent som är av betydelse och som bör knytas till analysen för att man 

skall kunna förstå det sociala kapitalets bet

differentieras till att innefatta olika sökmetoder som kan användas vid inhämtandet av den 

extensiva och intensiva informationen. (Granovetter, 1974; Sid27f). David Brown (1965) för 

fram en tes om att arbetssökande väger intäkter gentemot kostnader för varje tänkbar 

sökmetod och att olika sökmetoder ger olika stor mängd information. Den arbetssökande 

väljer därför först den metod som förväntas ha den största intäkten. Om detta inte ger resultat 
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så görs beräkningen om och den arbetssökande väljer en ny metod. Denna process pågår tills 

sökandet antingen har givit resultat, alternativt tills marginalkostnaden och marginalintäkten 

är densamma. Det är dock tveksamt om denna tes kan verifieras empiriskt. Granovetter (1974) 

visar till exempel i en undersökning av amerikanska PTM6 arbetare att cirka 30 procent av 

dessa uppger att de inte aktivt sökte ett nytt arbete innan de fick sin nuvarande plats. Även 

studier gjorda av Reynolds (1951) visar på ett liknande resultat.  (Granovetter, 1974; Sid28ff). 

Dessa resultat tyder på att det föreligger en process i matchningen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som står utanför och därmed inte fångas upp av de vanliga job search models. 

Det verkar alltså som om en stor del av de arbeten som förmedlas, förmedlas genom sociala 

processer, och det är här som det sociala kapitalet kommer in. Om det sociala kapitalet 

definieras som en möjlig sökväg så fångas även denna sökmetod  in av analysen. 

Det finns dock tre möjliga ansatser när man skall titta på socialt kapital och arbetsmarknaden. 

Den första vägen är att se på hur socialt kapital påverkar möjligheterna till att finna ett arbete. 

olland. 

                                                

Detta hänger ihop med den andra vägen, som är att titta på vem det är som använder sig av 

socialt kapital, en fråga som kommer att behandlas utförligare i nästa kapitel då detta skall 

relateras till nordiska förhållanden. Den tredje vägen är att se på användandet av socialt 

kapital som vilken sökmetod som helst, men med specifika karaktäristika och resultat. 

Det har gjorts en rad olika studier av hur mängden socialt kapital påverkar situationen på 

arbetsmarknaden. En ofta citerad studie har gjorts av Tazelaar och Flaap (1988) i H

Denna genomfördes på män i åldern 40 – 55 år och som hade varit arbetslösa under eller 

innan 1978. Undersökningen visade att individer med stort socialt kapital hade större 

sannolikhet att finna ett arbete inom ett år av arbetslöshet; detta gällde främst dem som hade 

mycket socialt kapital bestående av svaga band. Framförallt så skapade det större sociala 

kapitalet en ökad optimism bland de arbetssökande, vilket innebar att arbetssökandet var mer 

intensivt vilket i sin tur ledde till fler jobberbjudanden och i vissa fall till bättre jobb.  Även ett 

större socialt kapital i form av starka band innebar att arbetssökande hade större sannolikhet 

att finna ett nytt jobb inom en period av ett till tre år. Detta skulle alltså peka på att ett högt 

socialt kapital leder till ökade möjligheter att finna ett arbete. (Lin, 2001; Sid 89) Studien 

visade även att de med högt socialt kapital även hade ett större humankapital. Detta stödjs av 

Granovetters undersökning som visade att sökbenägenheten minskade med inkomsten. Detta 

tyder på att individer med hög inkomst även har ett högt socialt kapital och därför i mindre 

utsträckning behöver aktivt söka efter ett nytt arbete.  Detta väcker återigen frågan om hönan 

 
6 Står för ’Professional, Technical and Managerial workers’. 
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och ägget; är det det sociala kapitalet som skapar dessa möjligheter till att finna och få ett 

arbete eller är det andra faktorer som exempelvis humankapital med rätt social bakgrund som 

skapar resursstarka människor med mycket socialt kapital och som därmed per automatik är 

mer intressanta på arbetsmarknaden?   

Den tredje vägen är att se på användandet av socialt kapital som en sökväg, ett sätt att skaffa 

sig information om aktuella jobb eller information om var man kan finna aktuella jobb, det 

irrelevant information. Att använda sig av socialt kapital 

tion. Denna diskussion bottnar i frågan 

vill säga som en sökmetod för såväl det extensiva som det intensiva informationssökandet. 

Detta kan ske aktivt i form av att ’man hör sig för’ bland sina kontakter eller passivt i form av 

att ens sociala kontakter är medvetna om att man är intresserad eller passande och därför 

tipsar en om en möjlig anställning.  

Information är ett dubbelbottnat fenomen; ett problem kan vara att finna informationen, ett 

annat att sortera den och sålla bort 

som sökkälla verkar, till skillnad från andra sökmetoder, fungera på bägge sätten. Det bidrar  

till insamlandet av information samtidigt som det fungerar avgränsande, det vill säga, den 

extensiva informationen kopplas direkt samman med den intensiva och det uppstår en 

automatisk självrensningsprocess. Orsaken till detta står just att finna i den personliga 

kännedom som råder mellan de noder som förmedlar informationen. Denna kännedom gör att 

det är högst sannolikt att den nod som förmedlar informationen mer eller mindre känner till 

den arbetssökandes preferanser för egenskaper på en arbetsplats. Det finns i denna 

informationsförmedling ingen anledning att förmedla information som inte uppfattas som 

relevant av mottagaren. (Granovetter, 1974; Sid52f).  

Trots att detta kan verka naturligt och okomplicerat föreligger det en diskussion om vilken typ 

av kontakter som bäst förmedlar denna slags informa

om vilka som är mest motiverade att förmedla informationen samt vilka som är bäst placerade 

att  förmedla densamma. Vid första åsynen är det lätt att dra slutsatsen att de, med vilka den 

arbetssökande har starka band, är mer motiverade till att förmedla informationen just på grund 

av de starka band som de har med den arbetssökande. Problemet är dock att de noder som 

utgör dessa starka band ofta är homogena med den aktuella personen, enligt den 

homogenitetsteori som har presenterats tidigare. Detta innebär att det föreligger en stor 

sannolikhet för att detta nätverk redan delar samma information och att tillgången till ny 

information därmed är starkt begränsad. Ett annat resultat av informationsspridning genom 

starka band är att spridningen blir begränsad, eftersom de involverade har ett starkt 

överlappande kontaktnät. Därmed har informationen endast möjlighet att cirkulera runt bland 

samma noder. Information som sprids genom svaga band har däremot potentialen att nå flera 
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människor, det vill säga att det är mer effektivt ur ett extensivt informationsperspektiv. Detta 

ökar sannolikheten för att informationen skall ’träffa på rätt individ’ (intensiv information), 

vilket är viktigare än att det når många människor (extensiv information). Det är just den 

sidan av socialt kapital som kan överbrygga de matchningsproblem och den informationsbrist 

som är förknippad med arbetsmarknaden. De svaga banden har förmågan att nå ut över det 

slutna nätverket och fungera som brobyggande socialt kapital för att på så sätt nå in i andra 

slutna nätverk och föra informationen vidare. Detta kan ske både vertikalt och horisontellt. Att 

just information om arbetstillfällen sker genom svaga band stöds av flera undersökningar (Lin 

2001, Laumann och Schuman 1967, Rapoport och Harvath 1961). Även Granovetter kom till 

samma slutsats då han i sin undersökning tittade på hur ofta de som fått ett jobb genom en 

personlig kontakt träffar den som förmedlade kontakten. 16,7 procent rapporterade att de 

träffade sin kontakt ofta, 55.6 procent att de träffade denna ibland och 27,8 procent sällan.7 

Resultaten tyder på  att det är de svaga banden som förmedlar informationen, vilket 

överenstämmer med andra gjorda undersökningar. Ett kanske ännu intressantare resultat var 

att samtliga som fått informationen genom en kontakt de träffar sällan även uppgav att denna 

kontakt hade rekommenderat personen ifråga för arbetsgivaren. Motsvarande siffra var 89,7 

procent för den som träffade kontakten ibland respektive 66,7 procent för den som träffade 

kontakten ofta. (Granovetter, 1974; Sid54f). En möjlig tolkning av detta resultat kan vara att 

även om de med starka band gärna hade velat förmedla relevant information så var de inte i en 

position där de hade möjlighet till att göra detta eftersom de helt enkelt inte hade tillgång till 

relevant information. Det kan även tänkas att det föreligger en naturlig restriktion i att 

förmedla arbeten genom starka band i det att det riskerar att slita för hårt på den personliga 

relationen, vilken kan tänkas värderas högre än förmedlandet av tjänsten. Det finns olika 

teorier kring vilka motiv som kan tänkas ligga bakom förmedlandet av information genom 

svaga band. Det finns en del direkta svar, såsom att vissa företag ger en belöning till en 

anställd om denne lyckas nyrekrytera en person. Incitamentet i dessa fall är ganska uppenbart. 

Men det kan även finnas mera ’dolda’ motiv såsom att den som förmedlar information känner 

sig stärkt i relationen och har en motprestation att förvänta sig. Denna motprestation kan bestå 

i att personen nu får en allierad på arbetsplatsen som står i tacksamhetsskuld. Eller att 

personen får ett rykte om sig att vara ’en som vet’. Oavsett motiv så finns det någon form av 

vinst i att förmedla denna typ av information och i fallet svaga band så är den potentiella 

                                                 
7 N=54, Ofta definieras som minst två gåner i veckan. Ibland definieras som mellan två gånger i veckan och en 

gång per år. Sällan definieras som mindre än en gång per år. 
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förlusten inte lika stor som för starka band vilket sammanlagt gör att de ovan beskrivna 

resultaten inte är särdeles förvånande.  

I Gleasers investeringsmodell var rörlighet en starkt negativ faktor. Denna rörlighet är dock 

av geografisk karaktär. I samband med arbetsmarknaden ligger det nära till hands att tala om 

ersus slutna nätverk, där de öppna nätverken med brobyggande 

ning befinner sig i samma situation. Detta förutsägs inte 

en annan typ av rörlighet, nämligen att en individ rör sig mellan olika typer av positioner 

inom ett företag men även mellan olika företag. Denna rörlighet präglas precis på samma sätt 

av de beskrivna processerna då det är en omskrivning för att skaffa sig ett nytt arbete. Att röra 

sig mellan olika nätverk (positioner, företag) innebär att man skapar sig ett större socialt 

kapital. Detta i sin tur öppnar upp för ytterligare möjligheter och fler kontakter genom både 

starka men framför allt svaga band. Personen tar med sig sitt sociala kapital och får en 

brobyggande plats i det nya nätverket. (Granovetter, 1974; Kap 6). På så sätt blir detta till en 

självgenererande process. 

