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Sammanfattning 

Studien ”Vägen till arbetet – en kvalitativ studie om hur en ideell organisation driver fram 

sina deltagare in i den svenska arbetsmarknaden” syftar till att lyfta fram på vilket sätt en 

deltagare med stöd av en ideell organisation kan påverka sitt sociala- och humankapital, och 

hur stor påverkan den har för att deltagaren ska kunna effektivisera sin väg in i den svenska 

arbetsmarknaden. De centrala begreppen som kommer att användas i studien är det sociala-

och humankapital begreppet. Det har gjorts en kvalitativ studie baserad på åtta 

semistrukturerade intervjuer. Urvalsgruppen är män mellan 25 till 50 år och samtliga 

respondenter är aktiva arbetssökare inom byggsektorn i Stockholm. Studien avslutas med 

tanken om att det tillvägagångssätt som gör att deltagaren påverkar sitt sociala och 

humankapital på den ideella organisationen är att genom att vara delaktig i deras resurser. 

Dessa är att främst komma i kontakt med en yrkesvägledare, studera svenska, samt få vara en 

del utav gemenskapen inom organisationen, som spelar stor roll för deltagarna. Å andra sidan, 

har inte dessa resurser någon direkt påverkan till anställning. Det som i första hand spelar roll 

för deltagaren är svenska kunskaper och nya mer direkta kontakter med olika arbetsgivare för 

att effektivare komma in på arbetsmarknaden. Detta är något som den ideella organisationen 

inte mer än i viss mån bidragit med till sina deltagare. 
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INLEDNING 

Migrantarbetare söker sig till ett annat land för att finna en stabilare försörjning. (Lodenius, & 

Wingborg, 2008: 23). Studiens tidigare forskning belyser problematiken att komma in på 

arbetsmarknaden i Sverige. Flertal forskningar kring ämnet menar att olika insatser som 

yrkesvägledare och kurser gynnar arbetssökare att finna arbete (Boman, 2009; Fazlhashemi 

och Höglund, 2005; Rauhut, 2007). 

Syftet med studien är att undersöka hur deltagare från en ideell organisation, från sitt egna 

perspektiv, kan förbättra sina förutsättningar för att snabbare komma in i den svenska 

arbetsmarknaden. Studiens huvudfråga är hur en deltagare med hjälp av en ideell organisation 

kan påverka sitt sociala kapital och sitt humankapital, och hur stor roll spelar denna påverkan 

för deltagaren för att kunna effektivisera sin väg till den svenska arbetsmarknaden? 

Denna studie syftar till att bidra till existerande kunskapsläge om hur en ideell organisation 

påverkar sina deltagares humankapital och sociala kapital. Upplägget är syfte och 

frågeställningar, där sedan presenteras teori och begreppsapparater som humankapital och 

socialt kapital. I metoddelen presenteras studiens genomförande som följs av resultat och 

analysdel. Studien är kvalitativt utformad och avgränsad till män mellan 25 år till 50 år, som 

söker arbete inom byggsektorn i Stockholm och som kommer från södra Europa. Det har valts 

en ideell organisation, som anses vara mest relevant för att kunna bidra med någon resurs som 

underlättar arbetssökandet för deltagarna. Respondenterna har varit i Stockholm i minst tre 

månader och har också varit deltagare i den ideella organisationen i minst tre månader 

dagligen. 
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1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur en deltagare från en ideell organisation, från sitt egna 

perspektiv, kan förbättra sina förutsättningar för att snabbare komma in i den svenska 

arbetsmarknaden. Frågeställningen lyder: På vilket sätt kan en deltagare med hjälp av en 

ideell organisation påverka sitt sociala kapital och sitt humankapital, och hur stor roll spelar 

denna påverkan för deltagaren för att kunna effektivisera sin väg till den svenska 

arbetsmarknaden? 

1.1. Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till migranter som kommit till Stockholm för att söka arbete, det vill 

säga migrantarbetare. Gruppen består utav åtta män, mellan 25-50 år gamla. Alla kommer 

från södra Europa och söker framför allt arbete inom byggsektorn. Alla respondenter har varit 

i Stockholm minst tre månader och varit deltagare på en ideell organisation i Stockholm. 

Studien kommer att avgränsa sig genom att undersöka hur stor roll socialt – och humankapital 

från den ideella organisationen kan hjälpa deltagaren att finna ett arbete i Stockholm. 

1.2. Disposition 

 

Studien börjar med att presentera inledningen som vill väcka läsarens intresse, samt förklara 

vad som är studiens syfte, efter det följer en direkt presentation av studiens frågeställning. 

Syfte, frågeställning och avgränsning förklaras sedan i nästa avsnitt för att förtydliga dem. För 

att får en vetskap om vad som sagt tidigare i ämnet, väljs det att presentera den tidigare 

forskning som ansetts vara relevant för frågeställningen och syftet. Studiens teorier 

presenteras efter tidigare forskningsavsnittet där man valt att presentera det som rör socialt 

kapital och humankapital utifrån teoretikerna James Coleman, Pierre Bourdieu, Robert 

Putnam och Mark Granovetter. Det har valt att göra en översikt av teoretikerna innan dem 

centrala begreppen i studien för att tidigt få en överblick av vad som kommer att presenteras 

efter. Efter översikten av teoretikerna presenteras definitioner utav socialt kapital, 

humankapital, ideell organisation och migrantarbetare. Efter det kommer teorierna om socialt 

kapital och human kapital som sedan följs av metoddelen. Studien presenterar resultatet som 

sedan avslutas med en analysdel och i diskussionsdelen diskuteras det kort kring svaret på 

frågeställningen som besvarats i den tidigare analysdelen, samt ger förslag på vidare 

forskning. 
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2. Tidigare forskning  

2.1. Introduktion till tidigare forskning 

Det kommer i den tidigare forskningen att presenteras olika forskningsstudier som anses vara 

relevanta för syftet och frågeställningen. Det har valts att presentera lokala studier som lyfter 

fram olika typer av problem som kan vara centrala för respondenterna i undersökningen som; 

brister i sociala kontaker, arbetsmarknadsutbildningars insatser, strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden och kvalifikationsefterfrågan. Dem presenteras i underrubrikerna: 

arbetsmarknadsinsatser som kompetenshöjande och sociala nätverk, och marginaliserade 

grupper och arbetssökarens svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden. 

2.2. Arbetsmarknadsinsatser som kompetenshöjande och sociala 

nätverk. 

Flera forskningsstudier visar att det gjorts flertal olika insatser för att underlätta för 

arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Dessa insatser har inneburit 

arbetsmarknadsutbildningar och rekryteringsprogram (Rauhut, 2007; Boman 2009).  

Daniel Rauhuts (2007) skriver att tanken med arbetsmarknadsutbildningen är att komma i 

kontakt med olika arbetsgivare och att utbildningen ska ge nya färdigheter som är relevanta 

för arbetet och nya kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningen som ges är 

oftast 6 månader, vilket stärker humankapitalet, men det är matchningen som är viktigast och 

bör förbätttras (Rauhut 2007: 20). 

Arbetsmarknadsutbildningens insatser bestod av rådgivning, kurser i att skriva CV 

(Curriculum Vitae) och yrkesvägledning. En god vägledning innebar att förmedlaren och den 

arbetssökande analyserade dennes tidigare ansökningar som exempelvis eventuella intervjuer 

och lediga arbeten. De som deltog i arbetsmarknadsundersökningar, som i detta fall var 

ungdomar, kunde flera gånger i veckan gå spontant eller på inbokade tider för att få 

vägledning. Projektarbetarna menade att det bidrog till att ungdomarna fick struktur på 

vardagarna, fick möta vägledare och andra ungdomar för att tillsammans diskutera med och 

ge varandra idéer och stöd (Rauhut 2007: 22-23). Möjligheten till studie-och yrkesvägledare 

gjorde att de hade chansen att kontinuerligt diskutera vägar och möjligheter till arbete och 

utbildning, vilket man tidigare hade besökt arbetsförmedlingen för. Arbetskonsulenterna 

informerade en gång i veckan om vad arbetsmarknadsutbildningen kunde ge för möjligheter. 

Dem informerade om hur man sökte arbete och vad arbetsförmedlingen kunde erbjuda. 
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Studievägledaren gav sedan denna information till ungdomarna vid individuella samtal. 

Projektet som gjordes hade en särskild skrivkurs för de som behövde det (Rauhut 2007: 23). 

Att arbetsförmedlingen fanns nära till hands ansåg medarbetarna och ungdomarna som 

positivt. Vägen till praktik och arbete blev smidigare enligt dem, eftersom arbetsförmedlaren 

kände  till ungdomarna bättre, vilket gjorde att det blev enklare att tipsa om praktik och 

arbete. Man fann det positivt att till skillnad från tidigare så fanns all denna information om 

arbete, utbildning och praktik på en enda specifik plats (Rauhut 2007: 25-26).  

Socialtjänsten har via aktiveringsprogrammen arbetat med enskilda individer som haft behov 

av ekonomiskt bistånd, men strukturella orsakerna som; diskriminering och att det finns för få 

arbeten har inte socialtjänsten kunnat påverka. De uppföljningar av olika projekt och dem 

utvärderingar som gjorts visar inga tydliga resultat då det saknas klara bevis för att insatserna 

ökat deltagarnas chanser att komma in på arbetsmarknaden. Det samma gäller projekt till 

ungdomar, där man inte heller lyckats lösa det grundläggande problemet. Att det inte finns 

tillräckliga arbeten. Det finns en liknande problematik med bidragstiderna för åldergruppen 

femtio plus, då inte heller denna arbetskraft efterfrågas. Olika verksamheter har tillförts mer 

resurser, men att en större andel av deltagarna fått stöd eller arbete av personalen är svårt att 

säga (Rauhut 2007: 7).  

2.3. Marginaliserade grupper och arbetssökarens svårigheter med att 

komma in på arbetsmarknaden 

Möjligheten att komma in på arbetsmarknaden är också mer komplicerad för marginaliserade 

grupper i samhället, eftersom de oftare har svårt att accepteras på arbetsmarknaden, antingen 

på grund av språksvårigheter eller på grund av strukturell diskriminering (Boman 2009: 9). 

