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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om individers sociala kapital påverkar deras 

jobbkvalité i form av bättre anställningsförhållanden och högre löner. Med avstamp i 

Lins (2000) teori definierar uppsatsen socialt kapital som en investering och kan 

användas som en resurs med förväntan om en viss avkastning. Lin (2001) menar att det 

sociala kapitalet kan bidra till bättre arbetsförhållanden genom att individer kan få nyttig 

och användbar information om ”bättre” tjänster. 

Metod/data: I denna kvantitativa studie används data ur Levnadsnivåundersökningen 

2010. I LNU innefattas ett svenskt riksrepresentativt urval mellan åldrarna 18-75 och 

slutade svarsfrekvensen på 4415 personer. 

Resultat visar ett positivt signifikant samband mellan visstidsanställningar och hur ofta 

individer träffar och har telefonkontakt med sina nära vänner. Fortsättningsvis visar 

resultatet ett negativt signifikant samband mellan “telefonkontakt ofta med nära 

vänner” och månadslön. Slutligen visar resultatet att individer som har mer 

telefonkontakt med sina nära vänner tenderar att ha lägre löner. När det kontrolleras för 

oberoende variabler visar resultatet att klass har ett negativt samband med 

visstidsanställningar. Variabeln “ålder” ger ett signifikant resultat på att yngre individer 

tenderar att inneha visstidsanställningar.  

Diskussion: Studiens hypotes får inte stöd i resultatet som visar på att individer med 

visstidsanställningar innehar större socialt kapital, vilket motsäger Lins (2001) teori om 

sociala resurser. Därmed anser vi att ålder har en betydande roll. Yngre personer besitter 

mer visstidsanställningar och kan således ha mer tid att umgås och ha kontakt med sina 

nära vänner vilket troligtvis har påverkat studiens utfall. Därför vore det intressant om 

sambandet studeras i fortsatt forskning för att få en djupare kunskap om ämnet. 

Nyckelord 

Socialt kapital, sociala nätverk, jobbkvalité, arbetsförhållanden, arbetsmarknad och 

anställningsform.



 

  

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställningar ........................................................... 2 

1.2. Definitioner ................................................................................. 3 

1.3. Disposition .................................................................................. 3 

2. Teori och tidigare forskning ................................................... 3 

2.1. Teori ............................................................................................ 4 

2.1.1. Socialt kapital ....................................................................... 4 

2.1.2. Klass ..................................................................................... 6 

2.2. Tidigare forskning ....................................................................... 7 

2.2.1. Socialt kapital ....................................................................... 7 

2.2.2. Arbetsmarknad ..................................................................... 8 

2.3. Sammanfattning och hypoteser ................................................. 10 

3. Data och metod .................................................................. 11 

3.1. Data .......................................................................................... 11 

3.1.1. Urval ................................................................................... 12 

3.2. Metod ........................................................................................ 12 

3.2.1. Databearbetning och analys ................................................ 12 

3.2.2. Validitet och reliabilitet ....................................................... 13 

3.2.3. Beroende variabel ............................................................... 13 

3.2.4. Oberoende variabel ............................................................. 14 

3.2.5. Deskriptiv data .................................................................... 16 

3.2.6. Regressionsdiagnostik ........................................................ 17 

3.2.7. Etiska överväganden ........................................................... 17 

4. Resultat ............................................................................. 18 

5. Analys och diskussion .......................................................... 23 

5.1. Vidare forskning ........................................................................ 27 



 

  

5.2. Reflektion av studien ................................................................ 28 

5.3. Slutsats ..................................................................................... 29 

6. Referenser ......................................................................... 30 

6.1. Tryckta källor ............................................................................ 30 

6.2. Elektroniska källor .................................................................... 32 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Under 90-talet har visstidsanställningarna i Sverige ökat från 10 procent till 16 procent 

(Aronsson m.fl., 2000b) och en fjärdedel av världens vuxna befolkning innehar kortvariga, 

lågavlönade och otrygga anställningsformer (Standing, 2011). Standing (2011) menar att 

denna grupp har blivit en ”klass i vardande” och ett ”prekariat”.  

