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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur antalet nära vänner spelar roll för 

sannolikheten att ha varit arbetslös. Vidare syftar uppsatsen till att studera om 

sambandet mellan antal nära vänner och arbetslöshet påverkas av hur många av de nära 

vännerna som är arbetslösa eller utlandsfödda. Bland de nära vännerna finns användbara 

resurser som kan bidra med information, inflytande, sociala referenser och bekräftelse 

av identitet, vilket kan skapa förutsättningar för individen att lättare etablera sig på 

arbetsmarknaden. Utifrån data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000 har 

sambandet undersökts genom logistiska regressionsanalyser. Resultatet visar att antal 

nära vänner och antal nära vänner som är arbetslösa har ett samband med om individen 

själv har varit arbetslös. Dock finns det inte ett samband mellan antalet nära vänner som 

är utlandsfödda och individens egen arbetslöshet. Vår studie bidrar med ytterligare 

bevis på att det sociala nätverket kan utgöra en skillnad mellan individens möjlighet att 

få en anställning eller inte, samt belyser problematiken med att resurssvaga nätverk kan 

vara hämmande för att komma in på arbetsmarknaden. 
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1. Inledning 

Det sociala nätverket och en individs relationer har visat sig spela stor roll för individens 

livssituation och har framför allt visat sig ha stor betydelse för mycket av det som är centralt i 

en människas liv, exempelvis hälsa och ekonomi (Jonsson och Mood, 2014). Förutom att 

bidra med stöd, bekräftelse och social samvaro kan kontakter också bidra med resurser av mer 

praktiska slag, vilka enligt Lin (1999a) definieras som socialt kapital. Det sociala kapitalet är 

de inbäddade resurser som finns i individens sociala nätverk, vilka kan användas som en 

investering i de sociala sammanhang hen ingår i. Att ha ett stort socialt kapital ger större 

möjligheter till bättre jobb, tidigare karriärsavancemang, högre lön och bättre mental hälsa 

(Lin, 2000). Det sociala kapitalet samverkar således starkt med arbetsmarknaden, och ett av 

de vanligaste sätten att få jobb på är att använda sina kontakter (Granovetter, 1974; SCB, 

2010). Enligt en undersökning av Svenskt näringsliv (2014) är kontaktnätet den vanligaste 

metoden som privata företag använder sig av för att hitta nya medarbetare - hela 77 procent av 

rekryteringarna under 2013 gjordes med hjälp av kontakter från kunder, leverantörer eller 

anställda. För arbetssökande är uppmaningen därför tydlig – skapa kontakt med nya 

människor och ta vara på de relationer man redan har för att så snabbt och enkelt som möjligt 

få ett jobb (DN, 2013; Jusek, 2014; Metro, 2010). 

 

Att kontakter är användbara på arbetsmarknaden är dock inget nytt, Granovetter belyser i sin 

avhandling från 1974 det faktum att ett stort nätverk gör det lättare att komma in på 

arbetsmarknaden. Detta bekräftas även i senare forskning, där exempelvis Freitag och 

Krischner (2011) i sin studie påvisar att en stor del av jobben erhålls genom kontakter samt att 

en individs sociala kapital har ett stort inflytande på möjligheten att få jobb. Även om 

kontakter alltid har varit användbara för människor i jobbsammanhang så finns det forskare 

som menar att det har kommit att öka genom åren, framför allt under senare delen av 1900-

talet (Tovatt, 2013).  

 

För att beskriva det sociala nätverket och vilken typ av relationer det är uppbyggt med kan 

relationerna benämnas som länkar och delas upp beroende på dess styrka (Lin, 1999b; 

Granovetter, 1973). Länkarna kan antingen vara starka, vilket beskriver de nära vännerna, 

eller svaga, vilket beskriver de bekanta eller ytliga vännerna. Länkarna diskuteras ofta ha 
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olika inverkan på individen och hens livssituation beroende på dess styrka. Vilken roll de 

spelar på arbetsmarknaden råder det något delade meningar om. Granovetter (1973) menar att 

de starka länkarna, familj och nära vänner, bidrar till individens trygghet och känsla av socialt 

stöd från omgivningen, medan de svaga länkarna är mer användbara på arbetsmarknaden då 

de bidrar med information om jobbmöjligheter samt ger öppningar till nya nätverk vilket är 

gynnsamt för individen. Bian (1997) däremot, menar att de nära vännerna är minst lika 

avgörande för människors möjligheter att få jobb. De vänskapsrelationer där man har starka 

band mellan varandra karaktäriseras av mer lojalitet till skillnad från relationerna mellan 

bekanta. Lojaliteten resulterar i en vilja att hjälpa de man känner väl, vilket i Bians forskning 

har visat sig ha en positiv inverkan på individens framgång på arbetsmarknaden.  

 

Det är även relevant att granska vilken typ av individer som finns i nätverket och vilka 

resurser man har tillgång till. Lin (2000) tar upp begreppet ”homosocialitet”, som beskriver 

fenomenet att individen tenderar att söka sig till personer som är lik en själv. Om man har ett 

nätverk med kontakter som är mindre värdefulla i jobbsammanhang, är det således stor 

sannolikhet att man interagerar med människor som också har begränsade nätverk. Detta kan 

resultera i man kan ha svårt att nå ut till nya och mer resursstarka nätverk. 

 

I enlighet med ovan nämnda källor så finns det mycket som tyder på att kontaktnätet påverkar 

utfallet på arbetsmarknaden – inte bara hur många vänner man har utan även vilken typ av 

resurser som existerar i vänskapskretsen. Vi kommer att undersöka om det finns ett samband 

mellan hur många nära vänner, starka länkar, en individ har och om hen har varit arbetslös. 

Utifrån teorin om homosocialitet kommer vi vidare att undersöka om de nära vännernas 

personliga livssituation har ett samband med egen arbetslöshet. Att ha många kontakter i sitt 

nätverk som inte har en tydlig anknytning till arbetsmarknaden torde hämma vilka resurser 

individen har och därmed också möjligheten till att ha ett arbete. Därför kommer vi att 

undersöka om antalet arbetslösa vänner har ett samband med egen arbetslöshet. Segregationen 

på arbetsmarknaden och samhället i övrigt samt det faktum att arbetslösheten bland 

utlandsfödda är högre jämfört med personer som är födda i Sverige (Tåhlin, 2014), leder till 

att utlandsfödda är en mindre resursstark grupp. Har man många utlandsfödda vänner skulle 

det i så fall leda till att man har begränsade sociala resurser, vilket gör att det är intressant att 

fokusera på om vännerna är födda utanför Sverige eller inte spelar roll för om individen har 

ett jobb.  
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Hur en individs kontaktnät spelar roll för utfallet på arbetsmarknaden har tidigare studerats på 

flera olika sätt, exempelvis har forskare undersökt i vilken utsträckning kontakter är viktiga 

för att få ett adekvat eller välbetalt jobb. I den här studien använder vi arbetslöshet som ett 

mått på utfallet på arbetsmarknaden, som till viss del har studerats en del i andra länder men 

är ett relativt outforskat område i Sverige. De flesta tidigare studier har fokuserat på hur de 

ytliga vännerna, alltså de svaga länkarna, påverkar en individs konkurrenskraft på 

arbetsmarknaden och i vilken mån hen har möjlighet att få jobb. Med bakgrund av detta är det 

intressant att studera hur de nära vännerna, de starka länkarna, har en inverkan på 

arbetslöshet. 
 