Att jobbinformation tenderar att ha en mer effektiv spridning genom svaga band är knutet till 

diskussionen om öppna v

länkar innebär en ökad möjlighet för information att sprida sig. Detta, tillsammans med 

homogenitetsteorin, det vill säga att människor tenderar att rekommendera andra som liknar 

dem själva, och den självgenererande rörligheten, definierar de problem en individ / grupp 

präglad av långtidsarbetslöshet har.  

Individer som tillhör en grupp som präglas av arbetslöshet hamnar i en situation där deras 

omgivning och vänner i hög utsträck

minst utav homogenitetsprincipen. Det innebär att de blir begränsade i möjligheten att få tag i 

relevant information som är knuten till arbetsmarknaden och begränsningen blir ytterligare 

stärkt om denna grupp utgör ett slutet nätverk. En sökväg begränsas därmed och dessa 

individer blir hänvisade till att förlita sig på de formella sökvägarna. En parallell till denna 

situation kan även dras till en individ som befinner sig i arbetslöshet. Trots att denne kanske 

inte tillhör ett nätverk präglat av arbetslöshet så föreligger det en risk att individen inte kan ta 

sig vidare med hjälp av sitt befintliga sociala kapital. Som tidigare nämnts så är rörlighet på 

arbetsmarknaden en bidragande faktor till skapandet av socialt kapital. Men arbetslöshet 

kännetecknas av stillhet och den arbetslöse blir därmed fast, med det sociala kapital denne 

har. I denna diskussion är det viktigt att skilja mellan socialt kapital och relevant socialt 

kapital. Det är mycket möjligt för en individ att skapa sig mer socialt kapital i denna situation, 

kapital som mycket möjligt kan bidraga till att underlätta för individen. Men frågan återstår 

om individen kan skaffa sig relevant socialt kapital i bemärkelsen kapital som kan bidra till att 

till slut finna ett arbete. Denna process blir svårare i det att individen förlorar kontakten med 
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en viktig källa varifrån detta sociala kapital kommer, nämligen arbetslivet. Problematiken 

torde stiga i takt med att arbetslöshetstiden ökarr. Detta problem förstärks ytterligare av att de 

individer som befinner sig i närheten av eller i arbetslivet får den relativa fördelen av att skapa 

allt fler starka och svaga band jämfört med den marginaliserade individen som befinner sig i 

ett perifert nätverk. De långtidsarbetslösa hamnar till slut i en situation med mer 

informationsbrist än i utgångsläget. 

 

4.3 Efterfrågesidan 
 

Om det inte har gjorts så många studier som har utrett mekanismerna bakom hur socialt 

apital används i sökandet efter ett arbete så har det gjorts ännu färre studier om hur det 

el, högst produktivitet relativt lönen. För att göra det så tvingas 

h vilken sökmetod eller kombination av sökmetoder som ska 

k

sociala kapitalet fungerar på efterfrågesidan. Vilka incitament har arbetsgivaren att använda 

sig av socialt kapital?  

Grunden för arbetsgivaren vid ett anställande är att finna en arbetstagare som ger, ur 

arbetsgivarens synvink

arbetsgivaren att lägga ned resurser och tid på att dels leta reda på intresserade potentiella 

arbetssökande och ta reda på egenskaperna hos de olika arbetssökande. Även arbetsgivare 

ställs inför en extensiv såväl som inför en intensiv informationssökning och måste ta ett beslut 

om hurvida det är värt att fortsätta söka för att finna fler arbetssökande eller om det är värt att 

ta reda på mer om dem man har funnit för att på ett säkrare sätt kunna fastställa de 

arbetssökandes egenskaper.  

Inför varje ny sökperiod måste arbetsgivaren ta ett nytt beslut om vilken typ av information 

som ger störst avkastning oc

användas för att finna den relevanta informationen. Detta måste sedan vägas mot den kostnad 

som är förknippad med de olika sökmetoderna. Det extensiva informationssökandet kan 

analyseras på samma sätt som för arbetssökaren. Det intensiva informationssökandet skiljer 

sig dock något eftersom arbetsgivaren är intresserad av att ta reda på produktivitetsskapande 

egenskaper hos den arbetssökande. Sådana egenskaper varierar givetvis från arbetsplats till 

arbetsplats och likaså värdet av dem. För vissa arbetsplatser  kan en variation av en egenskap 

ge upphov till stora produktivitetsskillnader, medan den på andra arbetsplatser spelar mindre 

roll. I det första fallet lönar det sig för arbetsgivaren att lägga ned större resurser på intensiv 

informationssökning medan det kan vara av mindre betydelse i det senare fallet. (Persson-

Tanimura 1980; Sid 141ff). 
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En av de få studier som har utförts och som tittar närmare på just socialt kapital som 

sökmetod är utförd av Fernandez et al. (2000) som undersökte hur ett telemarketing företag 

n (extensiv såväl som intensiv) flyter ut i de anställdas sociala 

ingsbas bygger 

å tre mekanismer. 

 noder som denne annars inte har tillgång till och når därmed individer 

• 

ed rekrytering innebär det att de anställda vars sociala 

• 

till att endast anbefalla 

 

Sammantaget innebär dessa tre mekanismer att arbetsgivaren ges möjlighet att få en bredare 

och mer kvalificerad rekryteringsbas i jämförelse med andra sökmöjligheter. En rikare bas 

använde sig av socialt kapital vid rekryteringen samt vilka fördelar respektive nackdelar 

denna metod förde med sig. 

När arbetsgivaren använder sig av socialt kapital för att nyanställa så innebär det att de nyttjar 

en process där informatione

nätverk. Motivet till detta är att arbetsgivaren helt enkelt anser att det finns någon slags vinst 

att hämta. Fernandez et al. identifierar tre olika former i vilka denna vinst kan komma, 

nämligen ’rikare rekryteringsbas’, ’bättre matchning’ och ’socialt berikande’.  

 

Tanken bakom att rekrytering via socialt kapital kan skapa en rikare rekryter

p

• Vid användandet av de anställdas sociala nätverk når arbetsgivaren ut till olika 

nätverk och

som annars inte normalt skulle ansöka om jobbet, det vill säga det extensiva 

informationsflödet ökar.  

 Homogenitetsteorin innebär att individer tenderar att rekrytera individer som liknar 

dem själva. I samband m

nätverk används är just anställda. Detta innebär att de själva har genomgått och klarat 

en tidigare screening process. Om dessa individer sedan anbefaller en person, och 

homogenititetsprincipen är giltig, så borde de anbefallna ha en högre sannolikhet att 

inneha de kvaliteter som faktiskt krävs för att utföra arbetet. 

Den tredje mekanismen bygger på att de som anbefaller någon är måna om att bevara 

sitt rykte. Detta skulle i sin tur innebära ett incitament 

kvalificerade individer för att ens rykte inom företaget inte skall försämras. Detta 

argument bygger på samma mekanismer som Colemans ’förväntning och 

förpliktelse’. 

innebär att det finns pengar att tjäna för arbetsgivaren då rekrytering är förknippad med en 

kostnad både i form av förbrukad tid och i form av ett förbruk av andra resurser. 

Denna kostnad minskar om basen är ’rikare’ eftersom det då krävs att mindre resurser läggs 

på det intensiva informationssökandet. 
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Argumentet om bättre matchning går ut på att genom att använda sig av sociala nätverk, vid 

rekrytering, så minskar den intensiva informationsbrist som föreligger mellan arbetssökare 

igare då denna form är ett resultat av vad som sker efter det att den 

 sökväg 

s och att det fungerar socialt berikande på arbetsplatsen. 

och arbetsgivare. Identifikationsproblematiken blir därmed mindre, eftersom arbetsgivaren 

har en informationslänk till den sökande. Denna kanal är en tvåvägskanal. För det första ger 

det arbetsgivaren en möjlighet att få intensiv information om den arbetssökande och på så sätt 

få möjlighet att få kunskap om hans/hennes egenskaper. Det kan röra sig exempelvis om 

personens attityd och motivation, information som annars skulle vara svår att insamla genom 

andra sökkanaler. Den andra vägen innebär att den som söker arbetet ges möjlighet att få 

intensiv information om arbetsplatsen och dess egenskaper, innan mötet med arbetsgivaren. 

Detta kan delvis innebära en relativ fördel gentemot andra som söker samma arbete, men det 

kan även leda till en självsållning, det vill säga att den som mottager information anser att 

han/hon inte är kvalificerad för uppgiften och på så sätt sållar bort sig själv såsom beskrivet i 

kap 3.3. Denna informationsförmedling förväntas ge en bättre matchning mellan arbetsgivare 

och arbetssökande.  

Den tredje formen, att socialt kapital kan leda till ett socialt berikande på arbetsplatsen, skiljer 

sig något från de tid

anbefallne har blivit anställd. Tanken här är att den nyanställde inte är socialt isolerad då 

denne träder in på sin nya arbetsplats. Han eller hon har redan en etablerad personlig kontakt 

på arbetsplatsen och genom denna kontakt har den nyanställde tillgång till dennes nätverk på 

arbetsplatsen. I detta samspel mellan den nyanställde och dennes kontakt finns det utrymme 

för informell ’on the job training’, där den personliga kontakten kan fungera som mentor för 

den nyanställde och introducera denne i de nya arbetsmomenten. Detta är 

humankapitalskapande och kommer på så sätt företaget till del i form av att företaget inte 

behöver stå för denna annars så nödvändiga kostnad. Den nyanställdes relation till sin kontakt 

kan i sig själv bidraga till ett värde för företaget, i det att det kan skapa motivation och 

lojalitet till företaget. Detta kan i sin tur innebära ett fasthållande av personalen och en 

minskning i dess omsättning det vill säga att det blir en lägre ’turn over’ eftersom den 

nyanställde så att säga står i skuld inte enbart till företaget utan även till sin kontakt. 

(Fernandez et al., 2000, Kap 1-2) 

Fernandez et al. empiriska resultat stödjer att användandet av sociala nätverk som

leder till en bättre rekryteringsba

Resultaten är dock inte helt entydiga och det förekommer motstridigheter. Däremot kan de 

inte finna något stöd för att det skulle innebära en bättre matchning vilket därmed skulle 

falsifiera en del av teoretiseringen av socialt kapital i relation till arbetsmarknaden. Detta 
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resultat kan dock ha andra orsaker än att det teoretiska antagandet inte skulle stämma. En 

sådan orsak skulle kunna vara att de som har rekommenderats har fler av de kvaliteter som är 

svåra att mäta. Att den arbetsgivare, som stod i centrum för undersökningen, de facto 

anställde fler personer som blivit rekommenderade än personer som var icke-

rekommenderade skulle kunna tyda på att de rekommenderade har egenskaper som på något 

sätt imponerar på arbetsgivaren. 