 

Eftersom människor förväntas arbeta åtta timmar per dag, vilket motsvarar den större delen av 

individers vakna tid är samhörighet till kollegor och bra arbetsmiljö en förutsättning för att 

uppleva bättre arbetsförhållanden samt god jobbkvalité (ibid.).   

Standing (2011) menar att prekariatet och visstidsanställningar inte präglas utav detta, utan 

dagligen får kämpa med en flexibel arbetsmarknad. Genom att arbetsmarknaden har blivit mer 

okontrollerbar, framförallt för individer med tidsbegränsade anställningar, är det idag mer än 

en halv miljon människor på svenska arbetsmarknaden som ständigt får oroa sig över 

organisationers upp och nedgångar (Aronsson m.fl., 2000a). Detta leder till otrygga 

anställningsförhållanden där arbete präglas av osäkerhet (Standing, 2011). Anledningen till att 

individer således fastnar i sämre anställningsförhållanden kan bero på att individer har mindre 

socialt kapital och därför får sämre jobbkvalité.  

 

I takt med en instabil arbetsmarknad där flexibilitet styr och den personliga kontrollen över 

arbetet brister, visar en svensk riksrepresentativ studie att 96 procent av de människor som 

arbetar föredrar tillsvidareanställningar, snarare än tidsbegränsade anställningar (Berlin, 1995; 

1997) I denna studie kommer anställningsförhållanden och bra anställningsform definieras 

som tillsvidareanställningar. Där det finns större möjlighet att nå kompetensutveckling, ha en 

solidarisk arbetsgemenskap samt kontroll och stabilitet i arbetet, medan visstidsanställningar 

förknippas med en otrygg anställningsform där vardagen präglas av bristande kontroll i 

arbete, socialt utanförskap samt oro över ekonomiska tillgångar (Standing, 2011).  

 

Ungefär 65 procent av arbetsgivarna i Sverige använder sig av informella källor vid 

arbetskraftrekrytering och användningen av arbetsförmedlingens rekryteringskanaler har 

minskat kraftigt de senaste åren (Ekström, 2001). Detta leder till att individer i samhället är i 
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behov av ett stort socialt kapital för att få den information som behövs för att erhålla goda 

anställningsförhållanden och således en säkrare anställningsform. Människan föds in i ett 

socialt samhälle som är inbäddat i flera komplexa nätverk av bekantskaper och strukturer som 

skapats av tidigare generationer. Vi, människor, är sociala varelser som dagligen 

kommunicerar, spenderar tid och interagerar med vänner, släkt, skolkamrater och kollegor. 

Vilket gör att de sociala nätverken och det sociala kapitalet är betydelsefullt och avgörande i 

människors dagliga beslutsfattande (Ekström, 2001).  

 

Studiens fokus är människors sociala kapital i förhållande till deras arbetsmarknadsutfall och 

anställningsform. Socialt kapital definieras som mängd sociala nätverk och sociala relationer, 

som reproduceras i interaktion med andra människor. Det har under många år i samhället 

funnits stort fokus på människors, samt arbetsgivares sociala nätverk när det kommer till 

rekryteringsprocesser. Det finns däremot få studier som berör det sociala kapitalets eventuella 

påverkan på människors jobbkvalité, vilket denna uppsats därför ämnar studera. För att få en 

djupare förståelse av det sociala kapitalets påverkan på jobbkvalité kommer studien 

kontrollera för utbildningsnivå, kön, ålder, inkomst samt klass. Analyserna utgår från Lin 

(2000; 2001) som analyserar ojämlikheter i det sociala kapitalet, Granovetter (1973; 1995) 

som diskuterar individers sociala nätverk där starka och svaga band har betydelse i termer av 

att skaffa sig ett arbete. Slutligen kommer Goldthorpes (1987; 2000) teori diskuteras som 

knyter an klass med anställningsform.  Eftersom det finns relativt lite forskning kring ämnet 

anser vi att studien är intressant och betydelsefull genom att den bidrar med nya aspekter och 

ingångar till forskningsfältet.   

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om individers sociala kapital påverkar deras jobbkvalité. 