Eriksson och Lagerströms studie (Refererad i Boman 2009: 10) sägs att personer som under 

sitt jobbsökande är arbetslösa har färre chanser att bli kontaktad av en arbetsgivare än någon 

som går från ett arbete till ett annat. Det blir en sysselsättningsstatus för arbetsgivaren som 

beskriver den arbetsökandes kompetens. För de grupper som hamnar i utanförskap är detta ett 

problem, eftersom arbetsgivarna kan komma se denna grupp som några som saknar viss 

kompetens eller kvalifikationer för ett visst arbete. En viss kompetens och 

kvalifikationsefterfrågan kan ses som högt bidragande till den strukturella diskrimineringen 

av många grupper i samhället (Boman 2009: 10). 

På 2000-talet är det individen som ska vara tillgänglig och anställningsbar på 

arbetsmarknaden (Boman 2009: 10). Men många saknar något som oftast har med strukturella 
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faktorer att göra, som nätverksuppbyggande av olika referenspersoner i arbetslivet, vilket är 

komplext om man inte ens har varit ute i det. För utrikesfödda kan det vara likadant i det 

svenska arbetslivets sociokulturella norm- och värdesystem om man inte varit socialiserad i 

den (Boman 2009: 11). Att vara anställningsbar som individ har också blivit allt mer 

offentligt. Det kan man se i alla nya arbetslivskonsulter, som innebär livsplanering, CV-

analyser och karriärplanering (Boman 2009: 11-12). Enligt personalen har deltagarna som 

varit en del utav rekryteringsprogrammet varit positiva till de olika arbetslivskonsulterna. 

Många har tidigare varit negativa till det, men med tiden bytt inställning. Om man innan trott 

att deltagande av programmet kommer att garantera ett arbete, brukar oftast motivationen 

sänkas, eftersom fallet är något annat (Boman 2009: 20). Personalen tycker det är svårt att 

bemöta deltagarnas tidigare erfarenheter av myndigheter. De berättar bland annat att 

deltagarna innan varit negativt inställda till praktik då de av tidigare erfarenheter blivit 

utnyttjade av ett antal arbetsgivare (Boman 2009: 22). Verksamhetens framgång ligger i att de 

arbetar intensivt med deltagarna, att de får arbeta med dem individuellt och få reda på vad de 

kan och vad de vill. Det finns en möjlighet att den mänskliga kontakten kanske skulle 

försvinna om programmet växte sig för stort, enligt rekryteringsprogrammets personal, 

eftersom det istället riskerar att bli som att gå till arbetsförmedlingen eller något liknande 

(Boman 2009: 22). Att det har blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden är ett faktum, 

men Fazlhashemi och Höglunds (2005) menar att arbetslösheten av invandrad befolkning 

sedan långt tillbaka har varit dubbelt så hög som för etniska svenskar, men att det med 1990-

talets krisår som denna grupps situation förvärrades på arbetsmarknaden (Fazlhashemi & 

Höglund 2005: 44). Sammansättningen av den invandrade befolkningen har förändrats en 

aning, då också motiven för invandringen var ett annat. Under denna tid så startade man att 

förklara dessa gruppers allt sämre situation på arbetsmarknaden genom att nämna brister i 

bland annat svenskkunskaper (Fazlhashemi & Höglund 2005: 45). Katrina Mattson (Refererad 

i Fazlhashemi & Höglund 2005: 45) sammanfattade begreppet kompetensbristdiskurs som ett 

fenomen som bidrog till diskriminering gentemot arbetssökande med invandrarbakgrund. Den 

rasifierade andre ställdes mot det föregivet svenska och normala, alltså den accepterade 

normbilden. En arbetsförmedlare sa en gång i en intervju: ”När det är kärva tider så månar 

man om sitt”, underförstått att vissa inte räknades in i den så kallade samhällsgemenskapen. 

Frågor om makt, underordning och diskriminering förvandlades till frågor om kulturellt 

avstånd. Resultatet blev snabbt växande arbetslöshet, utanförskap och marginalisering av den 

invandrade gruppen. Flertalet utav de kom inte in på arbetsmarknaden och de med akademisk 
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utbildning fick många fall nöja sig med underkvalificerade arbeten (Fazlhashemi & Höglund 

2005: 45). 

När det gällde rekrytering för etniskt mångfald var (marknads)värdet av individer med 

invandrarbakgrund varken konstant eller avgörande av formella kvalifikationer –, tidigare 

arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper, så kallat humankapital. Sektorer på 

arbetsmarknaden där det tidigare hade varit svårt att få ett arbete, blev istället det enda 

arbetsområdet där det fanns en chans att få ett arbete. Kraven på det svenska språket som 

ställdes under 1900-talskrisen för enklare arbeten började sänkas. Bristfällig svenska eller 

med brytning sågs inte längre som ett hinder. På många platser sades det att det räckte med att 

förstå instruktioner och göra sig förstådd. Detta tyder på att språkkunskaper som krävs för att 

utföra ett arbete oftast mer handlar om arbetsmarknadens situation än språkfärdigheterna i sig. 

Det är istället arbetsgivarens behov av anställda och dennes egen bedömning av språkkraven 

som blir den avgörande faktorn om en sökande med en viss språkkunskap får en anställning, 

oavsett om det är ett låg- eller högkvalificerat arbete (Fazlhashemi & Höglund 2005: 46).  
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3. Teori  

3.1. En översikt av teoretikernas sociala -och humankapital 

Det kommer att här nedan att presenteras dem teoretiker som benämns längre fram i studien 

där man presenterat teorierna om socialt och humankapital. Här kommer det en kortare 

översikt av teoretikerna för att redan nu veta vad som kommer längre fram. 

James Coleman menar att socialt kapital gynnar individers handlingar och intressen och att 

kapitalet skapar förtroende och tillit (Rønning och Starrin, 2011: 147). Socialt kapital fås 

genom relation mellan olika aktörer, vilket dessutom påverkar individens normer och 

värderingar. Socialt kapital kan också vara skyldigheter och förväntningar. Dessa sociala 

kontakter bör alltid förnyas samtidigt som man bevarar de äldre stadigare kontakterna 

(Bengtsson m.fl. 2001: 182). Det sociala kapitalet är tidsbundet och kan få en negativ karaktär 

om det inte förnyas i samma takt med andra kapitalformer. Det är en egenskap som kan 

inkludera eller exkludera en grupp från samhället. Detta kapital kan både vara positivt och 

negativt beroende hur individernas kontaktnätverk ser ut (Bengtsson m.fl. 2001: 185). Socialt 

kapital är i sig en investering, men ses oftast som icke vinstdrivande (Bengtsson m.fl. 2001: 

183). Kapitalet ger tillgång till informationskällor, den annars inte fått och sociala resurser 

kan konverteras till ekonomiska resurser (Rønning och Starrin, 2011: 63, 38). Då Coleman 

beskriver humankapitalet, menar han att det påverkas av den mängden utbildning individen 

har (Rønning och Starrin 2011: 63). Humankapital är precis som socialt kapital, tidsbundet 

och kan förlora sitt värde om det inte kommer till användning i praktiken inom en viss tid. Det 

humankapitalet är en historisk investering, precis som det sociala kapitalet, men är beroende 

av det sociala kapitalet för att kunna få ett högt värde. Detta kapital är måldrivande och en 

individuellt bunden resurs (Bengtsson m.fl. 2001: 175). 

Pierre Bourdieu menar likt Coleman att socialt kapital är nätverksskapande och skapar tillit 

och generaliserade ömsesidigheter (Bengtsson m.fl. 2001: 175). 

Robert Putnams sociala kapital syftar på olika slags sociala relationer, det kan röra sig om 

nätverk, normer och tillit, som underlättar förmåner mellan varandra. Putnam har blivit 

kritiserad för att inte ta hänsyn till socialt kapital som kan leda till en utestängande funktion 

(Bengtsson m.fl. 2001: 175-176). Putnam menar att förtroende är den avgörande 

komponenten för socialt kapital. Kvaliteten hos det offentliga livet och de sociala 

institutionerna påverkas starkt av normer och nätverk som finns i civilt deltagande (Bengtsson 
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m.fl. 2001: 186). För Putnam är socialt kapital mötet mellan människor emellan (Lundberg 

2005: 109). 

Mark Granovetter menar att ekonomiskt handlande alltid är omgiven av sociala relationer 

och nätverk, då det tidigare endast setts som egoistiskt ekonomiskt handlande och att svaga 

länkar kan vara mer betydelsefulla än starka länkar då det kommer till kontakter som kan leda 

till arbete (Rønning och Starrin, 2011: 63). 

3.2. Definitioner av socialt kapital och humankapital 

Här presenteras tre typer av socialt kapital och tre typer av humankapital, som är viktiga för 

att kunna beskriva studien på tydligaste sätt: 

Det gamla sociala kapitalet och det nya sociala kapitalet  

Det gamla sociala kapitalet är det sociala kapitalet som migranterna har innan de kommer till 

Sverige, eller det sociala kapital som de har de första två veckorna i Stockholm, det vill säga 

nätverkskontakter, som exempelvis deras vänskapskrets. Det är genom det gamla sociala 

kapitaltet som de får kontakt med den ideella organisationen. Det sociala kapitalet kan också 

innebära skyldigheter och förväntningar mellan de sociala aktörerna. Kapitalet är en resurs 

som hjälper till att aktörerna emellan får sina intressen förverkligade. 

Med det nya sociala kapitalet menas det kapital som skapas utifrån humankapitalet från den 

svenska arbetsmarknaden. Det kapitalet innebär nya sociala kontakter, som innefattar bland 

annat nya arbetskontakter, men även andra sociala kontakter i Stockholm. Det nya sociala 

kapitalet är steget efter att man fått socialt kapital på den svenska arbetsmarknaden. Det är 

inte bara sociala kontakter som är omgiven av sociala nätverksrelationer, utan ekonomiskt 

handlande är också omgiven av sociala nätverk och relationer. 

Det sociala kapitalet från organisationen och humankapitalet på organisationen 

Det sociala kapitalet på organisationen är det kapital som migranterna har införskaffat sig 

efter att de vistats minst tre månader på organisationen dagligen. Det sociala kapitalet på 

organisationen syftar till fler nya kontakter med personer som befinner sig i samma situation, 

samt social kontakt med en vägledare från organisationen. Dessa nya kontakter skapar 

gemenskap och tillit inom organisationen. Den ideella organisationen skapar dessutom egna 

nätverk och normer. Ett annat viktigt socialt kapital på organisationen är stöd. Det gamla 

sociala kapitalet leder till att migranterna får tillgång till humankapitalet på organisationen. 