En ytterligare orsak skulle kunna vara att det företag som undersöktes premierade den person 

som funnit rekryten, om det ledde till en anställning. I ett sådant system föreligger det ett 

ig av denna sökväg. Fernandez et al. räknar 

direkt ekonomiskt incitament att försöka rekrytera så många som möjligt vilket sätter 

mekanismer av typen ’för att skydda sitt rykte’, eller Colemans ’förväntningar och 

förpliktelse’ ur spel. Processen omges därmed inte av samma strikta självsållning som annars 

skulle vara fallet. (Fernandez et al., 2000, Kap 3-) 

De teoretiska insikterna från denna undersökning är dock intressanta då de påvisar att det 

finns ett incitament för arbetsgivaren att använda s

även ut att det finns en reell ekonomisk vinst för företaget med att nyttja denna metod framför 

att gå den formella vägen. (Fernandez et al., 2000, Sid 1349). Man skall givetvis inte 

generalisera dessa resultat alltför hårt. Men de visar på att denna sökmetod är: a) minst lika 

användbar som andra sökmetoder. b) på att arbetsgivaren i allafall inte förlorar på att nyttja 

denna väg och c) på att det, beorende på kontext, till och med kan vara en mer fruktbar metod 

än andra sökvägar 
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5. Sökmetoder i Norden 

fter den teoretiska sammanställningen av hur socialt kapital fungerar och framförallt hur det 

an fungera på arbetsmarknaden skall vi nu se på hur det faktiskt ser ut. Används socialt 

te vilket,  i viss mån, strider mot 

fördes på två urvalsgrupper, där 

 

 

 

E

k

kapital i sökprocessen efter ett arbete och i så fall, i vilken utsträckning? Det är frågor av 

denna typ som detta kapitel kommer att behandla. Fokus kommer att ligga på situationen i 

Sverige och Danmark, men även Finland och Norge kommer att tas upp i mindre 

utsträckning. I detta sammanhang ses det sociala kapitalet som en alternativ sökväg till de mer 

formella sökkanalerna, såsom att läsa tidningsannonser eller vända sig till arbetsförmedlingen. 

Definitionen av socialt kapital blir därför om vederbörande har använt sig av vänner, bekanta 

eller familj i syfte att skaffa sig själv ett arbete. En arketypisk fråga kan vara – Har du frågat 

vänner, familj eller bekanta om de kan skaffa dig ett jobb?  

Det föreligger dock en viss problematik i denna typ av frågor då de förutsätter att det ska vara 

en aktiv handling. Vederbörande skall ha frågat om ett arbe

andra resultat i studiet av socialt kapital som visar på att information, inkluderat information 

om arbetstillfällen, ofta förmedlas i samband med en social situation vars syfte var ett annat 

än vidarebefodrandet av den specifika jobbinformationen. Förmedlandet av information 

tenderar istället att vara en biprodukt till annan information. Detta kan medföra att de som 

besvarar frågan svarar nej, på grund av frågans direkta karaktär. Ytterligare bygger frågan på 

en enkelspårig syn på hur informationen förmedlas. Det kan även vara så att den 

arbetssökande inte alls har frågat utan fått sig informationen till dels då omgivningen, eller 

den aktuella kontakten, har varit medveten om hans/hennes situation som arbetssökande. 

Informationsförmedlingen genom socialt kapital är, som tidigare nämnts, en tvåvägsprocess. 

Det är därmed osäkert hur dessa individer fångas upp av denna typ av frågor. En ytterligare 

kritik är att undersökningarna inte differentierar mellan olika typer av arbeten. Detta hade 

varit intressant för att på så sätt kunna se på skillnader mellan olika sektorer och i vilken grad 

utbildningskrav etc påverkar användandet av socialt kapital. 

Eriksson et al. (1999) har genomfört en undersökning av hur olika sökstrategier använts av 

arbetssökande i de nordiska länderna. Undersökningen genom

den ena var ett stockurval och den andra ett flödesurval. Stockurvalet bestod av individer som 

befann sig i arbetslöshet och frågorna berörde en period omfattande de senaste fyra veckorna. 
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Flödesurvalet bestod av individer som inte var aktivt arbetssökande, det vill säga att de 

antingen hade arbete eller att de, av olika skäl, lämnat arbetskraften. Denna grupp fick frågor 

som berörde de sista fyra veckorna som de hade varit aktivt arbetssökande. 

Det kanske ska tilläggas att de olika länderna hade olika konjukturlägen då undersökningen 

genomfördes. Norge och Danmark befann sig i en situation med högkonjunktur, medan 

raktär. Metoderna är följande: 

iella arbetsgivare 

knande. 

 Un t av flera sökmetoder, men materialet visar 

inte om rdningsföljd eller i kombination med varandra. 

Sverige och Finland präglades av relativt hög arbetslöshet. Detta sätter givetvis en viss prägel 

på resultaten. 

Eriksson et al. valde att undersöka fördelningen på fem olika sökmetoder av både informell 

och formell ka

• Läsning av jobbannonser 

• Kontakt med arbetsförmedlingen 

• Direkt kontakt med potent

• Kontakt med vikariebyråer eller li

• Vänner, familj, bekanta osv. 

dersökningen lämnar utrymme för användande

 sökmetoderna har använts i o

Resultaten av undersökningen bland stockurvalet för de olika sökmetoderna redovisas i tabell 

4.1. 
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Tabell 4.1 Sökmetoder enligt stockurval, procentuell fördelning. 

 Danmark Sverige Norge Finland 
Antal N=711 
Har du läst jobbannonser? (pct)  

N=721 N=841 N=701 
   

          Ja  ,3
Nej 2 8 5

− 0,4 0,2 0,7
   

sökt eller tagit kontakt med arbetsförmedlingen? 
    

39,7 69,6 52,7 67,0
60,1 29,8 46,7 32,5

0,1 0,6 0,6 0,4
   

get intiativ tagit direkt kontakt med potentiella      
 (pct)     

        Ja 44,5 47,3 59,0 51,6
55,5 51,9 40,7 48,1

− 0,8 0,4 0,3
   

t i kontakt med vikariebyråer eller liknande? (pct)    
9 1

        Nej 90,8 95,8 84,5 96,7
− 0,3 0,4 0,4

    
at vänner, familj, bekanta eller gamla kolleger     

affa dig ett arbete? (pct)     
        Ja 42,4 47,0 64,5 41,1

57,5 52,6 34,9 58,2
0,1 0,4 0,6 0,7

    
 timmar har du sammanlagt lagt ned på aktivt     

e de senaste fyra veckorna?     
        Genomsnitt av alla timmar 10,0 7,8 10,8 7,0

1,1 17,5 23 0,0
7,3 11,8 11,8 26,0

73,8 73,8 82 79,3
          26, 25, 17, 20,0
          Vet ej 
 
Har du upp
(pct) 
        Ja   

          Nej 
          Vet ej 
 
Har du på e
arbetsgivare?
  
          Nej 
          Vet ej 
 
Har du vari
          Ja ,2 3,9 5,1 2,9
  
          Vet ej 
 
Har du fråg
om de kan sk
  
          Nej 
          Vet ej 
 
Hur många
arbetssökand
  
           Inga timmar (pct) 
           Vet ej (pct)  

(F l. (1999), tabell 5.3) 

 

samtliga nordiska länder är ’läsning av 

bbannonser’, vilken används av i genomsnitt 75 % av de arbetssökande och där Norge har 

est åt är användandet av arbetsförmedlingen, där 2/3 av de 

arbetssökande i Sverige och Finland använder sig av denna metod medan det är hälften i 

ritt översatt från,  Eriksson et a

Den sökmetod som är den mest frekvent använda i 

jo

den högsta andelen följd av Finland. Generellt sett  har Norge den högsta andelen för samtliga 

sökmetoder med undantag av användandet av arbetsförmedlingen där Sverige ligger i topp. 

Detta kan bero på de norska arbetssökandes högre sökbenägenhet, vilken går att utläsa från 

antalet söktimmar.  

Överlag är fördelningen av sökmetoder relativt lika mellan länderna, med undantag för Norge. 

Den sökmetod som skiljer sig m
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Norge och under 40 % i Danmark. En förklaring, som Eriksson et al. anser vara rimlig är att 

det grundar sig på olika regleringar som kringgärdar arbetslöshetsersättningen. (Eriksson et al. 

(1999), Kap 5.2) Det är möjligt att skillnaderna skulle vara något mindre om samma 

undersökning genomförts idag, då de danska reglerna har gjorts om och numera liknar de 

svenska i högre utsträckning.8

Trots att användandet av familj, vänner etc inte är den sökmetod som främst används så är det 

över 40 % i Danmark och Sverige som använder sig av denna metod. Detta ligger i nivå med 

att på eget intiativ kontakta en potentiell arbetsgivare, vilket är en annan typ av informell 

Danmark Sverige Norge Finland 

metod. Resultaten för flödesurvalet skiljer sig endast marginellt från siffrorna för stockurvalet 

vilket tyder på att användandet av det sociala kapitalet i sökandeprocessen är en etablerad och 

tämligen utbredd metod i samtliga nordiska länder för bägge urvalsgrupperna. Därmed inget 

sagt om hurvida denna metod var den som slutligen ledde till ett arbete.  

Det är även intressant att titta lite närmare på åldersfördelning och kön bland de som har 

använt sig av socialt kapital som sökmetod. En sådan uppdelning möjliggör en något mer 

differentierad analys av skillnader i användandet av socialt kapital. 

Tabell 4.2 visar i andelen i stockurvalet som aktivt har använt sig av vänner, bekanta etc, 

uppdelat efter kön respektive ålderskategorier. 

 

Tabell 4.2 Andel i stockurvalet som använt sig av sociala nätverk, efter kön och ålder 

 
Antal 
Har d

N=711 N=721 N=841 N=701 
u frågat vänner, familj, bekanta eller gamla 

kolleger om de kan skaffa dig ett arbete? (pct)     
          Samtliga 42,4 47 64,5 41,1
          Män ,8 

Kvinnor 4 1 3 6
50 60,7 77 47,7

39,9 49,7 63,2 45,1
2

47,1 48,8 65 40,5
          39, 45, 63, 41,
          < 25 år 
          25 - 49 år 
          ≥ 50 år 44,7 7,7 50,7 28,1
(Fritt översatt från, Eriksson et al. (1999), tabell 5.5) 

mellan Sverige och Danm

l på arbetsmarknaden. Sverige har en stö ndel tliga gori d 

ler i den danska gruppen som använder 

denna sökmetod. I det svenska fallet skiljer sig denna grupp i hög utsträckning från de andra 

                                                

I tabell 4.2 är det en relativt stor skillnad ark vad gäller användandet 

av socialt kapita rre a  i sam  kate er me

undantag för åldersgruppen ≥ 50 år där det är 17% f

 
8 Bolinder (1999)  för dessutom fram att alla arbetslösa i Sverige på ett eller annat sätt söker arbete genom 

arbetsförmedlingen i det att de är registrerade som arbetslösa. Denna kategori blir därmed olämplig som 

indikator på sökbeteende. (Bolinder, 1999; Sid 49) 
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åldersgrupperna, då det blir ett kraftigt fall nedåt i andelen. Detta kan dock delvis förklaras 

med antalet söktimmar, som visas i tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3 Antal söktimmar i stockurvalet, efter kön och ålder 

 Danmark Sverige Norge Finland 
Antal 
Genomsnittligt antal söktimmar 

N=711 N=721 N=841 N=701 
    

          Samtliga 10 7,8 10,8 7
          Män 12 9,3 12,2 7,6

6,7 9,5 6,5
        < 25 år ,9 

25 - 49 år 9 
4 2 1

          Kvinnor 8,7
  11,9

,8
11,1

,5
9 7,7

,7          10
7,

8
4,4

11,
8,

6
7,          ≥ 50 år 

(Fritt översatt från, Eriksson et al. (1999), tabell 5.5) 

an se att den svenska söktiden för åld grupp  50 år är klart m re 

 nordiska länderna. Detta ’smittar av sig’ ti ända  av sö odern h 

iala kapitalet.  

 på flödesurvalet som har en jämnare 

r kön och ålder  

Från tabell 4.3 kan m ers en ≥ ind

än i de övriga ll anv ndet kmet a oc

då även till användandet av det soc

Detta resultat jämnar ut sig om man istället tittar

fördelning av antalet söktimmar. 