För att undersöka våra frågeställningar använder vi oss av Levnadsnivåundersökningen från år 

2000, som en är en riksrepresentativ undersökning som genomförs av Institutet för social 

forskning. Data har sedan analyserats med hjälp av regressionsanalyser. 

1.2 Syfte  

Denna studie syftar till att undersöka hur antalet nära vänner har betydelse för sannolikheten 

att ha varit arbetslös. Vidare syftar uppsatsen till att studera om sambandet mellan antal nära 

vänner och arbetslöshet påverkas av hur många av de nära vännerna som är arbetslösa eller 

utlandsfödda. 

1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar kommer att undersökas i uppsatsen: 

• Finns det ett samband mellan antalet nära vänner en individ har och om hen har varit 

arbetslös någon gång under 1999? 

• Finns det ett samband mellan antalet arbetslösa nära vänner en individ har och om hen 

har varit arbetslös någon gång under 1999? 

• Finns det ett samband mellan antalet utlandsfödda nära vänner en individ har och om 

hen har varit arbetslös någon gång under 1999? 
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1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där vi redogör för studiens teoretiska utgångspunkter 

som struktureras upp efter centrala begrepp och dess definition. Efter teoriavsnittet tar vi upp 

tidigare forskning som är relaterad till våra forskningsfrågor. Vidare beskriver metodavsnittet 

hur vi har hanterat data samt hur vi har gått tillväga för att genomföra analyserna. Därefter 

följer en sammanfattning av resultaten från regressionsanalyserna, vilka sedan analyseras 

utifrån teori och tidigare forskning. Uppsatsens sista avsnitt innehåller diskussion av det 

redovisade och tolkade resultatet, i vilket vi återkopplar och diskuterar resultatet i relation till 

teoretiska utgångspunkter.  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

Detta avsnitt kommer att beskriva den teoretiska ram som används för att analysera studiens 

resultat, vilken utgörs av Lins (1999a; 1999b; 2000) teori kring sociala nätverk, sociala 

resurser och socialt kapital samt Granovetters (1973; 1974) teorier om starka och svaga 

länkars betydelse för individen. Båda två är väletablerade nätverksteoretiker som refereras 

flitigt i annan forskning på nätverksområdet. Vidare kompletteras avsnittet av Bian (1997), 

som har studerat användandet av kontakter på arbetsmarknaden, samt McPherson, Smith-

Lovin & Cook (2001) som har bedrivit forskning inom homosocialitet och vad homogena 

nätverk kan leda till när det kommer till individers möjligheter på arbetsmarknaden.    

 

2.1.1 Socialt kapital 

I individens sociala nätverk beskriver Lin (1999a) att det finns inbäddade sociala resurser. De 

sociala resurserna är den direkta eller indirekta tillgången till resurser som är användbara för 

individen, vilka enligt de flesta samhällsnormer definieras som individens möjligheter att nå 

välstånd, makt och status. Ett mått på en individs tillgång till sociala resurser som hen har i 

det sociala nätverket definieras enligt Lin (1999a) som socialt kapital. Att ha ett stort socialt 

kapital hör ihop med ökade chanser att få bättre jobb, tidigare karriärsavancemang, högre lön 

och bättre mental hälsa (Lin, 2000).  
 

Lin (1999b) tar upp fyra anledningar till varför sociala nätverk har stor betydelse för en 

individs handlingar och hens inbäddade resurser. Till att börja med har ett stort socialt nätverk 

en inverkan på en individs tillgång till information. Att ha kontakter i hierarkiska och 

”strategiska” positioner kan spela stor roll för individen, som då kan få information om 

chanser och möjligheter som hen annars inte lika lätt hade fått. För individen kan det sociala 

nätverket bidra med andra personers kunskap om organisationer och om dessa skulle vara 

intressanta att söka sig till, vilket har relevans i jobbsammanhang. Den andra anledningen är 

att det sociala nätverket leder till stort inflytande hos aktörer som har mycket makt, till 

exempel hos chefer eller rekryterare. Att kunna använda sina kontakter är fördelaktigt för att 

kunna påverka beslut, och att exempelvis kunna ”lägga in ett gott ord” för någon i en 
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rekryteringsprocess kan lättare leda till ett mer gynnsamt beslut för individen. En tredje 

anledning är att nätverkets storlek visar hur individers sociala kapital ser ut och kan 

därigenom spegla hur mycket resurser man har. På så sätt kan det sociala nätverket fungera 

som sociala referenser. Ytterligare en anledning till hur det sociala nätverket kan ha 

inflytande på en individ är att de kan bekräfta hens identitet, vilket bidrar med en social 

trygghet och ett erkännande av människorna omkring. Sammanfattningsvis kan de fyra 

delarna information, inflytande, sociala referenser och bekräftande av identitet förklara varför 

sociala nätverk är betydelsefulla för en individ.  

 

Det sociala nätverkets storlek är centralt när man diskuterar dess relevans för individen och 

hens livssituation. Hur många vänner en individ har är enligt en studie av Saramäki et al. 

(2014) numerärt beständigt över tid. Även om vänner byts ut så är nätverket ungefär lika stort. 

Att utveckla och underhålla vänskapsrelationer kräver tid och uppmärksamhet, och storleken 

på individens nätverk begränsas av varje individs egen kapacitet.   
 

2.1.2 Ojämlika nätverk 

Det sociala kontaktnätet och de sociala resurser en individ har att tillgå, påverkas till stor del 

av den ”ursprungsposition” hen har. Den beror i sin tur till stor del på föräldrarnas status och 

individens uppväxtförhållanden, men också av hens kön och etnicitet (Lin, 1999a). 

Ursprungspositionen ligger till grund för var i samhällsstrukturen man hamnar, vilket också 

har en inverkan på vilka man interagerar med. Lin använder begreppet ”homosocialitet” för 

att beskriva tendensen att man ofta umgås och drar sig till människor som är lik en själv. 