Humankapitalet på organisationen betyder tillgång till svenska kurser, tillgång till att få sitt 
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CV översatt, individuell handledning, kunskaper om arbetsförmedlingen, samt tillgång till 

jobbannonser. Sociala institutioners prestation påverkas starkt av de normer och nätverk som 

återfinns i civilt deltagande. I denna typ av socialt kapital finner man negativa och positiva 

resurser. I vissa av dessa kapitalformer kan man se att svaga länkar är viktiga i 

arbetssökandet. 

Sociala kapitalet från arbetsmarknaden och humankapitalet på arbetsmarknaden  

Med socialt kapital från arbetsmarknaden menas de nya sociala kontakter som skapas på en 

arbetsplats i Stockholm. Dessa kontaktnät syftar oftast till sociala relationer med andra 

arbetare inom samma bransch eller kännedom om liknande företag i Stockholm. Det sociala 

kapitalet från arbetsmarknaden syftar på nya arbetskontakter på arbetsmarknaden efter att man 

varit i kontakt med organisationen. Kontakter som till större delen endast inneburit 

svartarbete. Humankapitalet på arbetsmarknaden riktar sig in på de nya kunskaper, samt 

referenser från arbeten som utförts i Sverige. Här kan sociala resurser konverteras till 

ekonomiska resurser och fördelar. 

 

3.3. Definitionen av ideell organisation 

Definitionen utav ideell organisation är att det är en verksamhet, institution eller organisation 

som stödjer migrantarbetare som kommit till Stockholm för att söka arbete. Denna ideella 

organisation verkar nätverksskapande, resurssamordnande och opinionsbildande. Den ideella 
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organisationen har rollen som avantgard, alltså har förmågan att upptäcka nya målgrupper 

som möjligtvis välfärdsstaten inte lyckats nå ut till. Den ideella organisationen har också 

rollen som komplement, och är därför en extra välfärdsförstärkare. Exempel på resurser som 

den ideella organisationen kan erbjuda kan vara gratis lunch, språkkurser eller vägledning 

som drivs av kommuner eller stadsmissionerna. Något som dessutom kännetecknar en ideell 

organisation är att en stor del utav den är frivilliga medarabetare och att organisationen i sig 

inte skulle fungera om exempelvis all personal skulle vara betald (Socialstyrelsen, 2002: 17). 

3.4. Definitionen av migrantarbetare 

En person som lämnar sitt land med anledning att hitta en försörjning, det vill säga ett arbete, 

kallas migrantarbetare (Lodenius och Wingborg, 2008: 23). 

3.5. Teorier om socialt kapital och human kapital 

James S. Coleman förklaring av socialt kapital är relevant för att kunna förklara distinktionen 

mellan socialt- och humankapital begreppet. Colemans sociala kapital kan underlätta vissa 

typer av handlingar, samt att det skapar ett förtroende mellan individer då man har flera 

sociala kontakter (Bengtsson m.fl. 2001: 175, 177).  Pierre Bourdieus menar å andra sidan att 

socialt kapital kan kombineras med humankapital begreppet och att socialt kapital är en typ av 

resurs som en individ eller grupp har. Denna resurs bidrar till att gynna och öka individens 

välfärd (Bengtsson m.fl. 2001: 177). Båda kapitalen är konstanta, däremot så skiljer dem sig 

åt på det viset att sociala kapitalet fås av den sociala omgivningen, medan humankapitalet 

influeras av mängden utbildning (Bengtsson m.fl. 2001: 183; Rønning, 2011: 63). Det sociala 

kapitalet innebär normer och värderingar, där de äldre relationerna är stabila och de nya 

relationerna hela tiden är under ständig förnyelse. För att man ska ha ett starkt socialt kapital, 

så måste den hela tiden fyllas på med nya relationer och kontakter där de äldre kontakterna 

bevaras. Sker inte denna förnyelse hamnar det sociala kapitalet i otakt vilket ger en negativ 

karaktär. Socialt kapital kan komma att bli mindre produktivt ju äldre de blir, precis som 

humankapital, eftersom det är tidsbundet (Bengtsson  m.fl. 2001: 179). Däremot är båda dessa 

kapital så kallade historiska investeringar, samt att humankapitalet kan tappa helt sitt värde ju 

äldre det blir (Bengtsson m.fl. 2001: 175). Man kan säga att nya och gamla relationer kan 

både vara negativa och positiva. Om det sociala kapitalet är positivt eller negativt, beror på 

om gruppens externa sociala kapital, det vill säga kontakterna eller länkarna till samhället är 

negativa eller positiva (Rønning, 2011: 183). Att humankapitalet kan tappa sitt värde beror 

också på att humankapitalet behöver insatser av socialt kapital för att träda fram på bästa sätt, 
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eftersom den oftast är sig lik, men den bör byggas upp med socialt kapital för att få en mening 

eller ett värde. Humankapitalet är mer beroende av det sociala kapitalet än vad det det sociala 

kapitalet kan komma att vara (Bengtsson m.fl. 2001: 175). Det man ska ha i åtanke ändå är att 

humankapitalet i många olika former givetvis bidrar synliggörandet av socialt kapital. Det 

som huvudsakligen investeras i socialt kapital är den tid som man spenderar till mänskliga 

kontakter. Coleman menar att humankapital medvetet sätter upp mindre mål, medan socialt 

kapital å andra sidan är en avsiktlig följd av social interaktion med människor som för det 

mesta har ett syfte som inte är vinstdrivande (Bengtsson m.fl. 2001: 183). 

 

Samtidigt menar Coleman att humankapital är en individuellt bunden resurs, medan det 

sociala kapitalet återfinns i relationerna mellan individerna eller aktörerna. Här nedan kan 

man se denna triangel som ger ett exempel på hur förhållandet kan komma att se ut 

(Bengtsson m.fl. 2001: 174). 

Både Coleman och Bourdieu menar att socialt kapital är nätverksskapande. Man bygger på 

och får nya sociala nätverkskontakter. Colemans ståndpunkter menar att det är länkarna inom 

gruppen som utgör kapitalet. Bengtsson (2001) nämner att Putnam visat likheter till Colemans 

sociala kapital begrepp som menar att det syftar på olika slags sociala organisationer, som 

nätverk, normer och tillit som underlättar förmåner mellan varandra. Putnam instämmer också 

Colmans public-good aspekt. Portes och Landolts studie (Refererad i Bengtsson m.fl. 2001: 

175) har däremot vissa invändningar mot Putnams syn på ”socialt kapital”. Putnam har till 

viss del blivit kritiserad för att inte ta ta hänsyn till de negativa aspekterna av socialt kapital, 

utan endast riktat sig in på den positiva påverkan. Portes och Landolt menar alltså att olika 

typer av nätverk kan kan leda till en utestängande funktion, vilket med det menas att det kan 

finnas ett negativt socialt kapital (Bengtsson m.fl. 2001: 175). Inom samma linje så menar 

dem också att det skapas en slags konformitet som utformar egna normer inom gruppen. Dem 

menar att det exempelvis finns gott om socialt kapital i slumområden, men att det i dem fallen 
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inte nödvändigtvis är positiva. Colemans synsätt är att socialt kapital är en egenskap hos en 

grupp som kan vara mer eller mindre åtskild eller inkluderad av samhället (Bengtsson m.fl. 

2001: 175), medan Putnam definierar det sociala kapitalet som något som kan förbättra 

samhällseffektiviteten, där förtroende anses vara den avgörande delen i det sociala kapitalet 

(Bengtsson m.fl. 2001: 186).  

Coleman och Mark Granovetter menar att man tidigare föreställt sig den så kallade 

ekonomiska aktören på två olika sätt. Det första sättet har varit att man betraktat aktören som 

socialiserad och att handlandet varit styrt av sociala normer och skyldigheter. Det andra sättet 

har varit att aktören framställt som självständig och egoistisk, alltså bara velat skaffa fördelar 

eller maximera nyttan för det egna jaget. Granovetter påstår att ekonomiskt handlande alltid är 

omgiven av sociala relationer och nätverk. Granovetter bidrar till lyfta fram, hur den 

personliga erfarenheten av konkreta möten med andra människor utgör en grund för tillit, 

även i det tidigare sett endast egoistiskt ekonomiska handlandet (Lundberg, 2005: 108). 

Coleman håller med om vissa delar ur båda tankesätten, då han accepterar tanken om 

rationellt och målinriktat handlande, men i samband med specifika sociala kontexter. Vad 

Coleman menar med socialt kapital är att det är en resurs som kan hjälpa en aktör att uppnå 

sina intressen och att det kan vara skyldigheter och förväntningar. Socialt kapital utgöras 

också av tillgång till information genom de informationskällorna som ingår i olika sociala 

relationer.  

Granovetters syn på ekonomiskt handlande är beroende av tilliten, samt om sociala strukturer 

och individuellt handlande är beroende av det sociala kapitalet som uppstår mellan 

individerna, så kan Putnams synvinkel vara kvaliteten i det offentliga livet. Dem sociala 

institutionernas prestation påverkas starkt av de normer och nätverk som man kan finna i 

civilt deltagande. Det demokratiska systemet är befästande av ett civilt samhälle som är starkt 

och aktivt (Lundberg, 2005: 109). I Putnams definition är socialt kapital något som sker i 

mötet människor emellan. 

I Rønnings studie (2011) nämns att allmänna påståenden med socialt kapital ibland förbiser 

att det är bundet till nätverk och inte utan vidare går att konvertera till andra nätverksformer. 