 

Tabell 4.4 Antal söktimmar i flödesurvalet, efte

 Danmark Sverige Norge Finland 
Antal 
Genomsnittligt antal söktimmar 

N=688 N=872 N=671 N=677 
    

          Samtliga 10,9 13,4 14,1 10,2
          Män 9,8 12,9 15,9 9,7

12,5 10,7
        < 25 år ,9 

25 - 49 år 8 
3 7 9

          Kvinnor 11,9 13,9
  13,4

,9
−
,2

13 −
,3          10

9,
14

9,2
13,
16,

10
          ≥ 50 år 
(Fritt översatt från, Eriksson et al. (1999), tabell 5.5) 

et inte någon markant skillnad i d för åld sgru  50 år och 

 andel, i jämförelsen mellan Dan  och ige, s vänder sig 

rande markant, men i denna urvalsgrupp 

r situationen den omvända då den svenska gruppens andel överstiger den danska om än i 

 

 

I denna urvalsgrupp är d sökti er ppen ≥

detta ger en mer likartad mark Sver om an

av socialt kapital (se Tabell 4.5). Skillnaden är fortfa

ä

mindre grad. 
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Tabell 4.5 Andel i flödesurvalet som använt sig av sociala nätverk, efter kön och ålder  

 Danmark Sverige Norge Finland 
Antal 
Har d

N=688 N=872 N=671 N=677 
u frågat vänner, familj, bekanta eller gamla 

    kolleger 
om de kan skaffa dig ett arbete? (pct)     

      Samtliga 42,4 48,4 61,2 42,4

        < 25 år ,5 
25 - 49 år 3 

    
          Män 39,5 44,1 59,9 39,5
          Kvinnor 44,9 52,8 62,4 44,9
  52,2

3
−
8

62 52,2
3          42,

41,1
48,
46,1

62,
53,1 

42,
36,8          ≥ 50 år 

 (Fritt översatt från, Eriksson et al. (1999), tabell 5.5) 

llerna 4.2 o .5 so  täm

arknaden. Den första tendensen är att användandet 

stämt. Det är fler män än nor s nvän g av a 

ten i Bolinder (1999). Vidare är denna 

ökmetod vanligast bland ungdomar, för att sedan sjunka med ålder. Detta resultat är i viss 

sar vilka metoder som arbetsgivaren har använt i syfte att 

 

Man kan dock tydligt se två tendenser i tabe ch 4 m är ligen typiska för 

användandet av socialt kapital på arbetsm

av det sociala kapitalet är könsbe  kvin om a der si  denn

sökmetod. Detta resultat överensstämmer med resulta

s

mån förenligt med Glaeser et al. investeringsmodell som förutsäger att det sociala kapitalet 

först stiger med åldern för att sedan avta. Att denna process sker i så pass tidig ålder i 

samband med sökprocessen är säkerligen inte, i någon större utsträckning, ett resultat av den 

individuella mängden socialt kapital utan snarare en följd av de villkor som råder på 

arbetsmarknaden. Unga människor har oftast inte haft tid att uppnå de kvalifikationer som 

krävs för att kunna söka de arbeten som utannonseras eller haft tid att skaffa sig den 

arbetslivserfarenhet som är av betydelse vid rekrytering. Den sökmetod som därmed återstår 

är just den informella metoden.  

Tabellerna ovan visar den arbetssökandes användning av olika sökmetoder, men det kan även 

vara av intresse att titta på vilka sökmetoder som arbetsgivare använder. Dessvärre har jag 

inte kunnat hitta några uppgifter för Danmark, utan det enda jag har funnit är en undersökning 

gjord av Lars Behrenz (1998) som undersökte 800 svenska arbetsgivare. Ett av hans resultat 

presenteras i Tabell 4.6 som vi

sprida information om att det finns en vakans. 
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Tabell 4.6   

ur information angående vakans sprids? 

d Andel  (pct)

H

Sökmeto
 N=784 

rmedlingen 96,7Arbetsfö
Nationella tidningar 11,7
Lokala tidningar 17,5

nniskor 30

r eller likn. 
rivat arbetsförmedling 0,5

Via andra mä
Via skolor 4,9
Via intern information 31,5
Head hunte 1,1
P
Andra kanaler 9,7
(Fritt översatt från, Behrenz (1998), tabell 2) 

 

Med undantag för användandet av arbetsförmedlingen (som arbetsgivaren enligt lag är 

 vakans till) är de informella kanalerna, via intern information och 

est använda. Detta tyder på att arbetsgivare i hög grad utnyttjar 

en. Anledningen till detta skulle kunna vara den 

ga kostnad som är förknippad med spridandet av extensiv information genom sociala 

tvungen att anmäla en  så 

via andra människor, de m

sociala nätverk vid spridandet av information

lå

nätverk, jämfört med konkurrerande alternativ. Men det verkar även föreligga vinster vad 

gäller den intensiva informationssökningen, vilket visas av Tabell 4.7. 

 

 

Tabell 4.7 

Hur fick den blivande anställde information om vakansen? 

Sökmetod Andel (pct) 
 N=774 
Arbetsförmedlingen 51,3
Nationella tidningar 5,9
Lokala tidningar 9,2

änniskor 20,5

r eller likn. 
rivat arbetsförmedling 0,3

Via andra m
Via skolor 2,3
Via intern information 16,0
Head hunte 0,9
P
Andra kanaler  
Vet ej 

9,7
2,7

(Fritt översatt från, Behrenz (1998), tabell 3) 

 

Relaterat till antalet individer som använt sig av en specifik sökmetod så har de som fått 

ra människor’ varit mest effektiva i bemärkelsen av att de sedermera 

 har 

informationen ’via and
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har blivit erbjudna och antagit jobberbjudandet.  Detta skulle kunna tyda på att användandet 

tchning i det att det på ett mer effektivt sätt även 

örmedlar intensiv information såväl till arbetsgivaren som till arbetstagaren. 

 att arbetssökande väger intäkter gentemot kostnader för varje tänkbar 

av socialt kapital trots allt leder till bättre ma

f

 

Sammantaget är bilden av användandet av det sociala kapitalet att det är en vanligt 

förekommande sökmetod. Men användandet av denna sökmetod bestäms i hög utsträckning 

av individanknutna faktorer såsom ålder, kön, ekonomisk och social situation i den 

bemärkelsen att det är en slags sista utväg för den arbetssökande. Detta ger stöd för David 

Browns (1965) tes om

sökmetod och sedan väljer den som netto har störst intäkter. Dock med den reservationen att 

valet i detta sammanhang är starkt begränsat bland dem som väljer det sociala kapitalet som 

sökmetod. Men det kan även vara problematiskt att det sociala kapitalet och sociala nätverk 

används i hög grad då det även innebär att de som inte har tillgång till 

informationsströmmarna, av både intensiv och extensiv karaktär, riskerar att utestängas från 

en central del av jobbförmedlingsrprocessen. Detta kan tänkas slå just mot sådana individer 

som redan i utgångsläget har en svag position. 
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6. Empiriskt fall, Sera 
ljande kapitel bygger på intervjuer: 10-01-04 med  Orla Huvgård (representant i 

rsäljningsgruppen och ingår även i ledargruppen): 12-01-04 med Jens Sjuneson (medlem). 

.1.1 Allmänt 
e i mitten av 90 talet och var ett intiativ taget av en grupp arbetslösa 

rsoner som var trötta på de fördomar som de mötte på arbetsmarknaden. Idag består Senior-

hverv av 25 st nätverk som vart och ett utgör självständiga enheter och som är baserade 

gen9. Det finns ett huvudkontor med en landskoordinator som har varit med 

 tog därför kontakt med frivilliga via arbetsmarknadskurser / 

ktiveringsprogram och via arbetsförmedlingen för att samla ihop 25 st medlemmar, vilket är 

r tänkta att fungera som nätverk i sig. Dessa 

• Ledargruppen: Tar fram de övergripande strategierna och har även rollen som 

nell styrelse. 

                                                

Fö

fö

 

6.1 Bakgrund 

 
6
Senior-erhverv startad

pe

er

kring amtindelnin

från starten av nätverket. Landskoordinatorns uppgift är att hjälpa nätverken med kontakter 

dem emellan samt koordinera gemensamma kurser. De olika nätverken får enligt ett avtal med 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 200.000 dkk vardera som ska täcka verksamhetens 

kostnader under en 1 årsperiod.  

 

6.1.2 Senior Erhverv Roskilde Amt (Sera)  
Sera startades i maj 2002. Anledningen till detta var att Roskilde var ett område som inte hade 

något nätverk. Landskoordinatorn

a

minimumkravet för att få starta upp ett nätverk. 

Antalet medlemmar är idag 83 stycken och det har vuxit från 34 stycken i september 2002. 

 

6.1.3 Grupperna 
Nätverket är uppbyggt kring mindre celler som ä

mindre enheter och deras respektive ansvarsområden är följande. 

traditio

 
9 En amt kan sägas motsvara ett svenskt län, det finns samanlagt 14 stycken i Danmark. 
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 • Kontorsgruppen: Mottager och förmedlar ansökningar om kurser. Uppdaterar 

och sköter medlemsregistret. 

• Finansgruppen: Har hand om bokföringen, sköter den löpande rapporteringen om 

resultat och timförbruk till AMS. Lägger kommande budget. 

 

 

Dessa grupp å nätverk och utgör tillsammans det större nätverket Sera. 

Varje gru pen. Det är i 

enna ledargrupp som samordningen mellan grupperna ska ske och det är där som de 

vergripande strategierna läggs fast. Men de olika grupperna sköter sitt arbete själva och det 

a regler, som jag 

                                                

• Försäljningsgruppen: Värvar nya medlemmar samt har hand om kontakten med 

företag. 