Med hänsyn till uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar:  

 Påverkar socialt kapital människors visstidsanställningar? 

 Har socialt kapital någon påverkan på en individs lön?  
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1.2. Definitioner 

Studien använder sig av Lins (2001) definition av socialt kapital. Socialt kapital är mängden 

socialt nätverk och sociala relationer. Det existerar och reproduceras i social handling och i 

interaktion med andra människor (Lin, 2000).  

Anställningsform definieras utifrån tillsvidareanställning och visstidsanställning.  En 

tillsvidareanställning är när anställningsavtal gäller tillsvidare och upphör först när 

arbetsgivaren eller den anställde vill att anställningen ska avslutas (SFS 1982:80). Därmed 

finns det inget bestämt datum när anställningen upphör. Den andra anställningsformen är 

allmän visstidsanställning som pågår under en begränsad tid, till exempel arbete som utförs 

under en säsong, ett vikariat eller vid praktikarbeten. Anställningsformen kan även benämnas 

tidsbegränsad anställning (ibid.). Utifrån denna uppsats definieras bättre jobbkvalité efter hög 

inkomst och bättre anställningsförhållanden i form av tillsvidareanställning. 

1.3. Disposition 

Efter inledningen kommer avsnittet som behandlar teorier och tidigare forskning som är 

relevant för studien. Därefter följer metodavsnittet som förklarar hur studien har genomförts. 

Därnäst kommer en resultatdel med analyser och tabeller som är av vikt för studien, samt en 

längre beskrivning av resultatet. Vidare i uppsatsen finns en diskussionsdel där resultatet 

kopplas ihop med tidigare forskning samt studiens teorier. Där behandlas även reflektion av 

studien och förslag på framtida forskning.   

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer teoretikerna Lin, Granovetter och Goldthorpe behandlas. Därefter 

redogörs det för tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Sist 

i avsnittet utmynnar teori och tidigare forskning till studiens två hypoteser. 
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2.1. Teori 

2.1.1. Socialt kapital 

Lin (2001; 2000) menar att socialt kapital används och reproduceras i sociala handlingar och i 

sociala relationer som är en typ av resurs med förväntan om en viss avkastning. Han hävdar 

att individen investerar i sitt sociala kapital genom relationer i tro om att själv få avkastning, 

det vill säga att få något i egen vinning (Lin, 2001). Lin (2001) redogör för fyra olika 

mekanismer som förklarar varför socialt kapital är en inbäddad resurs som bidrar till att 

människor får ökad avkastning. Först menar han att socialt kapital underlättar flödet av 

information. Alltså att de sociala relationerna som finns mellan individer i högre eller mer 

strategiska positioner kan ge vidare nyttig och användbar information, som skapar möjligheter 

och som annars inte skulle varit tillgängliga för individen (Lin, 2001). Detta leder till att 

människor genom kontakter kan få vetskap om fler och eventuellt bättre organisationer och 

tjänster. Den andra mekanismen är att sociala relationer kan skapa inflytande på personer som 

har avgörande positioner gällande beslutsfattande. Med det menar Lin (2001) att vissa sociala 

relationer, på grund av en individs position, kan innebära mer resurser och ge större effekt i 

olika beslutsfattanden, till exempel vid rollen som rekryterare. Detta kan leda till högre 

avkastning i form av bättre arbetsförhållanden eller en “bättre” tjänst. Den tredje förklaringen 

till att sociala relationer kan vara en resurs är att det kan uppfattas och vara en bekräftelse på 

en individs sociala referenser och nätverk. Det vill säga att en individ besitter sociala 

färdigheter och kontaktnät som kan vara av betydelse för en organisation eller arbetsplats och 

således är av stort intresse i bland annat rekrytering eller vid befordran (Lin, 2001). 

Följaktligen menar även Lin (2001) att socialt kapital förstärker och bekräftar en individs 

identitetsskapande, genom att individer blir medlemmar i en grupp med liknande intressen 

och resurser. Detta skapar tillhörighet och erkännande för individen själv, samt blir en 

bekräftelse på att personer besitter vissa färdigheter. Dessa resurser kan enligt Lin (2001) ge 

förklaring till varför socialt kapital är en inbäddad och dold resurs som bidrar till människors 

ökade avkastning.  