Detta resulterar i relativt homogena nätverk, där individer som är lika en själv ofta har 

liknande socialt kapital och sociala resurser. De som har resursrika sociala nätverk med fler 

användbara kontakter tenderar därmed att gynnas mer. De som redan har ett ”fattigt” socialt 

nätverk får fortsatt begränsade resurser, vilket i så fall är negativt i sammanhang där det är 

fördelaktigt att komma i kontakt med andra personer. Relaterat till arbetsmarknaden är det 

således problematiskt för dem som inte har så många kontakter, då det bland annat minskar 

möjligheten att få information och sociala referenser. De begränsade resurserna i nätverket 

korrelerar med ökad fattigdom, ohälsa och arbetslöshet (Jonsson och Mood, 2014). För att fler 

ska få tillgång till information och jobbmöjligheter skulle det således vara mer fördelaktigt 

med mer heterogena nätverk (Lin, 2000). McPherson, Smith-Lovin & Cook (2001) menar att 

homosocialitet är en förklaring till att exempelvis invandrare har begränsat socialt kapital. 
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Detta beror på att det som till stor del ligger till grund för homosocialiteten är att man väljer 

att bosätta sig på samma platser samt tar efter liknande beteenden och interpersonella 

egenskaper. Vidare påverkar detta vilken information olika individer får tillgång till, vilka 

attityder som bildas samt interaktionen mellan människor. Homosocialitet beroende på 

etnicitet skapar stora klyftor i samhället i och med skillnader i socialt kapital, men också 

ålder, religion, utbildning, yrke och kön spelar roll för segregationen mellan människor 

(McPherson et al. 2001). I och med att utlandsfödda har svårare att få jobb och inte är lika 

representerade på arbetsmarknaden (Tåhlin, 2014), skulle ovanstående resonemang gällande 

homosocialitet leda till att utlandsfödda söker sig till varandra och därmed får begränsat 

socialt kapital och användbara resurser. I sin tur skulle detta hämma möjligheten för dessa 

individer att lyckas på arbetsmarknaden.  

 

2.1.3 Starka och svaga länkar  

För att beskriva en individs sociala nätverk kan man dela upp kontakterna, länkarna, beroende 

på deras styrka vilka antingen kan vara starka eller svaga (Granovetter, 1973). De starka 

länkarna är de kontakter som man har en nära relation till och träffar ofta, vilka oftast är 

familj och nära vänner. De svaga länkarna är de bekanta, alltså de kontakter i nätverket som 

man inte träffar lika ofta och som man inte har en särskilt nära relation till. Granovetter (1973) 

menar att de svaga länkarna är viktiga för individen på arbetsmarknaden då de bidrar med 

information som kan vara avgörande i jobbsammanhang. De svaga länkarna kan också utgöra 

”broar” till nya nätverk och koppla samman individer som är inte är direkt kopplade till 

varandra. Det innebär att en kontakt i nätverket kan leda en till sammanhang och nätverk där 

man inte varit tidigare samt skapa ingångar till nya resurser som man annars inte hade haft 

tillgång till. De starka länkarna bidrar inte till jobbmöjligheter på samma sätt, då kontakter 

som man är nära oftast har samma kontaktnät som man själv (Granovetter, 1973). Däremot är 

de viktiga på andra plan, exempelvis för att ge trygghet och stöd. Även Lin och Dumin (1986) 

diskuterar de olika länkarnas styrka och vad de bidrar med. Genom starka länkar kan man lära 

känna människor i statuspositioner, men det är de svaga länkarna, de bekanta, som spelar 

störst roll för individens möjligheter att få ett bra jobb (Lin, 1999b). Dock finns det forskning 

som stödjer att även de starka länkarna kan vara viktiga på arbetsmarknaden. Bian (1997) 

menar att de starka länkarna i större utsträckning bidrar till en stark lojalitet att hjälpa 

varandra, en känsla av ansvar över de man har en nära relation samt en starkare vilja att utöva 

sitt inflytande för att den man har en nära relation till ska få en mer gynnsam och fördelaktig 
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situation. Också de starka länkarna kan enligt Bian (1997) utgöra broar till andra nätverk. 

Man ska således inte utesluta de starka länkarnas relevans för en individs möjligheter att 

lyckas på arbetsmarknaden.  

 

2.1.4 Arbetslöshet 

Arbetslös är en benämning på någon som inte ingår i arbetskraften men som vill eller kan 

arbeta. År 1999 var arbetslösheten i Sverige 7,1 procent (Ekonomifakta/SCB, 2014a) vilket 

var en följd av den ekonomiska krisen på 1990-talet (Tåhlin, 2014).  

 

Arbetslöshetsnivåerna skiljer sig åt beroende på ålder, och är i genomsnitt större i lägre åldrar 

(Ekonomifakta/SCB, 2014b). Att arbetslösheten är större bland ungdomar kan förklaras av att 

man som ung saknar erfarenhet som är användbar på arbetsmarknaden (Tåhlin, 2014). Han 

förklarar även att utbildningsnivå är en central orsak till skillnader i arbetslöshet mellan olika 

grupper. Statistik visar att arbetslösheten är lägre bland grupper med högre utbildningsnivå 

(Ekonomifakta/SCB, 2014c). Arbetslöshet skiljer sig också mellan människor beroende på 

etnicitet (Tåhlin, 2014). Detta brukar man inom forskningen ofta koppla ihop med 

diskriminering, vilket innebär att arbetsgivare gör bedömningar grundade i föreställningar 

utifrån individens identitet istället för hens meriter och kompetenser. Undersökningar har 

visat att diskriminering förekommer där individer med utländskt klingande namn systematiskt 

väljs bort till fördel för en person som har ett svenskt klingande namn, trots att de har samma 

kompetens (Tåhlin, 2014). En ytterligare bakomliggande faktor till att det är högre 

arbetslöshet bland utlandsfödda kan vara att språket spelar en stor roll i jobbsammanhang, och 

att det är svårare för en person som nyss har lärt sig svenska att etablera sig på 

arbetsmarknaden i jämförelse med en person som har språket som modersmål (Tåhlin, 2014).  

2.2 Tidigare forskning 

Det finns en hel del kvantitativ forskning på området sociala nätverk, hur de ser ut i olika 

sociala grupper i form av storlek och struktur samt dess betydelse för människor och mer 

specifikt hur sociala nätverk påverkar olika typer av arbetsmarknadsutfall. Många har utgått 

från Lins nätverksteori (1999b) samt Granovetters (1973) teori kring starka och svaga länkar 

och prövat vilken betydelse nätverkets storlek och sammansättning har för hur man lyckas på 
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arbetsmarknaden. Forskning har bedrivits både internationellt och i Sverige och nedan 

redogör vi för ett urval av de studier som rör vårt forskningsområde. 

 

Posel, Casale & Vermaak (2014) har gjort en studie bland både arbetstagare och arbetslösa i 

Sydafrika och funnit att det bland båda grupperna är kontakter som är det överlägset 

vanligaste sättet att hitta jobb på. Också Lavezzi & Meccheri (2008) har i sin studie visat att 

sociala kontakter är av stor betydelse för möjligheten för arbetslösa att få en anställning och 

att ett litet nätverk påtagligt begränsar möjligheterna. 