• Mottagargruppen: Tar emot nya medlemmar samt ger personlig rådgivning till 

Seras medlemmar. 

• EDB gruppen: Har hand om Sera’s två datorer samt dess hemsida. 

er fungerar som sm

pp har en vald förman som även sitter som representant i ledargrup

d

ö

är upp till gruppen att lägga fram en handlingsplan för de kommande tre månaderna. Denna 

handlingsplan förs sedean upp och resultatet redovisas inför hela nätverket.  

Om man utgår från Lins definition av ett nätverk (Kap 3, Sid 19) 10 så kvalificerar sig Sera 

som ett socialt nätverk. Nätverket präglas av frivillighet och med undantag för vissa krav 

(som kommer att specificeras senare), så är det medlemmarna själva som i samförstånd sätter 

upp gränserna för nätverket och dess medlemmar. Det finns vissa fastlagd

kommer beskriva nedan, men generellt sett så är det upp till medlemmarna att definiera målen 

och mobilisera resurser för att nå dit. Nätverket präglas även av en viss flyktighet i det att dess 

former är i ständig förändring och utveckling och i det att målen förändras över tiden. 

 

 

 

 

 

 
10 Samtliga kapitelhänvisningar i detta kapitel är hänvisningar till denna uppsats. 
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6.2 Analys 

en 
e krav som förs fram för att man skall kvalificera sig som medlem i Sera är att man ska vara 

gisterad som arbetslös och vara 50 år eller mer. Utöver dessa krav är det fritt fram för vem 

 nätverket. Man behöver alltså inte tillhöra en speciell amt för att få gå 

                                                

 
6.2.1 Medlemm
D

re

som helst att gå med i

med i ett specifikt nätverk. Sera har nu 83 stycken medlemmar. Orla Huvgård uppskattar att 

cirka 2/3 av medlemmarna är män medan 1/3 är kvinnor. Samtliga har en bakgrund som 

funktionär, vilket är en beteckning på en anställningsform11. De krav som Sera ställer för att 

bli medlem i nätverket är homogenitetsskapande i sig. Det är arbetslösa individer över 50 år 

som kvalificerar sig. Anledningen till detta är uppfattningen att dessa individer ställs inför en 

specifik situation på arbetsmarknaden vilket kräver en speciell lösning. Men homogeniteten i 

nätverket är starkare än så, 2/3 är män och samtliga medlemmar är funktionärer. Detta är som 

sagt inte en medveten strategi av Sera utan detta är ett resultat av en ’slump’. Denna 

medlemssammansättning stödjer dock homogenitetsteorin i det att sociala interaktioner ofta 

kommer till stånd mellan individer med samma typ av livsstil och socioekonomiska 

karaktäristika. En intressant aspekt är att det existerar ett motsvarande nätverk i Köpenhamn, 

Managementgruppen. Detta nätverk präglas av att det enbart har företagsledare som 

medlemmar. Inte heller detta var något medvetet när detta nätverk bildades utan det var en 

”naturlig” utveckling som ledde fram till det resultatet. Det verkar alltså ske en automatisk 

uppdelning som följer homogenitetsteorins principer. Att nätverket präglas av en relativt stark 

homogenitet kan vara till fördel såväl som till nackdel. Fördelen med en stark homogenitet är 

att det ger en grund för byggandet av socialt kapital med starka band. En organisation med 

stark homogenitet skapar en möjlighet till slutenhet,  något som enligt Coleman (kap. 2.2.1) är 

en förutsättning för att kunna sprida och efterleva ideologin genom användandet av 

sanktioner. I Seras fall skulle detta kunna översättas till att innefatta att det sprids en 

normbildning om att det är eftersträvsvärt att söka och finna ett arbete, vilket kan motivera 

 
11 Funktionär är ett danskt begrepp som innefattar handels- och kontorsanställda, personer som sysslar med 

produktion av icke fabriks- och hantverkarslag samt personer som på arbetsgivarens uppdrag leder och styr 

andras arbete. Att vara funktionär innebär att man omfattas av funktionärslagen vilket för med sig ett specifikt 

rättsförhållande mellan anställd och arbetsgivare där funktionären har rätt till en viss tids barnledighet och 

uppsägningstid etc. (www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Funktionnaerloven.html; 20-01-04) 
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nätverkets medlemmar att fortsätta med sitt sökande. Det är oklart om det föreligger några 

sanktioner mot medlemmar som inte tar till sig denna normbildning, men det vore inte helt 

oväntat om sanktioner av någon typ existerar. Att det är fler män än kvinnor i nätverket är ett 

resultat som stöds av tabell 5.5, som visade att användandet av socialt kapital är könsbestämt. 

Det är fler män än kvinnor som använder sig av socialt kapital som sökform och det är därför 

inte överraskande att det är fler män än kvinnor som söker sig till ett nätverk som är uppbyggt 

kring just användandet av socialt kapital.  

Men den starka homogeniteten kan även vara problematisk då det innebär att det är liknande 

individer med liknande socialt kapital som söker sig till Sera. Detta, i kombination med att 

man kan förvänta sig att det är individer med icke relevant socialt kapital som söker sig till 

som tecknats med AMS. Uppfylls inte detta 

organisationen, gör att det är troligt att medlemmarnas individuella sociala kapital inte är 

relevant i en jobbsökningssituation. Om en individ hade haft relevant socialt kapital så hade ju 

han/hon inte behövt söka sig till Sera. Att medlemmarna skulle ha en avsaknad av relevant 

socialt kapital förstärks ytterligare av Gleaser et al. modell (kap 2.3.1). Denna förutser att det 

sociala kapitalet sjunker med åldern och medlemmarna i Sera är över 50 år vilket i 

arbetsmarknadssammanhang måste betraktas som relativt gamla. Vidare innebär 

medlemmarnas arbetslöshet att de inte befinner sig i en situation av rörlighet,  vilket enligt 

Granovetter (kap 4.2 sid 30) är en källa till skapandet av socialt kapital som är knutet till just 

arbetsmarknaden. Detta innebär att nätverket inte direkt kan dra nytta av medlemmarnas egna 

sociala kapital utan att nätverket som sådant måste skapa sig relevant socialt kapital. Vilket 

just fångar in problematiken för svaga grupper. 

Medlemmen måste dock ha ett incitament för att gå med då det föreligger en kostnad 

förknippad med medlemsskapet. Den enskilde medlemmen ska lägga ned minst 10 timmars 

arbete i månaden, vilket är en del av det avtal 

krav, så utbetalas inte de 200.000 dkk till nätverket. Förutom detta krav så finns det en 

medlemsavgift på 120 dkk per år. Denna instiftades i syfte att rensa bort ointresserade 

medlemmar som var med i nätverket men utan att uppvisa någon vilja till engagemang. 

Kostnaden består därmed av en direkt mindre kostnad på 120 dkk samt den alternativkostnad 

som den nedlagda arbetstiden innebär. De tio timmarna ska uppfattas som ett minimumkrav. 

Enligt Orla Huvgård, spenderar en majoritet av medlemmarna mer tid på nätverket än de tio 

timmarna. Hur mycket tid varierar från medlem till medlem. Denna kostnad sammantaget kan 

ses som den investering den enskilde medlemen gör i nätverket och det sociala kapital som 

detta medför. Med stöd av Gleaser et al. modell i kap 2.3.1 så görs denna investering av 

individen i tron om att det i framtiden ska ge en avkastning. Denna avkastning kan 
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exempelvis vara i form av ett högre välbefinnande eller i form av att medlemmen finner ett 

arbete. Om medlemmen skulle finna ett arbete blir den monetära avkastningen den lön som 

arbetet ger, medan det även går att tänka sig en vinst av mer abstrakt form, exempelvis 

ytterligare välbefinnande. Medlemmen kan dock inte i förväg veta om investeringen ger 

avkastning eller ej när han / hon går med i nätverket. Investeringen blir därmed en investering 

i blindo, men det bör återigen poängteras att avkastningen inte enbart är knuten till om 

medlemmen finner ett arbete eller ej utan den kan även komma ’under vägen’ i och med 

medlemskapet. Hur som helst så borde de som investerar i nätverket / dess sociala kapital ha 

uppfattningen att det kommer att ge en avkastning i någon form. Annars skulle de inte 

genomföra investeringen. 

 

6.2.3 Sökandet och användandet av socialt kapital. 
För att kunna analysera hur Sera använder och försöker skapa sig  socialt kapital så blir man 

ungen att dela upp dess verksamhet i två områden, det interna och det externa. Anledningen 

ig åt mellan dessa områden. 

dess 

gna medlemmar utan att det direkt innebär kontakter med utomstående.  

erna verksamhet kretsar kring de sex gruppernas arbete. När en ny person väljer att 

lda gruppen. Det är 

tv

till detta är att det sociala kapitalet och dess karaktär skiljer s

 

Internt 

Med det interna området menar jag Seras verksamhet som direkt involverar och berör 

e

Seras int

bli medlem i Sera måste han / hon välja en grupp som denne vill tillhöra. Därefter förväntas 

det att medlemmen utför minst tio timmars arbete i månaden för den va

upp till medlemmen att själv fritt välja grupp, men det rekommenderas att man tar en grupp 

som går att kombinera ihop med tidigare arbetslivserfarenhet. Syftet med detta är dubbelt. För 

det första innebär det att nätverket får ta del av medlemmens färdigheter och för det andra 

innebär det en möjlighet för medlemmen att bibehålla och utveckla dennes kunskap. Samtliga 

grupper har möten minst en gång i veckan och hela nätverket har ett möte i månaden då 

samtliga grupper skall presentera vad de har gjort under den gångna månaden. Varje grupp 

har en tremånadsplan som de själva har tagit fram och efter de tre månaderna följs resultaten 

upp med en egenhändigt utförd utvärdering. Utöver denna verksamhet förekommer det även 

en daglig verksamhet. Seras medlemmar kan gå ned till dess lokaler, då expeditionen är 

bemannad fem dagar i veckan, för att där få tillgång till internet eller få hjälp och stöd av 
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varandra med något moment i sökandet exempelvis med intensiv informationssökning, eller 

helt enkelt för att bara dricka kaffe och träffa folk.  

Denna del av nätverket präglas, som jag tidigare har varit inne på, av homogenitet och av 

socialt kapital genom starka band. Det är dock viktigt att poängtera att min undersökning inte 

eras externa kontakter är det brobyggande sociala kapitalet i det att det är genom dessa band 

 öppnar upp sitt nätverk och kopplar ihop det med andra. 