 

Ett av Lins (2000; 2001) bidrag är att socialt kapital kan utgöra ojämlikheter mellan 

människor, bland annat på arbetsmarknaden. Han menar därför att sociala grupper kommer att 

skiljas åt beroende på hur stort och hur bra socialt kapital de olika grupperna har (ibid.). Detta 

kan delvis bero på att individer är omringade av sociala inlåsningsmekanismer, 
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samhällsstrukturer och institutionella faktorer. Människan föds in i ett objektivt samhälle med 

tydliga ojämlikheter och fördelningar av resurser, som delvis kan bero på kön, klass och 

social position (Lin, 2001). Lin (2001) menar även att det kan bero på homofili, som visar på 

att människor tenderar att dra sig till personer som liknar en själv, som vidare kan leda till 

socialt konstruerade grupperingar mellan människor som liknar varandra och har lika stora 

tillgångar (ibid.). Dessa sociala inlåsningsmekanismer skulle därför kunna leda till att kvinnor 

har mindre socialt kapital och därför sämre möjlighet till att uppnå högre positioner, god 

jobbkvalité och tillsvidareanställningar (Lin, 2001). Sociala grupper med olika mängd 

resurser, intressen och behov bildar därför mer eller mindre framgångsrika nätverk och 

därmed olika mängd social kapital (Lin, 2000).  

 

Den andra teoretikern som studien kommer att beröra är Granovetter (1973) som studerar 

starka och svaga band i sociala nätverk. Han hävdar att starka band är relationer individer har 

med sina familjer och nära vänner som är mer homogena. De är därför mindre användbara vid 

överförandet av ny och betydelsefull information, medan svaga band är relationer individer 

har med sina bekanta och som ligger utanför den täta samhörigheten (ibid.). De starka banden 

är redan etablerade kunskapskanaler vilket leder till gemensamhet där en grupp redan 

existerar. Det är de svaga banden Granovetter (1973) menar är mest betydelsefulla då 

individer kan nå andra grupper, i andra kontaktnät än deras egna. På så sätt transporterar 

svaga band dyrbar och inflytelserik information. Därför är de svaga banden en viktig resurs 

för att underlätta möjligheten till rörlighet, social sammanhållning och organisering.  

 

Granovetter (1973) lägger tyngd på att dessa aspekter är extra viktiga på arbetsmarknaden. 

Han menar att arbete framförallt genereras genom svaga, snarare än starka kontaktnät. Detta 

beror främst på att ju starkare band du har med ditt sociala kontaktnät desto mer tid lägger du 

ner på dem. Det medför att individer inte vill förstöra sina starka band då de redan har 

spenderat resurser i dem, i form av emotionella känslor, intensitet och tid, har en intimare 

relation samt delar ömsesidiga tjänster. Därför är det framförallt svaga band som ger 

rekommendationer och information om tjänster, snarare än information som individer får av 

sina nära vänner (ibid.). Alltså betyder detta att även om individer inte söker efter nya tjänster, 

så kommer de ändå via sitt sociala nätverk finna och höra om jobberbjudanden, eller som 

Granovetter säger; ”jobs fell into their lap” (Granovetter 1995: 145).  
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En aspekt som Granovetter (1973) och Lin (1999) delar är att individers kontakter kan 

rekommendera och ha ett inflytande på vem som får arbetet, även om en individers personliga 

kontakter kan fungera som en mellanhand och därmed rapportera vilken typ av social resurs 

som arbetstagarna kan använda sig av. Lins (2000) och Granovetters (1973) största 

gemensamma aspekt är att de båda tror att nätverk har en viktig effekt och är avgörande för 

människor i termer av att få ny information om arbete vilket kan underlätta vid etablering på 

arbetsmarknaden (Lin, 2000 och Granovetter, 1974). 

2.1.2. Klass  

Goldthorpes (2000; 1987) teori om klass är relevant för denna uppsats eftersom den knyter an 

olika typer av anställningsformer och anställningsrelationer, till klass och klassojämlikheter. 