 

Det är inte bara antalet kontakter som är avgörande för individens möjligheter att få jobb, utan 

också kontakternas anknytning till arbetsmarknaden. Kingdon & Knight (2000) visar i sin 

studie i Sydafrika att huruvida ens kontakter har jobb eller inte har samband med ens egna 

möjligheter att få jobb. Detta på grund av att chansen att få information om lediga tjänster 

genom kontakter reduceras när de är arbetslösa och det minskar individens aktiva sökande 

efter jobb. Att ha ett homogent nätverk som har svag anknytning till arbetsmarknaden är 

därför negativt för individens möjligheter att få jobb. Att nätverk tenderar att vara homogena 

kan förklara ojämlikheter i sysselsättning (Kingdon & Knight, 2000). 

 

Behtoui (2007) har i en svensk studie undersökt det sociala kapitalets betydelse för att dels få 

ett adekvat jobb och dels ett välbetalt jobb. Hans slutsats är att invandrare har svårare att få 

både adekvata och välbetalda jobb, kontrollerat för utbildning och arbetslivserfarenhet, vilket 

Bethoui menar beror på skillnader i socialt kapital.  

 

Vad gäller användandet av nätverk när man söker jobb visar Behtoui att högutbildade 

personer är mindre benägna att aktivt använda kontakter. Lin & Erickson (2008) förklarar 

detta med att individer i högre socioekonomiska positioner, som har tillgång till resursrika och 

heterogena nätverk, rutinmässigt men omedvetet och passivt får användbar information kring 

jobb och lediga tjänster utan att aktivt fråga efter den. Detta sker genom vardagliga samtal 

som vi alla har med vänner och bekanta, men människor vars kontakter befinner sig utanför 

arbetsmarknaden eller i lägre socioekonomiska positioner har naturligt svårare att få 

information om jobb genom dessa typer av konversationer.  

 

En studie på svenska förhållanden har gjorts av Korpi (2001), där han fann ett tydligt positivt 

samband mellan hur många kontakter arbetssökande frågade om jobb och sannolikheten att ha 

 9 



 

en anställning. Ungefär hälften av de jobbsökande kontaktade släktingar eller vänner för att 

undersöka jobbmöjligheter och av dem som faktiskt använde sitt kontaktnät använde en 

övervägande del sina starka länkar. När man kontrollerade för huruvida länkarna är starka 

eller svaga hade båda en positiv effekt på sannolikheten att få jobb.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningen visar att det finns ett tydligt samband 

mellan en individs sociala nätverk och hens möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden i 

hänseende såsom att få anställning, adekvata tjänster och hög lön. Forskningen täcker dock 

inte sambandet mellan antal nära vänner och arbetslöshet vilket gör det intressant att 

undersöka denna fråga närmare. 

2.3 Hypoteser 

Givet att socialt kapital leder till ökade möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden (Lin, 

1999b), antar vi att ju fler nära vänner man har så minskar risken för att individen har varit 

arbetslös. Med utgångspunkt i Lins (2000) teori om homosocialitet antar vi också att vilka 

vänner man har spelar roll för risken att ha varit arbetslös. Har man därför vänner som är 

arbetslösa eller är utlandsfödda antar vi att det innebär en större sannolikhet för att ha varit 

arbetslös. Utifrån detta resonemang har vi formulerat följande hypoteser: 

1. Ju fler nära vänner en individ har, desto lägre är sannolikheten för att hen har varit 

arbetslös. 

2. Ju fler nära arbetslösa vänner en individ har, desto högre är sannolikheten för att hen 

har varit arbetslös. 

3. Ju fler nära utlandsfödda vänner en individ har, desto högre är sannolikheten för att 

hen har varit arbetslös. 

2.4 Omvänd kausalitet 

Det finns en risk för omvänd kausalitet i hypoteserna. Om det visar sig att det finns ett 

samband mellan antal nära vänner och arbetslöshet är det svårt att avgöra det kausala 

sambandet, det vill säga om det finns ett orsak-verkan samband och i vilken riktning 

sambandet går. Beslutet om vilken variabel som är beroende respektive oberoende bör fattas 

på teoretiska grunder (Edling & Hedström, 2003). Vårt antagande utifrån teorier om socialt 

kapital är att antalet nära vänner påverkar sannolikheten för att ha varit arbetslös, men det kan 

 10 



 

också förhålla sig tvärtom, alltså att huruvida man har varit arbetslös eller inte påverkar hur 

många nära vänner man har. Exempelvis kan man tänkas träffa vänner via jobbet och att det 

följaktligen har en positiv inverkan på antalet nära vänner. Risken för omvänd kausalitet 

gäller även för den andra hypotesen, det vill säga att faktumet att man har varit arbetslös 

någon gång under 1999 skulle kunna leda till att man har lärt känna människor som också är 

arbetslösa istället för tvärtom. När det gäller den tredje hypotesen är det dock osannolikt att 

det råder omvänd kausalitet, då en eventuell arbetslöshet troligen inte leder till att man lär 

känna fler människor som är födda utanför Sverige, såvida inte det är så att de utlandsfödda 

vännerna är arbetslösa.  
 

Värt att notera när man diskuterar kausalitet är tidsordningen eftersom den är avgörande för 

att ta reda på om en variabel har inverkan på en annan. Vi kan konstatera att det finns ett 

mindre tidsglapp mellan antal vänner som respondenterna har uppgett att de har under år 2000 

och eventuell arbetslöshet under 1999. Givet att antalet vänner inte förändras nämnvärt över 

tid, vilket Saramäki et al. (2014) har visat i en studie, bör detta inte utgöra ett problem.  
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3. Data och metod  

3.1 Data 

I uppsatsen har vi använt data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. LNU är en 

återkommande undersökning som genomförs av Institutet för social forskning för att få en 

uppfattning om människors levnadsförhållanden i Sverige (Institutet för social forskning, 

2013). Urvalet är riksrepresentativt och undersökningen genomförs i form av en enkät. 

Genom att urvalet är representativt över riket innebär det att vi kan generalisera vårt resultat 

till att gälla för hela befolkningen. År 2000 svarade 5 142 personer på drygt tusen frågor om 

exempelvis nuvarande hälso- och sjukdomstillstånd, familjeförhållanden och arbetsvillkor. 

Det externa bortfallet, det vill säga personer som har tillfrågats men valt att inte delta i 

enkäten, var 1570 personer, vilket motsvarar 31 procent.  

 

Levnadsnivåundersökningen genomfördes även 2010 men då det i LNU 2010 saknas data för 

att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att använda LNU 2000. Det som bör 

beaktas vid valet av att använda LNU 2000 är att arbetsmarknaden och dess förutsättningar 

kan förändras över tid. Exempelvis var alla arbetsgivare vid tidpunkten för datainsamlingen 

skyldiga att anmäla alla lediga tjänster till Arbetsförmedlingen (Korpi, 2001), en lag som 

upphävdes 2007 (SFS 2007:396). Andra rekryteringsmetoder, såsom kontakter, kan därför 

tänkas ha fått större betydelse vilket exempelvis har visats i en studie av Svenskt näringsliv 

(2014). 