är tillräckligt omfattande och djupgående för att kunna dra några egentliga slutsatser om hur 

starka dessa band är och hur stor del av Seras medlemmar som omfattas av dem. Men Seras 

uppbyggnad, i det att samtliga medlemmar är tillknutna en grupp, gör det troligt att tänka sig 

att banden mellan medlemmarna är som starkast inom de respektive grupperna för att sedan 

minska i styrka när man rör sig bort från dessa. Men ytterst är det graden av aktivitet och 

engagemang hos den enskilde medlemmen som avgör antalet och styrkan av de band som 

denne har till de övriga medlemmarna. Men om man trots det bristfälliga materialet ska våga 

sig på en analys är det rimligt att anta att det interna förhållandet just präglas av slutenhet och 

starka band mellan de aktiva medlemmarna. Detta för med sig att den typ av socialt kapital 

som genereras av dessa kontakter är ett avgränsat socialt kapital som bygger på ett 

exkluderande av dem som inte vill / får bli medlemmar. Enligt Putnam (Kap 2.2.2 Sid 11) har 

det avgränsande sociala kapitalet till sitt främsta syfte att socialt och psykologisikt stötta de 

noder som ingår i nätverket. Detta sociala kapital ska dock inte underskattas i en 

jobbsökarsituation. Att motivera och stötta individer att fortsätta med sin sökprocess istället 

för att passiviseras och ge upp kan vara minst lika viktigt som själva sökprocessen i sig. Att 

Sera även fyller en rent social funktion kan ses som att en av dess uppgifter är att skapa 

avgränsat relevant socialt kapital som medlemmarna annars kanske lider brist på.  

 

Externt 

S

som Sera

Sera har en rad olika samarbetspartner. Dessa och de kopplingar som finns dem emellan 

åskådliggörs i modell 1. 
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Figur 6.2.1 Seras externa kontakter. 

om framgår av figur 6.2.1  ligger samarbetet på olika nivåer. Dessa kan något förenklat delas 

pp i amtnivån och den nationella nivån. Om man börjar med att titta på amtnivån så finns det 

r som med rätta kan 
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S

u

ett givet samarbete mellan privata företag och Sera. Detta är en av de viktigaste kontakterna, 

då Seras verksamhet har till syfte att just etablera en relation till privata företag. Posten 

’privata företag’ inrymmer dock en rad olika samarbeten. Först och främst är det kontakten 

med enskilda privata företag, men Sera försöker även att etablera ett långsiktigt samarbete 

med den lokala företagsföreningen som innehåller ca 30 företag. Denna typ av samarbete har 

nätverken i andra amter ingått med gott resultat som följd. Företagsföreningarna fungerar som 

nätverk i sig, varför denna relation är en relation mellan två olika nätverk.  Sera ges därmed 

möjlighet att få tillgång till företagsföreningens hela nätverk och de kan på så sätt dra nytta av 

varandras resurser. Vidare har Sera även ingått avtal med en vikariebyrå, där vikariebyrån kan 

vända sig till Sera om den får en förfrågan från ett företag som den själv inte kan fylla. Orla 

Huvgård är dock tveksam till just detta samarbete då Sera inte ska fungera som en vikariebyrå 

utan ska bidraga till att skapa långsiktiga lösningar för medlemmarna. Dock finns det en 

fördel i detta samarbete då det ger medlemmarna en chans till att få ytterligare 

arbetslivserfarenhet samt vidmakthålla och uppdatera sitt humankapital. 

Banden mellan Sera och de privata företagen är av svag karaktär och under uppbyggnad. Sera 

har ett samarbete med ett fåtal företag och det är endast dessa kontakte
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kallas för socialt kapital med svaga band. Den nuvaranda strategin inom Sera är att utöka och 

stärka dessa band. Etablerandet av socialt kapital i relationen till potentiella arbetsgivare är 

nyckeln, i det att den personliga kontakten förväntas överbrygga de eventuella fördomar som 

arbetsgivaren har gentemot den aktuella gruppen. Utbyggandet av dessa kontakter ger även 

informationsfördelar, vilket kommer att beskrivas mer ingående senare. Det är intressant att se 

att man vill utveckla ett samarbete med företagsföreningen. Ett sådant band innebär att Sera 

indirekt får ett kontaktnät med en rad företag som annars skulle kunna vara svåråtkomliga. 

Denna kontakt kan förväntas utvecklas till att bli ett centralt brobyggande horisontellt band. 

Man kan även i denna relation tydligt se att det ligger resurser inbäddade i det sociala 

kapitalet. Om dessa båda nätverk utvecklar sin relation och på så sätt skapar socialt kapital 

innebär det att bägge nätverken får tillgång till det andra nätverkets resurser. Sera får tillgång 

till företagsföreningen och dess medlemmar vilket innebär en tillgång till eventuella lediga 

platser, medan företagen genom Sera ges tillgång till en arbetspool som annars kanske skulle 

ha varit svåråtkomlig. Bägge nätverken kan därmed aktivera och dra nytta av varandras 

resurser. Det är det faktum att Sera försöker bygga upp en långsiktig personlig relation till 

arbetsgivare, som inte omedelbart behöver resultera i att det skapar jobb, som gör att det är 

just socialt kapital de försöker bygga upp.  

Sera har även ett direkt samt ett indirekt samarbete med andra senior-erhverv nätverk. Det 

direkta samarbetet ligger i exempelvis en informationsförmedling om jobberbjudanden mellan 

tsträckning till 

 möten där de går igenom olika aspekter som berör medlemmarnas 

nätverken. Om Sera inte vet vem på nätverket, eller vilket nätverk, de ska ta kontakt med kan 

de alltid vända sig till den nationella koordinatorn som representerar den nationella 

organisationen och på så sätt ges de indirekt kontakt med de andra nätverken.  

Dessa horisontella band och det vertikala bandet till landskoordinatorn används främst till 

spridandet och inhämtandet av information. Men det används även i mindre u

att aktivera resurser som exempelvis hållandet av kurser på nationell nivå. Om nätverket har 

’kört fast’ i sin verksamhet så finns det också hjälp och stöd att hämta för att vidarutveckla 

den och komma vidare. 

Till sist har Sera ett samarbetsavtal med den lokala arbetsförmedlingen. Detta avtal går ut på 

att de har gemensamma

arbetslöshetssituation. Arbetsförmedlingen har också förbundit sig att förmedla relevanta 

jobberbjudanden som kommer in till dem, till Sera. Dessutom kan arbetsförmedlingen 

godkänna subventioner av de första månadslönerna om ett företag anställer en medlem i Sera. 

Subventionerna består av att arbetsförmedlingen kan betala ut 56.000 dkk under de första sex 

månaderna. Detta viktiga samarbete har dock påtvingats arbetsförmedlingen av AMS. 
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Arbetsförmedlingen var först skeptisk, men efter påtryckningar från AMS öppnade de upp för 

ett samarbete. AMS har ingått ett samarbetsavtal med den nationella organisationen och de får 

ett årligt stöd av AMS mot att medlemmarna lägger ned minst tio timmar i månaden på sitt 

respektive nätverk. Dessa pengar delas ut av AMS till respektive nätverk som erhåller 

200.000 dkk mot att nätverken varje månad redovisar antalet nedlagda arbetstimmar. Det 

föreligger därmed även ett direkt samarbete mellan Sera och AMS, men som följer de 

nationellt uppdragna riktlinjerna. Den nationella koordinatorn är den nyckelperson vars 

uppgift är att koordinera samarbetet mellan de lokala nätverken. Denne styr och planlägger 

även de kurser som hålls på nationell nivå. 

Exemplet med att AMS har tvingat den lokala arbetsförmedlingen till samarbete visar på 

styrkan med att ett nätverk har vertikala band. Dessa ger åtkomst till än mer resursstarka 

ionsspridningen, vilket jag kommer att gå mer in på i det kommande kapitlet. 

tt av nätverkets främsta uppgifter är att sprida och söka såväl extensiv som intensiv 

år till på en rad olika sätt. För det första så föreligger det extensiv 

nätverk och till slut ger det en direkt eller indirekt kontakt med makthavare. Sera hade i detta 

exempel nytta av just detta faktum. De befann sig i en situation där nätverket önskade att få 

ett samarbete till stånd, men detta var inte möjligt att skapa med egna resurser. AMS har dock 

de resurser som krävs för att tvinga arbetsförmedlingen till ett samarbete och genom Seras 

vertikala sociala kapital till AMS fick Sera tillgång till dess resurser och ett samarbete kom till 

slut till stånd.    

Det brobyggande sociala kapital som präglar Seras externa kontakter har dock sin största 

styrka i informat

 

6.2.4 Information 
E

information. Detta g

informationsinhämtning i det att Sera aktivt ringer upp och söker kontakt med potentiella 

företag. Syftet med denna aktiva sökning är att få till stånd ett möte med företagen där Sera 

ges möjlighet att få presentera sin verksamhet och skapa en personlig kontakt med 

arbetsgivaren. Denna extensiva informationsinhämtningsmetod är av informell art men det är 

inte frågan om användandet av socialt kapital. Tvärtom är denna informationsinhämtning 

resultatet av bristande relevant socialt kapital. Sera tvingas till att etablera dessa kontakter 

men för att göra det måste de först finna potentiella företag och i denna sökprocess är deras 

situation analog med en enskild persons situation inför en kommande sökprocess. Sera måste 

identifiera intressanta företag för att sedan etablera en kontakt med dem.  
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En annan väg är att företag själva kan gå in i Seras databas och leta efter möjliga kandidater. 

Samtliga medlemmar har lagt in sitt CV på databasen och finns därmed representerade i 

bättre matchning mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Man kan även se detta 

an om huruvida de har någon passande kandidat. Ofta är det ett företag som Sera 

dra nätverk innebär att extensiv information flyter mellan dessa 

denna. Medlemmarnas namn står inte med i databasen för att tillförsäkra medlemmarna 

anonymitet. Databasen innehåller inte ett fullständigt CV utan presenterar enbart en profil. 

Tanken med detta är att det tvingar företaget till att ta kontakt med Sera för att få reda på mer, 

varpå Sera har möjlighet att ta reda på företagets intentioner och arbetsplatsens specifika 

egenskaper. 

Detta möte tvingar fram ett utbyte av intensiv information. Denna kan sedan Sera använda för 

att uppnå en 

möte som ett försök från Seras sida att bygga upp socialt kapital genom att etablera en 

relation. 

Det vanligaste förfarandet är dock att ett företag tar kontakt direkt med Sera och kommer med 

en förfråg

någon gång har varit ute och informerat hos. Efter att en förfrågan har kommit in så träffas 

Sera och arbetsgivaren för att få en mer exakt jobb-beskrivning. Därefter söker Sera i sin 

databank för att se om det finns någon profil som passar in. Om det inte gör det går en 

förfrågan ut till andra nätverk. Informationen flyter på det sättet ut till andra regioner. Sera tar 

sedan fram ca tre till fyra potentiella kandidater som på eget bevåg får ta kontakt med 

företaget. Därefter drar sig Sera ur processen och det är upp till arbetsgivaren och 

kandidaterna att gå vidare. 