Goldthorpe (2000) definierar människors klasspositioner i förhållande till arbetsmarknaden 

och framför en snävare syn på begreppet klass jämfört med de som definierar klass utifrån 

människors ekonomiska situation och levnadsförhållanden. Han menar att klasspositioner 

utgörs av anställdas relationer till sina arbetsplatser och arbetsgivare. Goldthorpe (2000; 

1987) förklarar främst tre huvudsakliga arbetspositioner på arbetsmarknaden. Först benämns 

arbetsgivare som delegerar arbete och köper tjänster av sina anställda (ibid.). Den andra 

arbetspositionen menar han är anställda som fyller funktionen att tillfredsställa och arbeta för 

en högre uppsatt person som en arbetsledare eller organisation i utbyte mot acceptabel 

ekonomisk ersättning. Avslutningsvis är den tredje positionen, människor som varken säljer 

eller köper arbetskraft utan är arbetsledare över sig själva, som i nutid kallas för 

“egenföretagare” (Goldthorpe, 2000; 1987). Egenföretagare motsvarar endast en liten del av 

arbetsmarknaden och har därför inte en avgörande betydelse vid Goldthorpes definiering 

(2000;1987) av begreppet klass.  

 

Vidare beskriver han ytterligare två former av organisering inom gruppen anställda, nämligen 

”servicerelation” och “arbetskontrakt”. Den avgörande skillnaden mellan dessa är att 

servicerelationen framförallt motsvarar mer administrativa och professionella tjänster samt 

chefspositioner inom både offentlig och privat sektor, medan arbetskontrakt upprättas i 

mindre kvalificerade yrken. Arbetsrelationen och klass är därför främst utmärkande i 

människors grad av kontroll, ansvar och arbetsansträngning samt anställningsförhållanden 

som t.ex. lön och anställningstrygghet (ibid.).   
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2.2. Tidigare forskning 

2.2.1. Socialt kapital 

Att sociala nätverk har en betydande roll för individer på svenska arbetsmarknaden är 

bekräftat genom forskning (Ekström, 2001). Det har även bekräftats av internationell 

forskning där ungefär hälften av alla amerikaner använder sig av sociala nätverk och 

kontakter för att skaffa sig arbete (Marsden och Gorman, 2001). Marsden och Gormans 

(2011) studie visar resultat på att de personer som får arbete via sitt sociala kapital är mer 

nöjda med de uppgifter de utför och den arbetsmiljö de arbetar i, samt att de får högre löner. 

Loury (2006) bekräftar även dessa synpunkter då hon menar att informella kontakter med 

större sannolikhet leder till bättre externa löneerbjudanden. De informella kontakterna 

kommer ge resultat i att individerna tjänar mer och därmed kommer vara mer tillfredsställda 

med sina arbeten (Ibid). Utöver dessa aspekter visar även Stenlås (2002)  på att storleken på 

ens sociala kapital är betydelsefullt då människor med större socialt kapital har lättare att nå 

upp till de mest populära posterna inom arbetsmarknaden.  

Forskaren Montgomery (1991) menar att individer ofta får information genom svaga band, 

däremot är starka band mer användbara i termer av att finna arbete och således ha möjligheten 

att tjäna mer pengar. Starka band kan därför hjälpa till att rapportera och signalera till de som 

arbetar eller är arbetssökande om fler jobberbjudanden. Det kan därför bli en bättre effekt för 

arbetare att använda sig av både svaga och starka band, än om de endast hade använt sig av 

svaga band (Montgomery, 1991). En forskning i Kina genomförd av Bian (1997) visar att 

arbete förvärvas mer genom starka band än genom svaga band. Resultatet visar att 55 procent 

av urvalet använder sig av starka band medan 45 procent använder sig av svaga band för att få 

information om arbete. Vidare visar även Wegener (1991) resultat på att starka band är mer 

användbara för lågkvalificerade arbetare. Han menar att starka band knyter samman 

människor med olika sociala resurser och genom att lågkvalificerade arbetare har relativt få 

kvalifikationer, kan det vara motiverande att få information om arbete av sina sociala 

kontakter. De starka banden är därmed viktigare för de med lågkvalificerade yrken än de med 

högkvalificerade yrken. Denna hypotes menar han behöver empirisk bekräftelse (ibid.).  