3.2 Variabler 

3.2.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är arbetslöshet under 1999. Variabeln har skapats genom att 

respondenterna har svarat på frågan ”Sökte eller väntade Du på arbete, var arbetslös eller 

permitterad under 1999?” Frågan har besvarats med ”Ja” eller ”Nej”. För att kunna analyseras 

i en logistisk regression har variabeln gjorts om till en dummyvariabel där ”Nej” har kodats 

till 0, det vill säga är referenskategori, och ”Ja” har kodats till 1. 
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Genom att arbetslöshet mäts på detta sätt inkluderar ett ”ja”-svar alla som har varit arbetslösa 

under 1999, oavsett längden på arbetslösheten. Således är de som har varit arbetslösa en dag 

tillika de som har varit arbetslösa under hela året kategoriserade på samma sätt.  

 

3.2.2 Oberoende variabler 

Antal nära vänner har mätts genom att respondenterna har svarat på frågan ”Hur många nära 

vänner skulle Du säga att Du har? Räkna även nära vänner bland arbetskamrater, grannar och 

släktingar men räkna inte familjemedlemmar.” Svaren från respondenterna fördelar sig mellan 

0 och 99 eller fler och variabeln är därmed en variabel på kvotskalenivå. En univariat analys 

av antal nära vänner visar att drygt 90 procent av respondenterna har uppgett att antalet nära 

vänner de har är mellan 0 och 24 medan knappa tio procent har 25 eller fler nära vänner. 

Nedan presenteras svarsfördelningen i ett diagram (Figur 1) vilket tydliggör fördelningen av 

svaren. Medelvärdet är 11,25 vänner och den relativt stora standardavvikelsen på 11,47 visar 

att spridningen är stor. 
 

Figur 1. Antal nära vänner 
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17 respondenter har uppgivit att de har 99 eller fler nära vänner. Enligt Granovetters (1973) 

definition av starka länkar är det personer som man träffar ofta samt har en nära relation med 

och vi menar att 25 vänner och uppåt snarare är att betrakta som svaga länkar då vi finner det 

orimligt att man kan nära relation med fler än 25 personer. Det är därför troligt att de tio 

procent som har svarat 25 nära vänner eller fler har tolkat frågan på ett annat sätt än 

majoriteten. För att öka chansen att vi verkligen mäter antal nära vänner i vår analys har vi 

valt att plocka bort de respondenter som har svarat att de har 25 eller fler nära vänner. 

 

Den andra fokusvariabeln är antal nära vänner som är arbetslösa. Respondenterna har här 

svarat på frågan ”Hur många av dina nära vänner är för närvarande arbetslösa?”. 

Svarsvärdena fördelar sig mellan 0 och 74. Precis som med variabeln antal nära vänner så är 

det mycket subjektivt vad man uppfattar som en nära vän. Även i detta fall har vi därför valt 

att ta bort dem som har svarat att de har 25 eller fler nära vänner som är arbetslösa.  

 

Vi använder också variabeln antal nära vänner som är födda i ett annat land än Sverige, där 

respondenterna i siffror har angivit hur många utlandsfödda nära vänner de har. Svarsvärdena 

fördelar sig mellan 0 och 99 eller fler nära vänner. Återigen har vi valt att ta bort värdena där 

respondenterna har svarat att de har 25 nära vänner eller fler som är födda i ett annat land än 

Sverige.  

 

3.2.3 Kontrollvariabler 

För att kontrollera för att ett eventuellt samband mellan fokusvariablerna och arbetslöshet inte 

beror på utbildningsnivå, kön och ålder, har vi inkluderat dessa variabler i analysen.  

 

I LNU 2000 har respondenterna angett sin högsta utbildningsnivå. Då variabeln ursprungligen 

innehöll åtta olika kategorier varav två med ett litet antal respondenter har vi valt att reducera 

antalet kategorier till tre för att lättare kunna tolka resultatet. Kategorierna ingen utbildning 

och grundskola kodades om till dummyvariabeln förgymnasial utbildning. De två 

gymnasieutbildningarna kort yrkesutbildning och teoretiskt gymnasium kodades om till 

gymnasial utbildning. Postgymnasium, universitetsexamen samt forskare kodades om till 

eftergymnasial utbildning. Förgymnasial utbildning har använts som referenskategori.  
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Kön har kodats om till en dummyvariabel där kvinna är referenskategori och har värdet 0 och 

man har värdet 1. Ålder har operationaliserats genom att använda årtal för datainsamling 

(2000) minus födelseår.  

3.3 Metod  

3.3.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens ansats är deduktiv då syftet är testa hypoteser som har sin utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning och vidare kunna generalisera resultaten att gälla för hela populationen.  

 

För att undersöka sambandet mellan variablerna har vi använt oss av logistiska 

regressionsanalyser, som är en metod som lämpar sig för att undersöka sambandet mellan 

variabler där den beroende variabeln är kategorisk (Edling & Hedström, 2003). För att 

analysera hur olika faktorer påverkar sannolikheten för att ha varit arbetslös behöver den 

beroende variabeln kodas om till att anta värdena 0 eller 1. Det är möjligt att genomföra en 

analys av en binär beroende variabel med hjälp av linjära regressioner, men regressionen har 

då flera brister, främst att prediktionerna ofta faller utanför sannolikhetsintervallet 0 och 1 

samt att linjära antaganden vanligen är orealistiska. Dessutom uppstår ofta heteroskedasticitet 

i kategoriska variabler vilket leder till bristande effektivitet när man använder sig av linjära 

regressioner (Edling & Hedström, 2003). Med anledning av detta har vi valt logistiska 

regressionsanalyser. Regressionerna är gjorda i statistikprogrammet SPSS.  

 

Som ett första steg har vi kodat om variablerna. I de fall där det fanns internt bortfall kodades 

alla ”svar saknas” om till ”missing values” för att inte inkluderas i analysen. Nästa steg var att 

göra en frekvenstabell över samtliga variabler, vilken visas nedan. 
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Tabell 1. Frekvenstabell 

Variabler Andel 
svarande 

Centralmått Min/Max Standardavv. Svarsfrekv. Bortfall 

Arbetslös någon 
gång under 1999  

 Typvärde:  
Nej 

  5130 (99,8 %) 12  
(0,2 %) 

  Ja 456  
(8,9 %) 

     

  Nej  4674  
(90,9 %) 

   5044 (98,1 %) 98  
(1,9 %) 

Antal nära vänner  Medelvärde: 
8,31 

Min: 0 
Max: 24 

5,43 4592 (89,3 %) 550  
(10,3 %) 

Antal nära vänner 
som är arbetslösa 

 Medelvärde: 
0,33 

Min: 0 
Max: 20 

1,14 4404 (85,7 %) 
 

738  
(14,3 %) 

Antal nära vänner 
som är födda i ett 
annat land än 
Sverige 

 Medelvärde: 
0,76 

Min: 0 
Max: 20 

2,13 4404 (85,7 %) 738  
(14,3 %) 

Utbildningsnivå  Typvärde:  
Gymn. utb. 