Detta förfarande har en rad intressanta aspekter. Först så visar det på att nätverkets 

brobyggande band med an

nätverk. Detta innebär att ett företag som tar kontakt med Sera ges åtkomst till en rad 

potentiella arbetssökande som sträcker sig långt utöver Seras medlemmar. Å andra sidan 

innebär banden att Sera ges åtkomst till fler företag än de som är lokalt förankrade i Roskilde 

amt. Denna extensiva information kopplas även samman med intensiv information i det att 

Sera plockar fram tre, fyra potentiella kandidater. Nätverket Sera har ju en personlig 

kännedom om sina medlemmar. Denna kännedom får därmed företaget nytta av, då de slipper 

genomgå en omfattande extensiv informationssökning i samband med jobbtillsättandet. I och 

med att arbetsgivaren vänder sig till Sera får de nytta av Seras sociala kapital, som de 

använder för att genomföra såväl en intensiv som en extensiv informationsinhämtning. 

Arbetsgivaren behöver sedan enbart inhämta ytterligare intensiv information om de 

kandidater som de får sig tillsända. Detta innebär att sökprocessen blir mindre kostsam för 

arbetsgivaren, efter som denne enbart behöver vända sig till Sera för att få satt igång 
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processen. En förutsättning är dock att arbetsgivaren litar på att Sera verkligen skickar bra och 

kvalificerade kandidater. Denna tillit kan dock baseras på mekanism två och tre (kap 4.3 sid 

32) om varför användandet av socialt kapital skapar en rikare rekryteringsbas.  Mekanism tre 

bygger på att den som rekommenderar någon är mån om sitt rykte. Detta gäller i allra högsta 

grad för Sera. Arbetsgivaren vet att Sera vill ha en långvarig relation till arbetsgivare. Det 

föreligger därmed ett starkt incitament för Sera att endast ’nominera’ kandidater som de 

verkligen tror passar till jobbet. Annars riskerar de att försämra sitt rykte vilket skulle vara 

katastrofalt i Seras fall, då det skulle sprida sig längs samma kanaler som de använder för att 

finna jobb. Sera har därmed ett starkt incitament att ta reda på arbetsplatsens egenskaper och 

agera och underlätta i matchningsprocessen. Den andra mekanismen bygger på 

homogenitetsteorin, vilket innebär att den som blivit anställd ju har genomgått och klarat en 

screeningprocess. Om homogenitetsteorin sedan är giltig så innebär det att den som den 

anställde rekommenderar borde ha större sannolikhet att ha de rätta egenskaperna. I Seras fall 

så innebär detta att när ett företag en gång har anställt en person från Sera så borde de ha 

starkare tillit och i högre utsträckning vara beredda att återigen anställa en person eller 

rekommendera ett annat företag att göra det då Seras medlemmar präglas av homogenitet.  

Detta är givetvis under förutsättning att anställningen har varit lyckad. Om så inte är fallet blir 

processen den omvända.  Dessa mekanismer bäddar för en förbättrad matchning till en 

förhållandevis låg kostnad för företagen, vilket borde vara ett incitament för dem att faktiskt 

använda sig av Sera.   

Det är också intressant att se skillnaden mellan starka och svaga band, vilket visar sig i att 

man först frågar sitt eget nätverk innan informationen sprids vidare till andra nätverk. Det är 

ofrånkomligen så att det trots allt föreligger en viss konkurrenssituation mellan nätverken och 

det blir därmed naturligt att informationen först når ut till dem som omfattas av de starka 

banden. Det föreligger dock en risk för arbetsgivaren att matchningen därmed inte blir 

optimal i det att det kanske fanns bättre kandidater i något annat nätverk men att Sera ändå tar 

fram några ur sitt egna nätverk som passar ’hyfsat bra’. Återigen borde denna risk kontrolleras 

i någon utsträckning av de självkontrollmekanismer som ligger i det sociala kapitalet och som 

är upphov till en självrannsakan. 
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6.2.5 Att lämna nätverket. 
e främsta orsakerna till att någon lämnar nätverket är att han/hon finner ett arbete, 

ering.  Om en medlem finner ett arbete får denne inte längre 

matiskt samtidigt 

D

pensioneras eller går in i aktiv

vara kvar i nätverket utan måste lämna detta. Ett av kraven för att ingå är att man är 

registrerad som arbetslös och i och med att man finner ett arbete eller blir pensionär så 

uppfylls inte detta krav längre. Aktiveringen är mer problematisk. På grund av de regler som 

kringgärdar arbetslösheten i Danmark tvingas medlemmarna in i aktivering efter att ha haft en 

arbetslöshetsperiod på 6 månader. Aktiveringen kan bestå av exempelvis arbetspraktik eller 

vidareutbildning. Efter att en person har genomgått aktiveringen kan en ny 6 månaders 

arbetslöshetsperiod påbörjas (http://www.retsinfo.dk; 2004-20-01). Aktiveringen gör att 

medlemmarna inte längre kan vara aktiva medlemmar i nätverket utan de hamnar i kategorin 

passiva medlemmar. I och med att de blir passiva medlemmar så upphör deras verksamhet på 

Sera och därmed även deras sökaktivitet. Ett fåtal lämnar även nätverket för att de inte anser 

att det leder till något och att de kan använda sina resurser på ett bättre sätt. 

Med undantag för dem som lämnar nätverket på grund av att de inte finner det givande så 

uppfattar både Orla Huvgård och  Jens Sjuneson uppbrott som något  proble

som det är glädjande då det trots allt är syftet med nätverket. Problematiken, och djupet av 

denna, beror på medlemmens position i nätverket. Om det är en medlem som har haft en tät 

kontakt med olika företag eller har fungerat som kontaktperson för de organisationer som är 

knutna till Sera så föreligger det en risk att dessa kontakter och det etablerade sociala kapitalet 

försvinner med personen ifråga. Detta problem förstärks av att det tenderar att vara relativt 

sett fler från försäljningsgruppen som finner ett arbete. Man har försökt bygga upp 

mekanismer kring detta så att verksamheten inte ska vara alltför avhängig en eller ett fåtal 

medlemmar utan att det istället ska vara Sera som organisation som innehar kontakterna. Det 

vill säga att det sociala kapitalet gentemot arbetsgivaren centreras dels till de enskilda 

medlemmarna men även till grupperna som helhet. Dessa konstruerade mekanismer är 

analoga med Colemans tredje faktor nämligen strukturens stabilitet. (Kap 2.2.1 Sid 9.) och 

kan ses som ett försvar från nätverkets sida mot just uppbrott. Att en medlem lämnar ett 

nätverk behöver dock inte enbart vara negativt. Det kan bidraga till den rörlighet som är 

socialt kapitalskapande. Detta gäller främst för de medlemmer som lämnar nätverket på grund 

av att de har funnit ett arbete. Dessa medlemmar blir därmed i hög utsträckning brobyggande 

noder som etablerar en direkt kanal mellan Sera och arbetsgivaren. Medlemmen tar med sig 

sitt sociala kapital till arbetsgivaren och  detta kan förväntas att i hög utsträckning bestå just 
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av kontakterna på Sera. Detta kan förväntas vara mycket positivt för Sera och dess 

medlemmar i längden.    

 

6.2.6 Resultat och förändring av nätverket 
amtliga senior-erhver nätverk i Danmark lyckades att under 2003 placera ca 500 av sina 

 12-13 st. I januari 2004 har man hitintills 

tta 

na 

S

medlemmar i arbete. Seras resultat låg på mellan

funnit arbete åt 4 st. Resultaten varierar kraftigt mellan nätverken och Orla Huvgård bedömer 

att Seras resultat ligger en bit under genomsnittet. Anledningen till detta anser han vara att 

Sera först nu har gått igenom den första fasen som har bestått av att etablera verksamheten 

och finna medlemmar. Den nya fas som inleds nu är att etablera ett bättre och utvidgat 

samarbete med olika företag. Framförallt skall relationen till företagsföreningen byggas ut. 

Jag befinner mig inte i en position där jag kan avgöra om en medlem i Sera har större 

sannolikhet att finna ett arbete än om denne inte hade varit medlem. Utan tvekan är dock de

den rådande uppfattningen på Sera. De ser sitt resultat som en klar förbättring jämfört med det 

generella resultatet för arbetssökande i åldersgruppen 50+. Om man för diskussionens skull 

skulle anta att så faktiskt är fallet, är det då uppbyggnaden av relevant socialt kapital som har 

gjort att Sera eller Senior erhverv har lyckas bättre än det generella utfallet för denna grupp? 

Denna fråga är inte heller helt enkel att besvara med det ringa material som jag har samlat in. 

Till att börja med så påverkar både det avgränsade ’interna’ sociala kapitalet och det externa 

brobyggande sociala kapitalet och det är svårt att se vilket av dem som har en avgörande 

betydelse. Det avgränsade sociala kapital som Sera genom starka band skapar mellan sina 

medlemmar och den ideologi som råder fungerar motiverande. Medlemmarna ges ett ökat 

stöd för att fortsätta sitt sökande och ’inte ge upp’. Man kan därmed tänka sig att en grupp av 

medlemmarna intensifierar sitt privata sökbeteende i och med att de går med i Sera. Detta i sig 

borde enligt sökteorin öka sannolikheten för att finna ett arbete. Det visade sig även i tabell 

4.3 och 4.4 att antalet söktimmar för denna åldersgrupp generellt är lägre än genomsnittet.  

Om detta stämmer skulle det innebära att det slutna sociala kapitalet, som består av starka 

band, spelar en viktig indirekt roll i sökprocessen. Vilken roll spelar då det exter

brobyggande sociala kapitalet? Ger uppbyggnaden av detta något resultat? Återigen vill jag 

reservera mig för begränsningarna i undersökningen. Men om man utgår från det som har 

framkommit vid jämförelsen med andra liknande nätverk så kan man se att de nätverk som i 

högre utsträckning än Sera har etablerat långsiktiga kontakter (dvs en form av brobyggande 

socialt kapital) med arbetsgivare även har lyckats få fler medlemmar i arbete. Detta tyder på 
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att det finns en korrelation och att det sociala kapitalet faktiskt bidrar till, skapar, samt har de 

fördelar som har beskrivits i kapitel 4. Den kankse största fördelen ligger i matchningen, det 

vill säga i förmedlandet av extensiv och intensiv information samt i fastställandet av 

arbetsgivarens och arbetstagarens identitet. Informationen flyter inom nätverket och mellan 

nätverken så som det förutsägs inom den socialakapital teorin, och eftersom nätverket har en 

direkt personlig kontakt och kännedom om sina medlemmar samt försöker etablera detsamma 

med arbetsgivarna så finns det stora vinster i förmedlandet av information och då framförallt 

den extensiva informationen. Sera vet vilka medlemmar som kan tänkas passa till ett specifikt 

arbete och det i kombination med att de är tvungna att bevara sitt goda rykte gör att det 

föreligger en bra grund för effektiv matchning. Detta borde vara ett incitament för 

arbetsgivarna att vända sig till Sera då de sparar in stora delar av den kostnad som annars är 

förknippad med sökandet. Det är även en intressant iakttagelse att de som tillhör 

försäljningsgruppen, enligt  Jens Sjuneson och Orla Huvgård, har en större sannolikhet än 

andra medlemmar att få ett arbete. Det är medlemmarna i denna grupp som utgör de 

brobyggande noderna, vilket förstärker bilden av att det är just detta specifika sociala kapital 

som är jobbskapande. 
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7. Slutord 

cialt kapital är en intressant kapitalform då denna fångar in något som andra kapitalteorier 

te tar hänsyn till, nämligen de resurser som uppstår i relationen mellan människor. Jag anser 

tt vad man anser om det sociala kapitalets förklaringsvärde så står det utom allt tvivel 

tt det har en funktion att fylla i en arbetsmarknadskontext. Som flera undersökningar har 

r jag att det är rätt att titta på socialt kapital som 

n möjlig sökmetod bland flera. Det är precis denna syn som står att finna i de kvantitativa 