En studie av Erickson (2001) visar på att ju högre humankapital en person har, i form av 

utbildning, desto större socialt kapital kommer den även att inneha. Vidare kommer det 

sociala kapitalet med största sannolikhet leda till bättre arbete. Erickson (2001) betonar också 
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att de personer som har en hög utbildning och mer jobberfarenhet kommer få bättre arbeten 

och kommer inneha ett större socialt kapital. Sprengers, Tazelaar och Flap (1988) studie 

bekräftar detta till viss del. Deras studie visar på att ju större socialt kapital en person besitter, 

desto mer aktiv är personen i att söka efter bättre tjänster. Deras studie betonar att det är de 

svaga och informella sociala banden, tillsammans med nyhetsflöden och jobbannonser som 

stimulerar jobbsökande och behovet av bättre arbetsförhållanden (ibid). De bekräftar även att 

det finns ett samband mellan mängd socialt kapital och kvinnor, samt mäns beteenden på 

arbetsmarknaden i jobbsökande. Genom att män tenderar att besitta mer socialt kapital, är de 

även mer benägna att finna ett bra arbete och uppnå de mest populära posterna inom 

arbetsmarknaden (Sprengers m.fl.,1988).  

En forskning genomförd i Malmö visar resultatet på att högre humankapital och socialt 

kapital, leder till högre löner och lämpligare jobb (Behtoui, 2007). Studien bekräftar att det 

sociala kapitalet är ojämnt fördelat och tenderar att vara större hos de med större mängd av 

andra kapital (ibid). Socialt kapital är förknippat med bättre arbetsmarkandsutfall, det vill 

säga att individer oftast får arbete med hjälp av informella sökmetoder (Behtoui, 2007). 

Resultatet från studien visar att tillgången av socialt kapital positivt förknippas med mer 

arbetslivserfarenhet, högre utbildning, aktivt medlemskap i föreningar samt att individer har 

en partner (ibid.). Vidare diskuterar studien att det sociala kapitalet spelar en viktig roll på 

arbetsmarknaden och därmed behövs mer forskning för att fastställa hur socialt kapital 

fungerar och påverkar i olika delar på arbetsmarknaden (Behtoui, 2007).  

2.2.2. Arbetsmarknad 

Under 90-talet har visstidsanställningar ökat från 10 procent till 16 procent i Sverige 

(Aronsson m.fl., 2000b). Denna uppåtgående utvecklingen sker inte bara i Sverige utan även 

internationellt (Felstead och Jewson, 1999). Tidsbegränsade anställningar består framförallt 

av vikariat då ordinarie personal är lediga eller sjuka, däremot har vikariatet minskat under de 

senaste åren och behovsanställda samt objekt- och projektanställda har ökat kraftigt på 

arbetsmarknaden (Aronsson m.fl., 2000b). Dessa anställningsformer har konstant vuxit även 

under konjunkturfallet som skedde under mitten av 90-talet då de flesta 

tillsvidareanställningarna kraftigt minskade (ibid.). I denna anställningsform finns även en 

könsskillnad, då kvinnor är majoriteten av behovsanställda medan män är mest framträdande i 

objekt- och projektanställningar (SCB, 1998). Vidare går det även att urskilja en löneskillnad 

mellan kvinnor och män, där män som är arbetare eller tjänstemän har betydligt bättre lön än 
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kvinnor som innefattar samma tjänster. Män har i genomsnitt 50.000 - 100.000 kronor mer i 

årsinkomst än kvinnor (LO, 2009).  