  5141 (100 %) 1 (0 %) 

  Förgymnasial 
  utbildning 

1032  
(20 %) 

     

  Gymnasial 
  utbildning 

2382  
(46 %) 

     

  Eftergymnasial 
  utbildning 

1727  
(34 %) 

     

Kön  Typvärde: 
Man 

  5142 (100 %) 0 (0 %) 

  Män 2602  
(50,6 %) 

     

  Kvinnor 2540  
(49,4 %) 

     

 

Frekvenstabellen visar de modifierade variablerna, där vi har valt att ta bort dem som har 

svarat att de har 25 eller fler nära vänner. Här redogörs hur många som har svarat på frågorna, 

hur fördelningen ser ut på svarsalternativen samt centralmåtten. Vidare beskrivs 

svarsfrekvensen och det interna bortfallet, vilket beskriver hur många som har valt att inte 

svara på en specifik fråga. De som räknas som bortfall i vår studie är också de respondenter 

som har svarat att de har 25 eller fler nära vänner, samt 25 eller fler nära vänner som är 

arbetslösa eller utlandsfödda. Det leder till att det är ett relativt stort bortfall på de tre 

variablerna det rör, i övrigt är dock bortfallet relativt litet.  
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Efter arbetet och omkodningen av variablerna var för sig, har vi gjort bivariata analyser för att 

testa de enkla sambanden mellan var och en av de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln. Slutligen inkluderades alla variabler i en multivariat analys, för att konstanthålla för 

de andra oberoende variablerna och för att kontrollera för att det inte är någon annan variabel 

som har en inverkan på sambanden. De statistiska signifikansnivåerna är satta till en procent 

samt fem procent. Genom detta är risken för typ 1-fel, det vill säga att hävda att signifikanta 

skillnader i själva verket är icke signifikanta, mindre än en respektive fem procent.  

 

För att testa om det råder multikollinearitet, alltså att de oberoende variablerna är högt 

korrelerade med varandra och därmed mäter till stor del samma sak, har vi genomfört så 

kallade R2
k-tester. Samtliga tester visade en lägre korrelation än 0,7-0,8. Dessa värden utgör 

en tumregel för när multikollinearitet kan vara ett problem, vilket alltså inte är fallet med våra 

variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
 

3.3.2 Validitet 

Enligt Djurfelt & Barmark (2009) avser validitet undersökningens begreppsmässiga och 

teoretiska relevans, alltså att man mäter det man vill mäta. Hur frågorna utformas är därför 

relevant för de data och resultat man får. Vad gäller frågorna kring hur många nära vänner 

respondenterna har samt hur många av dem som är arbetslösa respektive utlandsfödda tyder 

den stora spridningen på svaren att frågan inte är tillräckligt specifik. Ingen förklaring ges till 

respondenterna vad som avses med nära vänner. Att några respondenter anger att de har 99 

eller fler nära vänner får anses orimligt utifrån Granovetters (1973) definition. Han menar att 

starka länkar är personer man träffar ofta och har en nära relation till. Optimalt hade därför 

varit om respondenterna hade fått en definition på vad som avses med en nära vän, 

exempelvis utifrån hur ofta man träffas eller vilken relation man har till varandra. 
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4. Resultat och analys  

4.1 Resultat 

Nedan följer en sammanställning av resultatet i de bivariata och multivariata analyserna där vi 

i modell 1-3 har testat våra hypoteser utan kontrollvariabler. I modell 4 och 5 har vi inkluderat 

kontrollvariablerna.  

 

Tabell 2. Logistisk regressionsanalys 

Beroende variabel: Arbetslös någon under 1999 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Antal nära vänner -0,034** 

(0,001) 
  -0,058** 

(0,000) 
-0,050** 
(0,000) 

Antal nära vänner som är 
arbetslösa 

 0,291** 
(0,000) 

 0,311** 
(0,000) 

0,240** 
(0,000) 

Antal nära vänner som är 
utlandsfödda 

  0,078** 
(0,000) 

0,033  
(0,166) 

0,041 
(0,088) 

Utbildningsnivå       
   Gymnasial utbildning     0,112  

(0,519) 
   Eftergymnasial utbildning     -0,435* 

(0,021) 

Kön      0,158  
(0,147) 

Ålder     -0,034**  
(0,000)  

B-koefficienter, signifikansvärden inom parentes 

*signifikansvärde<0,05 

**signifikansvärde<0,01 
 
 
I modell 1 har vi undersökt sambandet mellan antal nära vänner och att ha varit arbetslös 

under 1999. Koefficienten är negativ vilket betyder att ju fler vänner man har desto lägre är 

sannolikheten för att ha varit arbetslös någon gång under 1999. Modell 2 visar att 

sannolikheten för att ha varit arbetslös under 1999 är större ju fler nära vänner man har som 

är arbetslösa. I modell 3 undersöks sambandet mellan antal nära vänner som är utlandsfödda 

och att ha varit arbetslös under 1999. Den positiva koefficienten visar att ju fler vänner man 
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har som är födda utomlands, desto större är sannolikheten att man har varit arbetslös någon 

gång under 1999. Resultaten i modell 1-3 är alla statistiskt signifikanta på 1 procent-nivå. 

 

I modell 4 har vi inkluderat alla tre fokusvariabler i samma modell. Vi kan konstatera att 

sambanden mellan antal nära vänner och arbetslöshet samt mellan antal nära vänner som är 

arbetslösa och arbetslöshet blir något starkare när vi konstanthåller för de andra oberoende 

variablerna. Sambandet mellan antal nära vänner som är utlandsfödda och arbetslöshet är 

däremot inte längre är statistiskt signifikant efter konstanthållningen för de andra oberoende 

variablerna.  

 

Modell 5 visar hur sambanden påverkas när vi inkluderar kontrollvariablerna utbildningsnivå, 

kön och ålder i vår analys. Sambandet mellan antal nära vänner och arbetslöshet under 1999 

samt antal nära vänner som är arbetslösa och arbetslöshet under 1999 är nu något svagare. 

Det innebär att våra kontrollvariabler till viss del korrelerar med de andra oberoende 

variablerna och vår beroende variabel. Vi kan dock konstatera att antal nära vänner samt 

antal nära vänner som är arbetslösa fortfarande leder till en ökad sannolikhet för att ha varit 

arbetslös någon gång under 1999. 

 

Vad gäller utbildningsnivå kan vi se att sannolikheten för att man har varit arbetslös under 

1999 är lägre om man har eftergymnasial utbildning i jämförelse med om man endast har 

förgymnasial utbildning. Konstanthållet för och oavsett vilken utbildningsnivå man har så 

spelar antalet nära vänner roll för sannolikheten att ha varit arbetslös under 1999. Samma 

förhållande gäller för ålder. Den sista kontrollvariabeln, kön, visar sig inte ha en signifikant 

effekt på sannolikheten för arbetslöshet.  