Detta förhållande poängteras sällan i teorier om socialt kapital, vilket är förståeligt med tanke 

på att det har varit en poäng, enligt Coleman, att få fram att sociala resurser kan konverteras 

till ekonomiska resurser (Rønning, 2011: 62). Man har velat få fram just denna likhet med 

pengar, som ett accepterat bytesmedel. Det finns däremot regler i hur denna byteshandel ska 

gå till. Det sägs exempelvis att släkt – och vänskapsband förväntas betyda mer i 

sydeuropeiska länder. Om någon har bra sociala kontakter inom en jobbsektor så förväntas 
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den ordna ett arbete till sin bästa vän eller nära släkting som vill arbeta inom just det 

arbetsområdet Den weberska byråkratin ser däremot tvärtemot detta synsätt. Personens 

utbildning och kompetens är viktigast, medan bekantskaper för anställning betraktas som 

korruption (Rønning, 2011: 63). Granovetter menar å andra sidan att svaga länkar till andra 

nätverk kan leda till att man får information om jobbmöjligheter som man annars inte hade 

fått. (Rønning och Starrin 2011: 62-63). Granovetter tar upp begreppet strukturella hål 

används för att beteckna situtioner där det inte finns några kopplingar mellan olika nätverk 

vilket begränsar dess utbytbarhet. En annan poäng som också är viktig i sammanhanget är 

resursernas värde i ett nätverk. Resursernas värde kan ha egenskaper som gör att det inte 

accepteras i det andra nätverket (Rønning, 2011: 63). 
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4. Metod 

4.1. Introduktion till metod 

I metoddelena kommer det att presenteras vilken forskningsansats och datainsamlingsmetod 

som valts. Vi väljer att lyfta fram tillförlitligheten och giltigheten, urvalet och 

forskningsetiska principer. I metoden kommer det inte presenteras djupgående hur vi fått tag 

på våra respondenter då detta skulle kunna riskera konfidentialiteten. 

 

Denna kvalitativa studie valde en induktiv forskningsansats och de antal semistrukturerade 

intervjuer som man valt att göra är åtta stycken. Deltagarnas egna deras erfarenheter är i 

fokus, då utsagor vid datainsamlingen och analysen är den centrala delen. Alan Bryman 

(2002: 272) menar att i en kvalitativ forskning så är det respondenternas uppfattningar om 

verkligheten som är betydelsefulla och utgör utgångspunkt för undersökningen. För att få 

kunskap om hur deltagare tänker och upplever, generellt sagt, arbetsmarknadssituationen i 

Sverige, är den kvalitativa metoden den lämpligaste för att att få tillgång till deltagarnas 

tankar, uppfattningar och erfarenheter. Det är centralt att få tillgång till andras medvetande, 

för att på bästa vis få en social kunskap om problemet.  

I en kvalitativ forskning försöker forskare sätta sig in i deltagarnas egna synsätt. Detta leder 

till att forskaren spelar en viktig roll som aktör i studien. Forskaren har som uppgift att tolka 

vad deltagarna berättat så korrekt som möjligt (Carlsson, 1991: 25). Studien valde att använda 

sig utav den hermeneutiska metoden för att förstå andra människors livssituation genom att 

tolka hur människors liv kommer till uttryck i det talade och skriva språket, samt i människors 

handlingar. Patel och Davidson (2011: 119) menar att det går att tolka människors intentioner 

och avsikter i språket. Carlsson (1991: 15) menar att en korrekt tolkning av ett fenomen bör 

sättas in i ett större sammanhang, samt i den kontext där den ingår. En del ska förstås ur en 

helhet samtidigt som delarna återverkar förståelsen av helheten.  

Den hermeneutiska forskningen försöker att förstå vad beteendet betyder för deltagarna som 

studeras. Hartman (2004: 106) menar att forskaren har intresse av att förstå hur människor 

föreställer sig världen, inte hur världen är. På grund av den holistiska egenskapen hos 

hermeneutiska teorier så går det inte att avskilja sig från individernas föreställningar och 

beskriva dem separat. Under studiens gång så har den egna förförståelsen använts som ett 

viktigt verktyg. Med detta menas att det bland annat krävdes av forskaren att använda sig utav 

empati och medkänsla för att förstå objektet. Studien använde sig utav det som Patel och 



 

15 

 

Davidson (2001: 30) kallar för förståelsehorisont. Med detta menas att forskaren och 

undersökningspersonen har en jämbördig aspekt, där man befinner sig på samma nivå och 

försöker nå en gemensam förståelse. Det man velat åstadkomma med denna undersökning är 

inte att generalisera studien, utan istället eftersträvar en djupare förståelse av det som 

undersökt utifrån deltagarnas synvinkel och erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden. 

Man kan inte förstå hur individer upplever vissa sociala omständigheter om man inte tar 

hänsyn till den bestämda miljön som de är verksamma i (Bryman 2002: 264). 

Begreppen som studien valde att använda sig utav är socialt – och humankapital begreppet. 

För att göra dessa abstrakta begrepp mer konkreta så utgår man ifrån att begreppen har 

enskilda betydelser. Då man talar om begreppen så utgår man hela tiden ifrån teoretikerna i 

studien, Coleman, Putnam, Granovetter och Bourdieu, vilket betyder att med socialt kapital så 

menas sociala mänskliga kontakter och med humankapital så syftar man på utbildning, som 

enskild individuell egenskap. För att benämna dessa på en mer konkret nivå så menas 

mänskliga sociala kontakter, att man har resurser, skyldigheter, förväntningar, stöd, 

vänskapsband (tillit och gemenskap), yrkesvägledning, samt sociala kontantnätverk som kan 

komma att konverteras till ekonomiskt individuellt vinnande och som är tidsbundet. Det 

humankapitalet riktar in sig på utbildning, vilket i studiens fall innefattar resurser, 

kvalifikationer, arbetslivserfarenheter, cv-konsulter, möjlighet till fotokopior och svenska 

kurser. Först har studien utgått från teoretikerna och sedan så har man genom dem 

förklaringarna (mänskliga sociala kontakter och utbildning) fått dessa begrepp förklarade i 

utsagorna från intervjuerna och satt in dem i olika sammanhang, det vill säga efter 

respondenternas erfarenheter. 

4.2. Tillförlitlighet och giltighet 

Det valdes att göra en kvalitativ studie och som det är känt sedan tidigare så kan denna metod 

vara sårbar då det kommer till tillförlitligheten, då till skillnad från en kvantitativ studie som 

har en hög grad av standardisering och därför valt att utföra en testintervju. Dem 

nästkommande intervjuerna gav man mer utrymme till dem frågorna som innehöll mer 

relevanta svar för frågeställningen. Studien valde att koncentrera sig på tillförlitligheten för att 

kunna höja kvaliteten på den kvalitativa studien. Det upptäcktes att metoden påverkade 

datainsamlingen på det sätt att det fick otroligt mer djupgående information än man hade tänkt 

från början, samt mycket annan information kring ämnet som kanske i sig inte besvarade 

frågeställningen, men som nu i efterhand ansetts viktiga faktorer och inte kan uteslutas från 

studien. För att behålla en god trovärdig så har man valt att presentera tidigare studier som tar 



 

16 

 

upp ämnet. Studien har utgått från Colemans distinktion mellan humankapital och socialt 

kapital, samt Putnams, Bourdieus och Granovetters förklaring av begreppen och sedan 

tillämpat den till våra slutsatser. Det intressanta har varit att se både det som stöttat och 

motsagt slutsatserna. Förhållandena under intervjuprocessen anses ha varit goda, men man har 

förstått vikten av konfidentalitetskravet, eftersom intervjuaren annars påverkats, vilket gett 

felaktiga resultat om det hade varit på den ideella organisationen. Inspelning av intervjuerna 

var inte heller möjlig, eftersom fem respondenter frågade om de skulle bli inspelade eller inte, 

vilket kan ha varit en avgörande faktor ifall dem skulle ställa upp på intervjun. Att få ett 

intervjutillfälle hade också varit svårt om den intervjuade inte känt till intervjuaren sedan 

innan. 

4.3. Urval 

Studien intervjuade åtta migrantarbetare som befunnit sig i Stockholm minst tre månader och 

som varit en del utav samma ideella organisation i Stockholm minst tre månader. Dem 

arbetssökande migranterna som deltagit i denna studie är mellan 25-50 år gamla och kommer 

från något land i södra Europa. Urvalsgruppen som intervjuats har inte varit helt 

slumpmässigt vald, då man intervjuat migranter som lever under svåra omständigheter, men 

som inte längre är bostadslösa (detta inkluderar inte tillfälligt boende) och som inte längre 

besöker den ideella organisationen dagligen, dvs. en grupp personer som till viss del lever i 

fattigdom, men inte i lika hög grad som andra migranter från samma ideella organisation 

möjligen gör. Detta gör att studiens urvalsgrupp inte är representativ för vad som möjligen är 

en allmän beskrivning av de deltagare som finns inom den ideella organisationen. Studien 

gjorde därför inte slumpmässigt urval, utan man fick utgå från ovanstående kriterier. 

Respondenterna hade inte tillräckliga kunskaper i svenska vilket gjorde att alla intervjuer 

utfördes på ett språk som både intervjuaren och respondenten behärskade väl så att inga 

missuppfattningar eller tolkningsfel var möjliga.  

4.4. Forskningsetiska principer 

Då studien har undersökt migranter som till viss del lever under svåra omständigheter så har 

konfidentialiteten om personuppgifter
 
varit extra viktig. Eftersom alla deltagare haft direkt 

koppling till den ideella organisationen så har det dessutom varit viktigt att ta helt avstånd 

från organisationen, dvs. forskaren har inte varit i kontakt med den ideella organisationen 

under studiens utförande. För att deltagarna ska känna sig säkra med att svara så har ingen 

intervju spelats in och alla intervjuer har utförst på en allmän plats som intervjuaren känt sig 
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bekant och mest bekväm i. Man har varit noggrann så att ingen person, utanför eller inom 

organisationen kan känna igen respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002: 16). Under studiens 

process har vikten av forskningsetiska principer varit primär och man har varit tvungna att 

tänka om flera gånger. Studien vill bidra till kunskap om hur en ideell organisation påverkar 

sina deltagares humankapital och sociala kapital och studien ses som en utvecklingsstudie 

som tar upp faktorer bakom mänskligt, ekonomiskt och socialt lidande. Forskningskraven som 

följts har varit forskningsetiska principers fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Man har alltså, informerat 

uppgiftlämnaren och undersökningsdeltagaren om deras uppgifter och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. Villkor som att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta 

intervjun eller hela sitt deltagande när de så önskar. Det omfattades alla de inslag i 

undersökningen som kan tänkas påverka deras villighet att delta i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002: 7-14). Alla respondenter har fått tydlig information om intervjun, 

innan man kommit överens om ett möte, sedan har samma information getts precis innan 

intervjun samt efter intervjun. Alla respondenter har fått muntlig och skriftlig information. 
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5. Resultat 

5.1. Introduktion till resultatet 

I resultatdelen kommer utsagorna att presenteras i nio underrubriker. I analysen kommer man 

att förstå hur dessa är kopplade till socialt och human kapital. Varje citat har en förklaring 

eller beskrivning. Vi har valt citaten efter det som ansett vara informationsrik och relevant. 