 
So

in

att denna teoribildning helt klart har ett förklaringsvärde, men det är viktigt att kontextualisera 

teorin. I denna uppsats har fokus legat på arbetsmarknaden och den specifika situation som 

uppstår i en jobbsökarsituation. Detta innebär att vissa delar i den sociala kapital teorin kan 

plockas ut och användas, medan andra delar blir mer perifera. Jag har genomgående i 

uppsatsen ansett att det har varit givande att ha haft denna pragmatiska inställning till synen 

på socialt kapital. Det ger dock konsekvenser för hur man ställer sig i de olika 

konfliktområden som står att finna. Är det svaga band eller starka band som har störst 

påverkan, ska ett nätverk vara öppet eller slutet, hur mäts socialt kapital? Dessa frågor måste 

besvaras i ljuset av ämnesvalet. Starka band är viktiga för att motivera och stötta individen i 

att forsätta söka arbete och inte ge upp och här är det en fördel om nätverket är tillslutet såsom 

Coleman anser. Å andra sidan har de svaga banden större betydelse vid spridningen av 

information och just spridningen av information är en central del i matchningen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, vilket ställer krav på ett öppet nätverk analogt med Putnams 

syn. Poängen är att dessa teoretiska resultat hade varit annorlunda om syftet för uppsatsen 

hade varit ett annat. De teoretiska ansatserna blir därmed meningslösa utan dess kontextuella 

ram.  

 

Oavse

a

visat, bland annat de jag presenterade i kap. 5, används vänner, bekanta och familj i sökandet 

efter ett arbete. Även arbetsgivaren använder sig av denna metod. Exakt i vilken utsträckning 

metoden används kan diskuteras men att den används, och används flitigt gör att det är 

intressant att särstudera just detta fenomen.  

 

I samband med en jobbsökningssituation tro

e
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undersökningar som gjorts. Ett sådant angreppssätt leder till att man kan koppla ihop socialt 

kapital med traditionella ’job serach models’. Denna kombination innebär att  man tillåts 

särstudera det sociala kapitalet med specifikt avseende på dess roll i en jobbsökarsituation. 

Sammanslagningen av socialt kapital och traditionella ’jobb search models’, som 

presenterades i kap.4, visade att det sociala kapitalet för med sig en rad specifika 

konsekvenser jämfört med andra sökmetoder. Att söka ett arbete handlar mycket om att finna 

och sålla bland information i en situation karaktäriserad av ofullständig information. Att 

använda sig av socialt kapital i denna process innebär att man kopplar samman den extensiva 

informationsdelen med den intensiva. Detta ligger i det sociala kapitalets natur eftersom det 

råder en viss grad av personlig kännedom. Den som förmedlar informationen gör inte detta 

om denne inte anser det vara rellevant för mottagaren.  

 

Det finns även fördelar för arbetsgivaren med att använda sig av denna sökkanal. 

rbetsgivaren har också ett val att träffa mellan att söka extensiv och intensiv information. 

 till den arbetssökande och den arbetssökande har genom sin nod en kanal 

ande, innebär 

ock ett problem för dem som står utanför arbetsmarknaden och som saknar detta kapital. 

A

Om denne använder sig av sitt sociala kapital så innebär det att arbetsgivaren ges möjlighet att 

nå ut till individer som arbetsgivaren annars inte hade kunnat nån, vilket leder till en rikare 

arbetskraftspool. 

 Men det finns även vinster att hämta i den intensiva informationen. Arbetsgivaren ges en 

informationskanal

till arbetsgivaren. Denna tvåvägslänk innebär att bägge parter kan få information om den 

andre, vilket kan leda till bättre matchning dem emellan. Processen förstärks av att den som 

förmedlar kontakten har ett intresse av att endast förmedla information till individer som 

denne tror ska passa, eftersom individen i viss mån sätter sitt eget rykte på spel. Samma 

mekanik kan även leda till en lägre ’turn over’ eftersom den nyanställde inte enbart känner 

lojalitet till arbetsgivaren utan även till den som förmedlat informationen, något som 

arbetsgivaren tjänar på. Det finns med andra ord starka incitament för såväl den arbetssökande 

som för arbetsgivaren att använda sig av socialt kapital som sökmetod, vare sig om den 

används som den enda sökmetoden eller om den används parallellt med andra.  

 

Det utbredda användandet av socialt kapital, både av arbetsgivare och arbetssök

d

Eftersom det sociala kapitalet förmedlar informell information har inte alla individer samma 

möjlighet att ta del av informationen, utan en stor del av arbetskraften blir i denna process 

exluderade. Detta kan ses som en svaghet för både arbetsgivaren och arbetstagaren. 
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Arbetsgivaren riskerar att inte finna de mest produktiva personerna på grund av att dessa inte 

får reda på informationen och arbetstagaren riskerar att inte få reda på informationen 

överhuvudtaget. Problemet är särdeles stort för de grupper som redan i förväg står svaga på 

arbetsmarknaden. Socialt kapital är en självgenererande process och det, tillsammans med 

homogenitetsprincipen, gör det svårt för marginaliserade grupper som tillhör perifera nätverk 

att använda sig av denna sökmetod. Detta i sin tur ökar på den relativa nackdel dessa grupper 

har.  

 

Undersökningen av Sera innebar ett stöd för homogenitetsteorin vilket, i en jobbsökarsitution, 

nebär en nackdel då medlemmarnas individuella sociala kapital inte direkt kan användas i 

ndersökningen av Sera är i linje med de social kapital teoretiska 

rväntningarna. Det föreligger informationsfördelar, både extensiva och intensiva, såväl för 

se för Seras 

är svårt för 

in

syftet att finna sig ett arbete. Jag kände mig därför tvungen att introducera ett något 

problematiskt begrepp, nämligen relevant socialt kapital. Det problematiska är att detta 

begrepp riskerar att bli tautologiskt. Det intressanta med Sera är dess strävan att kompensera 

för den relativa svaghet som bristen på relevant socialt kapital innebär. De gör detta genom att 

försöka bygga upp ett kollektivt relevant socialt kapital med den privata sektorn.  

Uppbyggnaden av detta är även ett försök att överkomma de fördomar som gruppen 50+ står 

inför på arbetsmarknaden. Tanken är att den personliga kontakten ska leda till att 

arbetsgivaren kan bortse från sina fördomar. På så sätt vill Sera utnyttja denna specifika sida 

av socialt kapital. 

 

Resutaten från u

fö

arbetsgivaren l som för Seras medlemmar, vilket talar för Putnams svaga band. 

Men även en annan sida framkom nämligen att det genererade sociala kapitalet i form av 

avgränsat socialt kapital med starka band, spelar en avgörande beydel

medlemmar. Detta sociala kapital fungerar motiverande och stödjer individerna att fortsätta 

sökandet, något som absolut inte ska negligeras och som stöds av Colemans teori.  

En intressant detalj är att de som sitter i försäljningsgruppen har en större sannolikhet att finna 

ett arbete. Detta, som är förenligt med teorin bakom socialt kapital, visar på att det 

ett nätverk att skaffa sig kollektivt socialt kapital. Det blir ofrånkomligt att kapitalet tillknyts 

de individuella medlemmarna, vilket blir till en fördel för dem som sitter på det brobyggande 

sociala kapitalet. Detta resultat understryker aktörens roll i ett aktörs/struktur perspektiv och 

bidrar till den problematik som uppstår när dessa nyckelpersoner lämnar nätverket. Ett sådant 
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avhopp försvagar hela strukturen och innebär att de enskilda medlemmarna får ett minskat 

socialt kapital. 

Betoningen på aktören innebär dock inte att strukturerna blir ointressanta. Glaeser et al. 

et som har varit givande med att särstudera Sera är att det sociala kapitalets mekanismer 

väg in på 

inkluderar det generella sociala kapitalet i sin modell och min undersökning visade även på att 

det finns en styrka i nätverkets horisontella och vertikala band med andra organisationer och 

nätverk. De horisontella banden fungerar som informationskanaler och stöd medan de 

vertikala banden innebär en åtkomst till starkare resurser, något som förutsägs av den sociala 

nätverksteorin. Strukturen är en förutsättning för uppbyggandet av det sociala kapitalet och 

för de vinster som finns att hämta för nätverkets medlemmar. Socialt kapital är en struktur i 

sig självt och denna arbetsform blir därför nödvändig. Eftersom Seras medlemmar inte har 

relevant socialt kapital och därmed inte är tillknutna ’de riktiga/relevanta’ nätverken, i 

avseendet att finna ett arbete, blir de tvungna att själva bygga upp ett sådant nätverk för att 

därigenom bygga upp socialt kapital.  

 

D

tydligt framstår. En anledning till detta är just den specifika situation som dess medlemmar 

befinner sig i, för det är en uttalad situation. Det hade dock varit väldigt intressant att på ett 

mer kvantitativt sätt studera detta nätverk och jämföra det med de andra nätverken. En sådan 

komparativ studie skulle mer exakt kunna visa på vilka arbetssätt som ger resultat. Är det 

satsningar på starka band eller svaga band som genererar flest jobb? Är det viktigast att 

motivera medlemmarna och öka deras sökbenägenhet eller är det de svaga banden och 

genererandet av extensiv information som har störst betydelse för att få ut medlemmarna på 

arbetsmarknaden? Dessa frågor skulle kunna ligga till grund för en fortsatt studie. 

Avslutningsvis skulle jag vilja påstå att det sociala kapitalet kan vara en 

arbetsmarknaden och detta framförallt för grupper som är marginaliserade i någon form. 

Anledningen till detta är att de andra sökkanalerna är svåranvända. Det sociala kapitalet kan 

därför användas för att överbygga diskriminering och bygga upp nya informationskanaler 

samt fungera motiverande för individen så att denne orkar med ett fortsatt sökande.  Sera har 

även lyckats med att sätta fyra personer i arbete under enbart januari månad, ett resultat som 

styrker medlemmarnas uppfattning om att de har större möjligheter i Sera än utanför.  
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