4.2 Analys 

Genom det presenterade resultatet kan vi konstatera att vi har besvarat våra frågeställningar. 

Vi kan bekräfta hypotes 1, det vill säga att ju fler antal nära vänner man har, desto mindre är 

sannolikheten för att ha varit arbetslös. Vi kan också bekräfta hypotes 2, att ju fler arbetslösa 

vänner man har, desto större är sannolikheten för tidigare arbetslöshet. Däremot förkastas 

hypotes 3, att ju fler utlandsfödda vänner man har, desto större är sannolikheten att man har 

varit arbetslös. Med tanke på att denna hypotes först finner stöd när vi undersöker det enkla 

sambandet mellan antal utlandsfödda vänner och arbetslöshet, men att sambandet sedan 

 19 



 

försvinner när vi konstanthåller för antal nära vänner samt antal arbetslösa vänner, kan 

sambandet istället förklaras av att många av de utlandsfödda vännerna är arbetslösa. 

 

Att fler nära vänner minskar sannolikheten för att ha varit arbetslös kan förklaras utifrån Lins 

teori (1999a). Det sociala kapitalet som är inbäddat i en individs nätverk spelar roll för vilka 

möjligheter man har på arbetsmarknaden. Med ett större antal nära vänner har man större 

tillgång till socialt kapital, vilket i sin tur kan generera tillgång till fler inbäddade resurser. 

Genom dessa resurser får individen mer information, mer inflytande, fler sociala referenser 

och bekräftande av identitet vilket bidrar till att individen kan skaffa sig en mer fördelaktig 

position på arbetsmarknaden och inte riskerar arbetslöshet i lika stor utsträckning som 

individer med mindre socialt kapital. 

 

Resultatet påvisar att individer som har många arbetslösa vänner har större sannolikhet att ha 

varit arbetslösa, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Kingdon & Knight, 2000). 

Har en individ många nära vänner som är arbetslösa så är de inbäddade resurserna i det 

sociala nätverket mer begränsade då anknytningen till arbetsmarknaden är mindre. Detta kan 

göra det svårare för individen att få en anställning.  

 

I modell 3 finns det ett signifikant samband i den bivariata analysen mellan antal nära vänner 

som är utlandsfödda och arbetslöshet under 1999. Detta samband försvinner i modell 4 när vi 

konstanthåller för antal nära vänner och antal nära vänner som är arbetslösa. Sambandet i 

modell 3 är alltså ett samband som i själva verket påverkas av en eller flera andra oberoende 

variabler. Sannolikheten för att en individ har varit arbetslös under 1999 avgörs inte i första 

hand av faktumet att vännerna är födda utomlands utan istället av antal nära vänner som är 

arbetslösa. Därmed förkastas studiens tredje hypotes att fler antal nära vänner som är 

utlandsfödda ökar sannolikheten för att man har varit arbetslös någon gång under 1999.  

 

Vad gäller kontrollvariablerna i resultatet så kan vi se att både utbildningsnivå och ålder är två 

variabler som kan förklara skillnader i arbetslöshet. Tåhlin (2014) menar att längre utbildning 

i många fall leder till ökad yrkeskompetens samt att med högre ålder följer längre 

arbetslivserfarenhet och generell livserfarenhet, ökar möjligheterna att få en anställning. Antal 

nära vänner och antal nära vänner som är arbetslösa har dock fortfarande en signifikant 

påverkan på arbetslöshet, vilket gör att vi kan bekräfta hypotes 1 och 2. 
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5. Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka om antalet nära vänner påverkar sannolikheten 

för att ha varit arbetslös, samt om antal nära vänner som är arbetslösa eller utlandsfödda 

påverkar sannolikheten för att ha varit arbetslös. Genom analys av vårt forskningsresultat blir 

det evident att såväl antal nära vänner som antal arbetslösa vänner korrelerar med 

arbetslöshet. Att fler nära vänner minskar sannolikheten att ha varit arbetslös går i linje med 

Korpis resultat (2001), som i sin forskning också visar på ett samband mellan antalet använda 

kontakter och i vilken mån man kan få anställning. Sambandet mellan hur många nära vänner 

en person har och hur väl en person lyckas på arbetsmarknaden, kan förklaras utifrån Lins 

(1999b) teori där han har påvisat att det i kontakter och individens sociala nätverk finns 

många inbäddade sociala resurser. Med fler sociala kontakter, råder det därför större chans att 

man har fler inbäddade resurser som kan användas till att få ett bättre arbetsmarknadsutfall.  

 

Enligt Granovetter (1974) är de nära vännerna betydelsefulla för individen och hens känsla av 

socialt stöd och trygghet i den nära omgivningen vilket kan tänkas leda till bättre psykisk 

hälsa och därmed kan utgöra en förklaring till sambandet mellan antal nära vänner och 

arbetslöshet. Att ha en bättre hälsa skulle kunna ligga till grund för att man presterar bättre på 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur skulle kunna leda till minskad arbetslöshet. På detta sätt kan 

de nära vännerna vara en bidragande faktor till att de spelar roll för om individer har varit 

arbetslösa eller inte.  

 

De nära vännerna i det sociala nätverket är också betydelsefulla då de karaktäriseras av en 

stark lojalitet och tillit, vilket gör att man känner en vilja och skyldighet att hjälpa de vänner 

man står nära (Bian, 1997). Detta gör att de spelar en viktig roll i yrkesmässiga sammanhang, 

då man gärna utövar det inflytande man har möjlighet till för att skapa en mer fördelaktig och 

underlättande situation för sin nära vän. Att göra det man kan för att tilldela sina nära vänner 

jobb skulle därför kunna förklara vårt resultat avseende de nära vännernas relevans för 

arbetslöshet.  

 

I denna studie har vi enbart studerat individers starka länkars inverkan på arbetslöshet. I 

tidigare forskning har även de svaga länkarna visat sig vara betydelsefulla på 
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arbetsmarknaden (Granovetter, 1973), vilket talar för att det i våra data skulle kunna finnas ett 

samband mellan svaga länkar och arbetslöshet. Det finns en sannolikhet att de starka och de 

svaga länkarna korrelerar, då en individ med många nära vänner förmodligen också har 

många ytligt bekanta, medan en individ med ett mindre antal nära vänner kanske inte har så 

stort kontaktnät i övrigt. Vi kan därför inte uttala oss om att det enbart är de starka länkarna 

som har betydelse för arbetslöshet, utan det skulle också kunna vara så att det är de svaga 

länkarna som utgör den avgörande skillnaden för människors möjlighet att lyckas på 

arbetsmarknaden.  