 

Respondenternas plan för att komma ur arbetslösheten i hemlandet. 

Man kan genom de första utsagorna se att respondenter rest till Stockholm för att arbeta. 

Respondenterna anser att genom att resa till Stockholm, så finns det en möjlighet att komma 

ut ur arbetslösheten som varat under 1.5 år till 3 år i hemlandet.  

”Man hade hört att här var det bättre ekonomiskt. Här fanns det jobb”. 

Samtliga respondenter har under intervjun berättat att arbetssökandet i Sverige var en sista 

utväg ur den svåra arbetslösheten. Respondenterna hade hört genom sina tidigare sociala 

kontakter att Sverige var ett bättre ekonomiskt land. 

Tidigare sociala kontakter och deras tidigare införskaffade utbildning från hemlandet 

Flera utav respondenterna berättar att arbetssökandet består utav en massiv stress, då 

bostadssökandet och ekonomin blir en stor stressfaktor under arbetssökandet. Att hitta ett 

arbete i Stockholm visar sig också inte gå lika snabbt som väntat. 

”Det var otroligt stressigt då man kom fram. Man försökte komma undan så 

billigt som möjligt, samtidigt som man sökte arbete. På så vis hade man mer 

tid på sig att hitta ett jobb här”.  

Många åkte till Stockholm med sina sista sparade -eller lånade pengar. Majoriteten utav 

respondenterna skaffade inte något boende under de första två veckorna i Stockholm. Alla 

försökte spendera så lite pengar som möjligt, för att kunna stanna i Stockholm så länge som 

möjligt och fortsätta arbetssökandet. Respondenterna berättar att den första tiden i Stockholm 

var ganska hård fysiskt och psykiskt. I början var det svårt för respondenterna att vänja sig vid 

ett land som för många utav dem ansågs vara väldigt annorlunda från deras ursprungsland. 

Sociala kontakter och utbildning som leder till den ideella organisationen 

Majoriteten har kommit i kontakt med organisationen genom andra deltagare från den ideella 

organisationen som bjudit med dem, dvs., genom sina första sociala kontakter i Stockholm. 

Dessa typer av nätverk och bekantskaper är dem som de har tillgång till innan den ideella 

organisationen. Andra har blivit tipsade av Arbetsförmedlingen eller av andra ideella 

organisationer.  
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Sociala kontakter och utbildning på organisationen 

Många berättar att det första intrycket av den ideella organisationen var att det var en bra 

organisation. Väldigt många utav respondenterna svarade att maten var mycket viktig. Alla 

äter då de går dit. Det andra som också vara viktigt var svenska kurserna, dvs. utbildningen 

som den ideella organisationen erbjöd. Frukost, lunch samt göra fotokopior är sådant som de 

kan få hjälp med hos organisationen, vilket dem anser är positivt, eftersom det annars skulle 

innebära en kostnad.  

”Det var bra då jag kom dit. Inte så mycket folk som jag tror det är idag. 

Framför allt äta, umgås och plugga.  Huvudsakerna är väl dem. Äta studera, 

göra fotokopior. Jag gick dit för att jag inte hade något val”. 

Respondenterna berättar att organisationen skapar gemenskap och kontakter. Majoriteten 

menar att det är viktigt att organisationen finns under den tid man söker arbete. 

Organisationen skapar en gemenskap som inte finns någon annanstans, menar respondenterna. 

På organisationen finns det möjlighet att samlas och träffa andra som är i samma situation. 

”Att jag får gratis kurser och mat. Det är också trevligt att man har något 

gemensamt med alla som är där. Det finns den där gemenskapen. Oavsett om 

man inte pratar samma språk”.  

Sociala kontakter och utbildning för att komma i kontakt med arbetsgivare i Stockholm 

När respondenterna ska förknippa något ord med organisationen så nämner de ordet stöd. 

Respondeterna svarade också att organisationen kan hjälpa till att skapa kontakter och 

informera deltagarna om hur det kan se ut på arbetsmarknaden. Respondenterna berättade 

också att organisationen fungerar som en brygga för dem. 

”Det jag förknippar den ideella organisationen med är att det försöker ge stöd 

till migrant arbetare. Den är nödvändig för att skapa en brygga till 

migrantarbetare som är utan arbete och utan rätt till SFI 

Begränsade kontakter som kan komma att bli negativa 

Respondenterna berättar att de inte känner någon som fått arbete via Arbetsförmedlingen, utan 

att det är genom rekommendationer som det är möjligt att få ett arbete. Däremot så menar 

respondenterna att det med tiden uppstått ett problem, då dessa arbeten visat sig vara färre så 

har informationen inom dem egna kontakterna blivit mer begränsade, eftersom dem väljer att 

undanhålla information från varandra. 

”Problemet är att eftersom alla jag känner är i samma situation så har det 

blivit så mer och mer att alla är rädda. I början ville alla hjälpa varandra, men 

nu har det blivit mer så att om någon kanske får ett jobb så vill den inte säga 

det till någon annan”. 
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Alla respondenter menar att kontakter är det viktigaste redskapet för att komma i kontakt med 

olika arbetsgivare. Respondenterna berättar att de också får information om lediga uppdrag 

från den ideella organisationen. Annars tipsar man varandra om olika företag och söker sig då 

till dem. Alla respondenter söker arbete aktivt. Arbetsförmedlingen och jobbannonser är också 

en informations källa som respondenterna använder sig utav. Majoriteten utav respondenterna 

berättar att dem kombinerar arbetssökande med att först gå till den ideella organisationen på 

morgonen, sedan går dem på svenska kursen, sedan så äter dem efteråt och då organisationen 

har stängt på eftermiddagen så gör dem jobbärenden. 

”Jag går runt, frågar och söker upp olika kontor. På morgonen går man 

liksom till den ideella organisationen och studerar, äter lunch, frukost och 

sedan så tar man sig en och halv timma runda dagligen och söker jobb. Så 

brukade jag göra i alla fall”.  

Alla respondenter har varit i kontakt med arbetsgivare som varit oseriösa, antingen har det 

varit så att de inte betalat en lön som varit tillräcklig eller så har de lurat respondenterna helt 

på pengar. Många har blivit lovat snöskotarejobb eller städjobb, men sedan inte blivit 

uppringd. 

”Ja, till snöskotare jobb och städjobb, men det blev ingenting utav dem. Inge 

snö och den som vi städade för var superkonstig. Han verkade vilja att vi 

skulle arbeta gratis”. 

Tidigare sociala kontaker och utbildning med nyare sociala kontakter och utbildning.  

En respondent berättar att han idag har ett vitt kontrakt. Han är den enda av respondenterna 

som har det idag. Samtliga respondenter söker arbete inom byggsektorn. Men det finns också 

andra arbeten som är populära som arbeten inom restaurang och inom städ. Säsongarbete som 

snöskotararbetare är också populärt bland arbetarna under vintertider. Respondenterna menar 

att de har arbetslivserfarenheter inom vissa arbeten, till exempel inom café arbeten, men att 

det skulle vara svårt att få ett sådant arbete, utan att kunna språket. Samtliga respondenter 

berättar att förutom sociala kontakter så har det viktigaste för att få ett arbete varit att kunna 

svenska. Det har varit en avgörande faktor, då engelska inte heller anses vara en tillräcklig 

kunskap. Respondenterna menar ändå att viktigast är att bli rekommenderad av någon och ha 

svenska referenser för att få ett arbete. Utan dessa egenskaper blir det annars väldigt svårt att 

få någon chans att visa upp sina kvalifikationer. 

”Den korta tid jag har jobbat här. Utan kontrakt. Har varit genom någon 

annan. Någon som har kunnat rekommendera mig. En person som kan säga: 
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Den här killen kan sin sak! Man får ingen möjlighet att visa vad man går för 

annars”.  

Flera utav respondenterna utrycker sig likadant, då de menar att det är komplicerat att ge sig 

ut och visa vad man kan, utan rekommendationer. Alla säger dessutom att det svenska språket 

är ett viktigt verktyg, eftersom det annars skapar problem för arbetsgivaren. Många menar 

däremot att lite grundkunskaper skulle kunna räcka för att kommunicera det mest väsentliga 

med arbetsgivaren. En respondent berättar att grunden som han lärde sig på svenska kurserna 

ledde till ett arbete som han tror att han annars inte fått. 

”Jag fick arbetet, eftersom jag hade studerat svenska på organisationen och 

kunde det lilla jag hade lärt mig. Jag kunde ta direkt kontakt med 

arbetsgivaren. Min kompis fick däremot inte samma chans. Han kunde ju inte 

ett ord, så det gav ju förmodligen inte samma intryck”. 

Respondenterna menar att de har haft möjligheter till arbete genom sin egen vänskapskrets, 

men att det lett till oseriösa arbetsgivare.  

”Dem jobben jag haft har ju varit genom min vänskapskrets. Tyvärr så hade 

vi otur. Arbetsgivarna har varit rena idioterna. Vi fick inte betalat och det gick 

inte bra. Men arbetena har varit genom att någon annan rekommenderat mig 

och att jag fått reda på att de sökt någon till uppdraget genom en vän som är 

inom samma bransch”. 

Samtliga respondenter anser att det är svårt att komma i kontakt med arbetsgivare. De 

arbetsgivare de har varit i kontakt med har främst varit genom egna kontakter, den ideella 

organisationen, eller genom personliga besök till olika kontor och företag, eller via e-mail och 

telefon. Men majoriteten anser att arbetsgivarna inte är tillräckligt tillgängliga. Att det är 

väldigt svårt att komma i kontakt med de och att chefen aldrig är på plats. Samtliga 

respondenter har minst en gång kommit i kontakt med en arbetsgivare genom sina sitt sociala 

nätverk. Kommunikationen är en faktor, menar respondenterna. 

”Om man inte kan språket och inte har tidigare referenser från Sverige, så är 

det svårt”.  

Samtliga respondenter är tillgängliga för olika arbetsgivare på ett eller annat sätt. Det kan vara 

genom arbetsförmedlingens hemsida, via nyligen utdelade CV:n eller genom att alltid vara 

redo och till hands bland sina sociala kontaktnät.  

Nya sociala kontakter och ny utbildning som skapar normer och tillit 

Samtliga respondenter menar att om det går bra för dem här och ifall de finner ett jobb, så 

finns det ingen anledning att åka tillbaka hem. 
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”Om 2 år. Vad som helst kan hända på två år. Jag har ett jobb 

förhoppningsvis. Men två år. Det är jättelång tid. Just nu skulle jag säga att 

jag bara kan tänka då vintern är över. November, december, januari, februari, 

mars…ah kanske april till och med. Så långt känner jag att jag kan tänka. 

Snö betyder jobb. Då kommer det massa jobb. Men vi får se förhoppningsvis 

kommer det att innebära det”.  

Många menar att det inte finns någon anledning till att återvända nu. Den värsta tiden har 

passerat. Respondenterna berättar också att det inte finns något att åka tillbaka till i 

hemlandet. Alla respondenter, utom två har bestämt sig för att stanna i Sverige. 

”Därför åkte jag inte tillbaka då jag hade det som värst, eftersom det inte 

fanns något att gå tillbaka till. Min framtidsplaner är att en gång för alla 

stanna på en permanent plats. Arbeta hårt. Skaffa en egen fin lägenhet och 

träffa min framtida fru, skaffa familj. Skaffa den dröm som vi alla vill ha”.  

 

Starkare kontakt nätverk och högre utbildning inom 2 år. 

Samtliga respondenter ser ljust på framtiden och hoppas att de kommer att ha det bättre i 

framtiden. Alla säger att de kommer att ha ett arbete inom två år och att de förhoppningsvis 

talar svenska flytande. Alla anser att den ideella organisationen är viktig, förutom som 

praktisk hjälp, är det en mycket viktig stöttepelare för dem nyanlända migrantarbetarna. 

Respondenterna säger att de skulle rekommendera andra att komma till Sverige och söka 

arbete, men att man bör vara noga förberedd. Man bör inte ta med sig allt för lite pengar, 

eftersom det kan innebära en risk för en själv, förklarar dem. Dessutom menar dem att 

arbetssökandet och att komma till ett nytt land är en otroligt svår utmaning och att man ska ha 

det i åtanke då man reser hit. Man bör också tänka på de kostnader som går åt här, att det 

kanske är dyrare att leva här än hemlandet och att den ekonomiska situationen får en att 

stressa mycket under denna svåra första period. En av de två respondenter som återvänder till 

hemlandet är däremot medveten om att det inte finns något arbete i hemlandet, utan att de blir 

tvungna att återvända då pengarna tagit slut. Respondenterna förklarar att det enda dem vill är 

att arbeta, och att det behövs ändras ett antal regler för att det ska kunna bli lättare att söka 

arbete i ett annat land. Dem anser att det är viktigt att man tar tag i dessa regler som inte 

funkar för migrantarbetare. Alla menar också att det är viktigt att informera migranter som 

kommer till Sverige att det är vanligt att man blir lurad på kontrakt och arbetsuppgifter och att 

man ska se upp för dessa fuskare. 

”Någonting som jag tycker är viktigt att folket får veta är att det finns en massa oseriösa 

så kallade arbetsgivare där ute. Som inte betalar folk som de ska och har massa 

lurendrejerier för sig”. 
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6. Analys 

Här kommer analysen att presenteras utifrån olika underrubriker som lyfter upp teman som 

varit relevanta under studiens gång. Analysen kommer att delas upp i åtta olika rubriker för att 

ge en bättre överblick. I det senare avsnittet, diskussionsdelen kommer det att diskuteras kort 

kring slutresultatet, det vill säga svaret på frågeställningen. Syftet med studien var att 

undersöka hur deltagarna från en ideell organisation, från sitt egna perspektiv, kan förbättra 

sina förutsättningar för att snabbare komma in i den svenska arbetsmarknaden. Studiens 

frågeställning var på vilket sätt en deltagare med hjälp av en ideell organisation kan påverka 

sitt sociala kapital och humankapital, och hur stor roll spelar denna för deltagaren för att 

kunna effektivisera sin väg in i den svenska arbetsmarknaden? Det kommer här följande att 

lyftas fram olika teman som studien valt att koncentrera sig på.  

6.1. Respondenternas bakgrund och första tid i Stockholm 

Respondenterna berättar att de åkt till Stockholm för att söka arbete och att de innan detta 

beslut varit arbetslösa mellan ett och halvt år upp till tre års tid. Trots att resan till Sverige 

varit lockande så är det en sista utväg ur arbetslösproblematiken. Alla respondenter har genom 

sitt gamla sociala kapital, det vill säga genom sina sociala kontakter från hemlandet fått idén 

om att åka till Sverige. Många anser att den enda utvägen är att bege sig ut i ett nytt 

arbetsmarknadsfält med mindre arbetslöshet. Enligt Granovetters synsätt skulle det innebära 

att det finns större möjligheter att få ett arbete i Sverige, eftersom respondenternas kontakter i 

utlandet är svagt sammankopplade nätverk. Däremot har inte arbetssökandet i Stockholm varit 

problemfritt. Respondenterna berättar att redan innan de kommer till Stockholm, så råder det 

brist på ekonomiska resurser. De har sett resan som en investering och därför lånat pengar av 

familj eller vänner, eller rest med sina sista besparingar. Man vet att socialt kapital också kan 

innebära skyldigheter och förväntningar mellan sociala aktörer och därför ska man i mån av 

möjlighet ställa upp för varandra. Respondenterna har via sitt gamla sociala kapital, som dem 

införskaffat sig i Stockholm dem första två veckorna, fått kontakt med den ideella 

organisationen. Respondenterna har alltså fått humankapital på organsationen genom sitt 

gamla sociala kapital. Detta stödjer visserligen Colemans public-good aspekt, dvs. genom sitt 

gamla sociala kapital, så kan man komma åt egen ekonomisk nytta. Men Portes och Landolts 

menar att dessa typer av nätverk skapar en viss utestängning från samhället. Denna 

exkluderade grupp skapar sina egna normer och värderingar, vilket leder till utanförskap och 
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brist på utomstående information. Det går att hålla med till viss del. Vad som menas med 

utestängande funktion tåls att diskuteras. Till och börja med så är denna insider information, 

alltså vetskapen om en ideell organisation, positiv. Däremot finns det tendenser till att slutna 

organisationer skapar en viss konformitet inom gruppen, som kan komma att vara negativ. 

Humankapital på organisationen är resurser som kan se ut på många olika vis, som 

yrkesvägledare, cv-analytiker, måltider och svenskakurser. Dessa resurser har varit en av dem 

primära för respondenterna, så möjligtvis är detta humankapital effektivare för deltagare än 

det gamla och organisationens sociala kapital. Detta är särskilt då man syftar på de sociala 

kontakterna med andra migrantarbetare och de tidigare sociala kontakter man haft. Men det är 

viktigt att påpeka att, utan det gamla sociala kapitalet så finns det ingen länk till den ideella 

organisationen överhuvudtaget, vilket därför då gör dem otroligt viktiga. Det gamla sociala 

kapitalet ger möjlighet till en distanserad information som annars inte varit tillgänglig. Man 

skulle kunna säga att denna information kan komma att förbättra en individs välfärd, dvs. att 

det skulle kunna tranformeras till att bli en individuellt bunden resurs. Tidigare känner man 

till att sociala nätverk och ekonomiska resurser är olika typer av kapital, socialiserade aktörer 

eller endast ekonomiskt egoistiska aktörer, men att det finns möjlighet att konvertera dessa 

tillgångar.  

6.2. Förbättring av respondenternas förutsättningar 

Respondenterna menar att det positiva med det sociala kapitalet på organisationen är att den 

skapar tillit och gemenskap som de inte funnit någon annanstans utanför organisationen i 

Stockholm. Tidigare forskningsstudier som nämnts har det visat att personer i olika 

organisationsformer har för det mesta varit positiva till deras insatser. Projektarbetarna 

menade att dessa typer av insatser, gav möjligheten till deltagarna till att utvidga sina sociala 

nätverk, och öppnade ett forum där man kunde utföra arbetsärende istället för att direkt 

kontakta myndigheter som i många fall kunde upplevas komplicerat vid bland annat brist på 

information om hur systemet fungerade. Man fann att mötesplatsen mellan yrkesvägledare 

och personer som befann sig i samma arbetssituation var effektiv, då vägen till praktik och 

arbete blev smidigare, eftersom den särskilda informationen som efterfrågades fanns på en 

specifik enskild plats. Respondenterna berättar att den ideella organisationen är nödvändig för 

att skapa en brygga till migrantarbetarna, som är utan arbete och som inte har tillgång till 

svenskakurser. Studiens respondenter berättade att några av den ideella organsationens 

främsta tillgångar var måltiderna, svenskakurserna och möjligheter till papperskopior, 

eftersom dessa resurser annars skulle ha inneburit en kostnad för dem, men en annan 
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huvudsaklig resurs som respondenterna berättar om är att den ideella organisationen fungerar 

som stöd. Denna mekanism kallas i studien för socialt kapital på den ideella organisationen. 

Stödet utgör delvis en väldigt viktig social aspekt under arbetssökandet. Studien finner 

dessutom att stödet på något sätt hänger ihop med tillit och gemenskap, då dessa tre 

tillsammans blir ett vänskapsband. Respondenterna får träffa och lära känna andra 

migrantarbetare och sedan utvecklar dessa sociala relationer till vänskapsrelationer, det vill 

säga det blir starkare sociala band ju mer de lär känna varandra. Det betyder att det sociala 

kapitalet på organisationen är viktig för migrantarbetarna, eftersom det innebär gemenskap, 

tillit och stöd för dem, men att det med tiden blir för täta nätverk som leder till att det får mer 

liknande omgivning och relationer. Detta leder till att informationen om ett arbete blir 

densamma mellan varandra och därför i längden också mer begränsad. Om man återgår till 

den ideella organisationen och dennes roll så informerar den deltagarna om hur det ser ut på 

arbetsmarknaden. I tidigare studier har man sett en tydlig trend som är att man på 2000-talet 

ska vara anställningsbar och så tillgänglig som möjligt. Respondenterna själva menar att det 

kopplar den ideella organisationen till en sorts brygga för migrantarbetarna och att den hjälper 

till med sådant som annars inte är tillgängligt under den allra första tiden. Respondenterna 

syftar då främst på ordentliga måltider eller viss typ av arbete- och samhällsinformation.  