 

I resultatet påvisas att det existerar ett samband mellan antal nära vänner som är arbetslösa 

och arbetslöshet. Detta skulle kunna förklaras av begränsningar i sociala resurser, vilket är en 

följd av homosocialitet (Lin, 2000; McPherson et al., 2001). Homosocialitet förklarar det 

faktum att människor söker sig till andra människor och sammanhang som liknar dem själva 

och deras egen sociala situation. Är man arbetslös är det sannolikt att man interagerar och 

umgås med människor som också är arbetslösa. Det är troligt att arbetslösa har färre kontakter 

på arbetsmarknaden som kan hjälpa individen till en anställning. Med homosocialitet, i det här 

fallet att arbetslösa umgås med andra arbetslösa, följer ”social inlåsning” på grund av att 

arbetslösa har svårare att komma i kontakt med människor som är aktiva på arbetsmarknaden. 

De blir således en mindre resursstark grupp som hämmar individens möjligheter och gör det 

svårare att komma i kontakt med människor som befinner sig på andra delar av 

arbetsmarknaden. Detta leder till att individen blir relativt ”låst” och stängd inom den 

resurssvaga gruppen, och det är svårare för dessa personer att lyckas på arbetsmarknaden och 

sysselsätta sig i jämförelse med personer som finns i andra sociala grupper.  

 

Även om arbetslösheten i sig kan göra att människor söker sig till varandra kan det tänkas 

finnas  andra gemensamma nämnare som gör att arbetslösa umgås med varandra och därmed 

riskerar social inlåsning som försvårar möjligheterna att få ett jobb. Detta kan vara social 

bakgrund, klass, utbildning och bostadssituation. Dessa faktorer kan skapa skillnader i 

individers attraktionskraft på arbetsmarknaden och vara orsaker till arbetslöshet. Den svagare 

attraktionskraften i kombination med ett resurssvagt nätverk ger individen dåliga 

förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Även om vi kan konstatera att det finns ett samband mellan antal vänner och arbetslöshet samt 

antal arbetslösa vänner och arbetslöshet är det svårt att uttala sig om kausaliteten. Det kan 
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tänkas att förhållandet mellan variablerna är det omvända, det vill säga att det är arbetslöshet 

som i sin tur påverkar hur många vänner man har samt om de är arbetslösa eller inte. Om man 

är arbetslös kan det tänkas vara så att man har ett mindre socialt umgänge eftersom man inte 

träffar människor genom jobbet och man kanske inte heller har samma ekonomiska 

möjligheter att delta i sociala sammanhang. Arbetslöshet kan också tänkas påverka hur många 

arbetslösa vänner man har, eftersom vi tenderar att dras till likasinnade och till dem som 

befinner sig i samma situation (Lin, 2000). Det är lätt att föreställa sig att man umgås med 

arbetslösa om man själv är arbetslös för att finna stöd och man har också möjlighet att träffa 

andra arbetslösa på tider de flesta andra normalt arbetar. Att utröna det kausala sambandet 

kräver ofta att man studerar samband över tid, exempelvis genom en longitudinell studie, det 

vill säga att följa individer över tid (Edling & Hedström, 2003).  

 

Sambandet mellan antal nära vänner som är utlandsfödda och arbetslöshet var signifikant när 

vi enbart mätte relationen mellan de två variablerna. I analyserna med alla fokusvariabler 

inkluderade, tillika den sammanställda analysen med kontrollvariablerna, visade sig dock 

sambandet inte vara signifikant. Det verkar alltså vara så att det inte spelar någon större roll 

för individens risk för arbetslöshet ju fler vänner man har som är utlandsfödda, konstanthållet 

för antalet vänner och antalet vänner som är arbetslösa. Med grund i att arbetslösheten är 

högre bland utlandsfödda än bland dem som är födda i Sverige (Tåhlin, 2014) är det troligt att 

denna korrelation finns även bland våra respondenter. Det gör att sambandet mellan antalet 

vänner som är utlandsfödda och arbetslöshet försvinner när vi kontrollerar för antal arbetslösa 

vänner.  Slutsatsen man kan dra från resultatet är därmed att antalet utlandsfödda vänner inte 

påverkar individens risk för arbetslöshet, utan det är istället huruvida om de är arbetslösa eller 

inte som är relevant, oavsett födelseland. Eftersom arbetslösheten skiljer sig åt beroende på 

födelseland (Tåhlin, 2014) kan detta vara en orsak till egen arbetslöshet. Eftersom nätverk 

tenderar att vara relativt homogena (Lin, 2000), skulle det betyda att individer som är 

utlandsfödda också söker sig till andra som är utlandsfödda. Antalet arbetslösa vänner kan 

därför tänkas korrelera med om man är född i Sverige eller utomlands. En brist i studien är 

därför att vi inte kontrollerar för om respondenterna själva är utlandsfödda. 

 

Den beroende variabeln arbetslöshet inkluderar alla som har varit arbetslösa någon gång 

under 1999, alltifrån de som har varit arbetslösa en dag till de som har varit arbetslösa under 

hela året. Det hade varit värdefullt att kunna skilja mellan olika grupper av arbetslösa 

beroende på längden på arbetslösheten, då sambandet mellan antal vänner och arbetslöshet 
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kan tänkas variera beroende på hur länge man har varit arbetslös. Datamaterialet tillät inte 

detta men frågeställningen är ett uppslag för framtida forskning.  

 

Vad som vidare är intressant att diskutera är tidsaspekten i den här studien. Den insamlade 

datan är från 1999, och som beskrivet i inledningen så visar undersökningar att de sociala 

nätverkens betydelse har ökat under de senaste åren, samtidigt som arbetsmarknaden har gått 

igenom en förändring. Det kan således vara en ännu större korrelation mellan variablerna om 

man skulle använda data från 2010-talet, vilket gör att det skulle vara än mer intressant att 

göra en liknande studie fast med mått som är mer aktuella.  

 

I forskning som behandlar sociala kontakter är genusaspekten återkommande, då nätverk har 

visat sig ha olika utformning beroende på om man är man eller kvinna. Män tenderar att ha 

fler ytliga kontakter och kvinnor fler nära vänner. Eftersom att arbetsmarknaden är 

könssegregerad, skulle det vara intressant om en framtida studie belyser nätverkets betydelse 

för könsskillnader på arbetsmarknaden.  

 

Sociala nätverks betydelse för individens möjligheter att nå framgång på arbetsmarknaden har 

påvisats i många tidigare studier. I denna studie har vi mätt arbetsmarknadsutfall i form av 

arbetslöshet, vilket korrelerar med antal vänner och om vännerna är arbetslösa eller inte. Det 

tycks alltså vara så att det är av vikt att bygga och underhålla sitt nätverk för att öka sina 

möjligheter till anställning. Utifrån detta är det rimligt att arbetssökande blir uppmanade att 

använda sina kontakter för att få en anställning. Att sociala nätverk är viktiga för individens 

framgång på arbetsmarknaden är dock problematiskt för dem som inte har stora och 

resursstarka nätverk. Detta riskerar att skapa stor segregation på arbetsmarknaden vilket kan 

orsaka en ond cirkel eftersom de med liten anknytning till arbetsmarknaden riskerar att 

komma ännu längre bort från arbetsmarknaden samtidigt som de med användbara kontakter 

fortsätter att gynnas. 
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