6.3. Det negativa sociala kapitalet i den slutna gruppen 

Respondenterna berättar att från början så var de väldigt öppna med att tipsa varandra om 

olika arbetsuppdrag. Men då majoriteten idag inte fått något arbete, så har man blivit 

försiktigare med att berätta ”för mycket” till varandra, i rädsla av att ”tipsaren” istället mister 

ett arbete. Enligt Granovetter så skulle nog detta stämma, men däremot så skulle ju det betyda 

att ju starkare band man införskaffar sig, ju mer tillit, gemenskap och stöd mister man. Det 

skulle då också innebära att ju mindre av dessa tre vänskapliga förtroende aspekter man har ju 

större chans till att få ett arbete. Det är väldigt komplext, men utan att spekulera allt för 

mycket så kan det troligen vara så att informationsgivaren möjligen mister ett arbete, men att 

det senare jämnar upp sig.  

6.4. Den ideella organisationens begränsningar  

En problematik som man kan se idag är att man i många olika insatsprogram utgår ifrån att 

arbetssökaren har tidigare referenser, medan många i detta fall migrantarbetarna, saknar 

nätverkskontakter av olika referenspersoner från arbetslivet i Sverige. Att man utgår från 

endast en typ av arbetssökare, möjligen allt för generaliserad, kan det skapa en viss typ av 
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problematik. Detsamma skulle också gälla om man utgick ifrån att alla inte hade någon typ av 

nätverk, vilket man kan utesluta, så man vet att alla har socialt kapital. Man menar i tidigare 

studier att man ibland haft vissa generella uppfattningar och att detta har negativa 

konsekvenser, då många som varit en del utav rekryteringsprogram i början tappat 

motivationen. Den främsta anledningen har varit att man trott att deltagandet i sig ska leda till 

ett arbete, alltså att trots att det satts in olika insatser så är det inte rent deltagande som är 

nyckeln till ett arbete. Kanske utgör detta så kallade organisationsliv en viktig del utav många 

resurser, men att det i sig inte är den enda lösningen eller vägen till ett arbete. Respondenterna 

menar att bara besöka den ideella organisationen räcker inte, utan att man måste vara 

tillgänglig och alltid vara redo för kommande uppdrag. Kombinationen som vissa använder 

sig utav är att man tar del utav de insatser som finns på den ideella organisationen under 

förmiddagen och sedan efter stängning använder sig av dem resurser man blivit tilldelad. Det 

rör sig både om det sociala kapitalet och om humankapitalet på organisationen, för att sedan 

personligen besöka företag och ta kontakt med olika arbetsgivare. 

6.5. Respondenternas svårigheter på arbetsmarknaden 

Om man återgår till sociala kontakter som kan komma att bli negativa, så har det från våra 

respondenters utsagor visat sig att medverkan i den ideella organisationen ger tillgång till ett 

visst socialt kapital och humankapital. Dessa får man tillträde till genom tidigare sociala 

kontakter och nätverk som det för majoriteten inte lett till något reguljärt arbete. Alla 

respondenter har varit i kontakt med företag och enskilda arbetsgivare som endast velat lura 

dem på pengar och arbetsuppgifter. Det rör sig om allt från arbeten med låg lön eller 

arbetstimmar de inte fått betalt för. I många fall har det också handlat om arbeten som de 

blivit lovade och garanterade, men som de i slutändan inte fått. Utan att tycka allt för mycket 

vet man att denna grupp tyvärr tillhör en riskgrupp för utanförskap och diskriminering. I brist 

på samhällsinformation och brist i det svenska språket gör att dessa migrantarbetare har större 

benägenheter att bli lurade. Alla respondenter har minst ett fall var att berätta om då de blivit 

lurade av oseriösa arbetsgivare. Det verkar tyvärr som att de sociala kontakterna som råder 

mellan migrantarbetarna, det vill säga en ganska sluten grupp med sluten information, 

resulterar i väldigt negativt socialt kapital. Alltså, istället för att gynna migrantarbetarna 

ställer det i stället till stora sociala problem för dem. Under intervjuerna så talas det mycket 

om otur på arbetsmarknaden, men man ställer sig tveksamt mot detta, eftersom sannolikheten 

att råka ut för denna otur verkar mirakulöst stor. Istället anses ”otur” vara ett laddat ord med 

rikt innehåll av någon slags maktlöshet. Det är trots allt känt att marginaliserade grupper i 
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samhället löper en större risk att inte accepteras på arbetsmarknaden. Då våra respondenter 

saknar visst socialt kapital och visst humankapital, det vill säga svagheter i svenska eller 

tidigare svenska referenser löper dem större risk att komma i kontakt med personer som 

också, fast på ett annat sätt står utanför samhället, oseriösa typer eller kriminella arbetsgivare. 

Dessa personer känner till komplikationerna för migrantarbetare och riktar sig därför till en 

viss typ av arbetssökare, utan att gå ifrån ämnet för mycket så kan man kanske se likheten 

med ungdomar som saknar referenser och har svårigheter att finna sitt första arbete och är 

därför mer utsatta för oseriösa personer som lovar löner och villkor som sedan inte följs. 

6.6. Språkets vikt i arbetssökandet 

Respondenterna menar att det enda kriteriet som saknas till de arbeten de söker är just 

språkkunskaper och, utan språket upplever de det väldigt svårt att få någon chans att ens 

komma i kontakt med en arbetsgivare. Alla respondenter har däremot arbetat svart på flera 

arbetsplatser, där man i vanligt fall kanske hade krävt goda kunskaper i svenska. Det hade 

varit intressant att ha ställt frågan om de upplevt något arbete svårt eller komplicerat på grund 

av språket. Då respondenterna oftast har samma nätverk och arbetskontakter finns det en 

möjlighet att de arbetar tillsammans flera med samma härkomst, vilket underlättar på så vis 

kommunikationen och har man blivit tipsad till arbetet av någon annan inom samma bransch 

så är det kanske med just den personen man arbetar. Majoriteten utav respondenterna menar 

att svenskakurserna är viktiga, men en respondent berättar olikt från övriga respondenter att 

han anser att han fått arbetet på grund av att han visste lite mer svenska än sin vän, då både 

ansökt samma arbete. Språkkunskaperna gav honom möjligheten att uttrycka sig, vilket enligt 

honom själv gav ett bättre intryck och en större chans till arbetet. Alla respondenter menar att 

det är det första arbete som är svårast att få. Har man fått ett arbete, så kommer det att bli 

betydligt lättare att få ett till, menar dem. Man vet enligt tidigare studier att arbetslösa har 

färre chanser att bli kontaktad av en arbetsgivare än en person som redan har ett arbete. 

Men förutom att man som individ ska göra sitt allra bästa för att vara anställningsbar så är det 

också nog så att bilden av den rasifierade andre blir starkare under ”kärvare tider” som en 

arbetsförmedlare en gång sa. Man vet att kvalifikationsnivån under sämre ekonomiska tider 

höjs. Denna kompetensförfrågan för vissa arbeten kanske ibland endast ställas för att arbeten 

bör efterfråga vissa kvalifikationer. Detta har ställt till det för migrantarbetarna, eftersom 

många arbeten som förmodligen inte har så stort behov av språklig kommunikation efterfrågar 

det ändå. 
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Med språkkvalifikationer till ett arbete, utgår studien ifrån byggarbeten, där man anser att 

arbetsrutinera är till större delen dem samma mellan europeiska länder och därför bör inte 

efterfrågan vara lika hög som i inom andra yrken där språkkunskaper är krävande för att 

arbetsuppgifter ska utföras korrekt. Det finns studier som påvisar att det inte är 

språkkunskaperna i sig som i viktiga för ett arbete, utan att det är arbetsmarknadenssituation 

som är den riktiga anledningen. En annan faktor är att personer med annan härkomst i många 

fall har svårare att få möjlighet till arbete, då många arbetsgivare saknar kännedom om vissa 

grupper vilket leder till strukturell diskriminering.  

6.7. Respondenternas synsätt på framtiden och arbetssökandets 

svårigheter. 

Alla respondenter ser ljust på framtiden angående arbetsmöjligheter. Majoriteten är villig att 

stanna kvar i Sverige, då nästan alla respondenter menar att de inte har något att återvända till. 

Två utav respondenterna har idag rest tillbaka till sitt hemland, men ingen utav dem ser några 

möjligheter där, utan har varit tvungna att återvända på grund av att pengarna tagit slut. Alla 

antyder att det är viktigt att vara väl förberedd om man bestämmer sig för att åka till 

Stockholm och att man bör veta att det blir väldigt dyrt att söka arbete, alltså man ska inte ha 

med sig allt för lite pengar och att det finns många arbetsgivare som lurar migrantarbetare. 

Sverige, som skandinaviskt land är dessutom väldigt olika sydeuropeiska länder på många 

olika sätt och därför bör man ta i beaktande att många system fungerar annorlunda. Möjligen 

har det varit så att många migrantarbetare haft idén om att det skulle ha varit enklare att få 

sociala kontakter och arbete i Stockholm. Dessa personer har en tendens att bli utsatta för 

oseriösa arbetsgivare då de kommer till Stockholm och förutom den ideella organisationen så 

finns det ingen möjlighet till annan social hjälp, vilket gör att de hamnar helt utanför 

samhället. Enda möjligheten att bli inkluderad är att finna ett arbete. Arbetet i sig blir en 

huvudmekanism för att bli socialt accepterad, då detta är en dörr för andra möjligheter som 

stadgar individens välfärd. Arbetet blir den enda möjligheten till samhällsinkludering.  

6.8. Den ideella organisationens roll, från deltagarens synsätt 

Respondenterna vet att deltagandet i den ideella organisationen är en liten del utav dem 

resurser de måste ta del utav för att finna ett arbete. Däremot är tillit, gemenskap och stöd 

viktiga för dem under arbetssökandet. Dessa kan med tiden bli lite suddiga mellan vissa av 

migrantarbetarna, men som man förstått det hela så är det inget de förbiser. Detta har tidigare 

i studien kallats för negativt socialt kapital. Respondenterna själva ser detta som ett problem, 

att inte kunna lita på andra under arbetssökandet. På detta sätt kan den ideella organisationen 
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vara till tjänst, eftersom denna inte ligger lika nära individen, som i detta fall dennes privata 

umgängeskrets. Istället finns det tillgänglig information, i detta fall en institution, som man 

inte ser som en konkurrent. På detta vis är den ideella organisationens existens viktig.  

Det är förmodligen viktigt att denna verksamhet håller sig liten och arbetar individuellt för att 

på främsta möjliga vis hjälpa deltagarna efter deras behov. Men olikt från andra studier så 

menar deltagarna samtidigt att de skulle vilja se verksamheten utvecklas, men inte så att det 

blir opersonligt, utan att den utvidgar sina resurser. Generellt sett ser det ut som att deltagarna 

går vidare efter den ideella organisationen, med det sociala och humankapital dem fått för att 

vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det är viktigt däremot att belysa att dem intervjuer som 

genomfördes till viss del inte kan uttala sig generellt om majoriteten utav den ideella 

organisationens deltagare då man valt ett snävare urval på grund av etiska skäl. 

Avslutningsvis så blir svaret på frågeställningen att deltagaren påverkar sitt sociala- och 

humankapital på den ideella organisationen genom att vara delaktig i dem resurser som finns 

på den ideella organisationen, alltså genom att möta en yrkesvägledare och studera svenska. 

Grundläggande är också att få vara en del utav den tillit och gemenskap som finns inom 

organisationen. Å andra sidan, har inte dessa resurser någon direkt påverkar till ett arbete, 

utan det är i första hand deltagarens svenskakunskaper, och nya direkta kontakter med olika 

arbetsgivare, vilket kan bli deras framtida svenskareferenser, som har en större roll för att 

deltagarna snabbare skulle komma in på den svenska arbetsmarknaden och detta har den 

ideella organisationen inte mer än i viss mån bidragit med. 
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7. DISKUSSION 

I det tidigare avsnittet analysen har man diskuterat och analyserat varje tema enskilt, därför 

kommer det att i denna diskussionsdel belysa de viktigaste resultaten man kommit fram till, 

som tidigare presenteras i analysen. Det man har velat undersöka i studien är hur en deltagare 

från en ideell organisation, från sitt egna perspektiv, kan förbättra sina förutsättningar för att 

snabbare komma in i den svenska arbetsmarknaden. Man har utgått från frågeställningen, på 

vilket sätt kan en deltagare med hjälp av en ideell organisation påverka sitt sociala kapital och 

sitt humankapital, och hur stor roll denna påverkar deltagaren för att kunna effektivisera sin 

väg till den svenska arbetsmarknaden? Innan man börjar diskutera resultatetet så presenteras 

den åter här nedan: 

Det var en minoritet utav deltagarna från den ideella organisationen som fann ett arbete. Det 

var alltså nästan ingen som kom till stadiet utav nytt socialt -eller nytt human. 

 Däremot påverkar deltagaren sitt sociala kapital och humankapital på den ideella 

organisationen, genom att vara delaktig i dem resurser som finns på den ideella 

organisationen som möten med yrkesvägledare och genom att studera svenska.  

Respondenterna menar att det är viktigt för dem att vara en del utav den tillit och gemenskap 

som finns inom organisationen.  

Å andra sidan, har inte dessa resurser någon direkt påverkar till ett arbete, utan det är i 

första hand deltagarens svenskakunskaper, och nya direkta kontakter med olika arbetsgivare, 

som spelar en större roll för att deltagarna snabbare ska komma in på den svenska 

arbetsmarknaden, vilket den ideella organisationen inte mer än i viss mån bidragit med.  

Utifrån det resultat (ovan) som man kommit fram till i analysen så kommer det att diskuteras 

hur det kommer sig att det är en minoritet utav dem som får arbete med hjälp utav den ideella 

organisationens resurser och vad det är som den ideella organisationen egentligen tillför till 

sina deltagare. 

Trots de brister med att få in deltagarna in i den svenska arbetsmarknaden är den ideella 

organisationen en typ av förebild för hur samverkan mellan offentligt och ideellt kan ordnas. 

Den ideella organisationen är förmodligen, enligt min mening, på rätt väg, men det behövs 

nog fler insatser som är bättre kopplad till dem företag som efterfrågar anställda, i annat fall 

blir vägen till arbete för avlägsen som gör att arbetsmöjligheten blir näst intill omöjlig. I andra 
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arbetsmarknadsinsatser har man sett att närmare kontakter med arbetsförmedlare är viktigt för 

att lättare få en fot in på arbetsmarknaden. Respondenterna menar dessutom att det är den 

direkta kontakten som är svåraste, bland annat på grund av dem språksvårigheter som råder 

behövs det närmare kontakter med arbetsförmedlare som besöker den ideella organisationen 

regelbundet. Det är också viktigt att belysa att man inte gjort en ordentlig statistik över hur 

många som får arbete efter ett antal månaders deltagande på den ideella organisationen, den 

enda kunskapen som man har är att det är svårt att föra sådan statistik och att det för tillfället 

inte finns någon sådan statistik gjord. Däremot kunde man med dem åtta respondenterna få en 

inblick i att det råder en viss problematik kring arbetssökandet och att dem insatser som idag 

finns för att få eu-migranter in på den svenska arbetsmarknaden antagligen inte är tillräckliga.  

Respondenterna menar ändå att den ideella organisationen är oerhört viktig, då den fungerar 

som en primär mötesplats. Trots att den inte tillför några vidare kontakter eller 

jobberbjudanden så är den till stor hjälp, samtidigt så var majoriteten utav respondenterna väl 

medvetna om att den ideella organisationen endast är ett stöd i arbetssökandet och att ingen 

arbetsgaranti givits genom deltagandet i den. Majoriteten kom i kontakt med den ideella 

organisationen efter endast några veckor i Stockholm, dvs. under en period då man ännu inte 

möjligtvis skapat egna rutiner vilket gör att den ideella organisationen i sig skapar en ordning 

för deltagarna. Deltagandet i den ideella organisationen ger en känsla av gemenskap. För 

deltagarna har denna gemenskap och tillit varit viktig, men med tiden blir den mindre stark 

bland arbetsmigranterna. Då fungerar den ideella organisationen stor roll, då dennes position 

till deltagaren inte är föränderlig. Det är också viktigt att nämna att den urvalsgruppen som 

intervjuats har inte varit helt slumpmässigt vald, då man intervjuat migranter som lever under 

svåra omständigheter, men som inte längre är bostadslösa (detta inkluderar inte tillfälligt 

boende) och som inte längre besöker den ideella organisationen dagligen, dvs. en grupp 

personer som till viss del lever i fattigdom, men inte i lika hög grad som andra migranter från 

samma ideella organisation möjligen gör. Detta gör att studiens urvalsgrupp inte är 

representativ för vad som möjligen är en allmän beskrivning av de deltagare som finns inom 

den ideella organisationen. Detta gör att det nog skulle se väldigt annorlunda ut om man hade 

haft resurser och kunskaper till att intervjuade den representativa gruppen då andra teman 

(som exempelvis bostadsproblematiken) hade dykt upp och varit mycket mer centrala för 

respondenterna, innan men ens kunnat tala om arbetssökandet överhuvudtaget.  

Förhoppningsvis så kommer det i framtiden finnas resurser i den ideella organisationen som 

förbättrar deltagarnas väg in i den svenska arbetsmarknaden, då deras gamla sociala kapital 
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och human kapital i många fall inte är tillräcklig, samt att det är riskfullt att utan rätt svensk 

samhällsinformation bli lurad av oseriösa arbetsgivare.  

Förslag på framtida forskning 

Det har varit intresseväckande och lärorikt att vara med i denna och förslag till vidare 

forskning skulle vara att jämföra den ideella organisationens synsätt med respondenternas, 

eller att om några år undersöka om respondenterna sociala- och humankapital har utvecklats 

vidare och då på vilket sätt den gjort det. 
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Bilaga 1: Intervjumall. 

Tema 1: Personuppgifter 

1.      Med vad har du tidigare arbetat med? 

2.      Vad har du för utbildning? 

Tema 2: Sociala relationer i Stockholm 

3.      Berätta inledningsvis om då du bestämde 

dig för att åka till Stockholm? 

4.      Berätta om de första dagarna i Stockholm? 

5.      Vad anser du vara viktigast med din resa till 

Stockholm? 

 

 

Tema 3: Den ideella organisationen 

6.      Hur kom du i kontakt med den ideella 

organisationen och vad gör du vanligtvis gör på Den 

ideella organisationen?  

7.  Vad tror du denna typ av organisation kan göra för 

dig? 

8.  Vad förknippar du med den ideella organisationen? 

9.  Vad anser du vara viktigast med den ideella 

organisationen? 

 

 

 

 

Tema 5: Avrundning 

19.  Var tror du att du befinner dig om 2-5år. 

20.  Har du något som du vill tillägga eller fråga om 

innan vi avslutar intervjun? 

 

Tema 4: Erfarenhet av den svenska 

arbetsmarknaden. 

10.  Har du varit i kontakt med någon 

arbetsgivare i Stockholm?  

11.  Vilken typ av arbete söker du i Stockholm? 

12.  Vad har varit viktigast för dig för att få ett 

arbete i Stockholm? 

13.  Hur har du kommit i kontakt med olika 

arbetsgivare? 

14.  Vad finns det för typer av svårigheter med att 

söka arbete i Stockholm? 

15.  På vilket sätt är du tillgänglig för dina 

kommande arbetsgivare?  

16.  Var får du information om lediga uppdrag? 

17.  Har du någongång blivit kontaktad av en 

arbetsgivare? 

18.  Känner du att du kan ta kontakt med 

arbetsgivare i Stockholm? Hur gör du i 

sådanafall? 

 