 

Visstidsanställning är den anställningsform som har fått mest kritik från politiskt håll (Svenskt 

Näringsliv, 2013). Kritiken ligger i att den skapar hög risk för ohälsa hos de individer som 

innehar den (ibid.). Den största problematiken är, att de med låg status på arbetsmarknaden 

inte lyckas övergå eller finna tillsvidareanställningar (Svenskt Näringsliv, 2013). Dessa 

personer pendlar istället mellan visstidsanställningar och arbetslöshet. Helmersson och Zedell 

(2012/13) hävdar att de från politiskt håll haft delade åsikter gällande visstidsanställningar. De 

menar att det inte är ”en önskad anställningsform på svenska arbetsmarknaden” och att det inte är ”en 

snabb genväg till ett fast jobb” (Helmersson och Zedell, 2012/13:A284). Ytterligare kritik har 

riktats på hur den exakta kontraktsformen används på arbetsmarknaden och menar att 

arbetsgivarna staplar de tidsbegränsade anställningarna på varandra utan att de får en chans att 

gå vidare till en tillsvidareanställning (Svenskt Näringsliv, 2013). 

 

Även om visstidsanställningar har fått mycket kritik under de senaste åren menar Svenskt 

näringsliv (2012) att denna struktur fungerar som en port in till arbetsmarknaden. Detta kan 

bekräftas av att cirka 100 000 individer går från arbetslöshet till sysselsättning i Sverige 

(ibid.). Av dessa 100 000 individer får majoriteten, cirka 80 000 en visstidsanställning medan 

cirka 20 000 personer får en tillsvidareanställning (Svenskt Näringsliv, 2012). Detta bekräftas 

även av den internationella studien av Cockx och Picchio (2012) att visstidsanställningar kan 

främja ingången till arbetslivet. Framför allt gäller det personer som är unga, 

långtidsarbetslösa samt individer med utländskt bakgrund (ibid.). LO (2011) visar att 

varannan ung vuxen är visstidsanställd och är den dominerande gruppen i anställningsformen. 

Den främsta anledningen kan vara att det är idag lättare att anställa personer på kort 

anställning samt att ungdomars utbildningsperiod har blivit förlängda. Ytterligare resultat 

visar att unga vuxna har en acceptans till visstidsanställningar, hela 46 procent av de 

tillfrågade i undersökningen har en positiv attityd till anställningsformen (LO, 2011). Vidare 

bekräftar LO (2011) att ungdomars anställningsform har en viktig roll för den ekonomiska 

självständigheten. Resultat visar att av individer med tillsvidareanställningar kan åtta av tio 

personer leva på sin lön, medan en tredjedel av de personer som är visstidsanställda 

ekonomiskt kan försörja sig själva (ibid.).  
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Förutom att visstidsanställningar kan vara en fördel för individer att komma in på 

arbetsmarknaden visar Aronsson m.fl. (2000a) resultat på att många av dessa personer vill, 

men inte kan få tillsvidareanställningar. De menar att denna problematisering måste tas på 

allvar då stora grupper i samhället inte befinner sig i den anställningsform de skulle föredra 

(ibid.). En studie av Håkansson och Isidorsson (2009) visar att människor med osäkra 

anställningsförhållanden är mindre attraktiva för arbetsgivaren genom att dessa personer har 

mindre anknytning till företaget och är lättare att ersätta. Dessa personer har en större risk, till 

skillnad från människor i högre kvalificerade yrken, att vara enklare för arbetsgivaren att 

avveckla, anställa eller prioritera bort beroende på behov. Håkansson och Isidorsson (2009) 

hävdar även att goda arbetsvillkor tilldelas personer som är viktiga för företaget, som gynnas 

och eftersträvas att hållas kvar i arbetet. Deras studie visar också på att bättre lön och 

kompetensutveckling kan vara följder av detta (ibid). Arbetsuppgifterna i dessa yrkesroller 

kan vara mer krävande, vilket leder till att människor med högre utbildningar är mer attraktiva 

till dessa yrken och kan troligtvis erhållas säkrare anställningsformer (Håkansson och 

Isidorsson, 2009). Deras studie visar på att tryggare anställningsförhållanden tenderar att 

tilldelas personer som är tillsvidareanställda (ibid).  

Vidare diskuterar och analyserar Aronsson m.fl. (2000a) att tidsbegränsad personal kan ha det 

svårare att kritisera arbetsvillkor och att de besitter mindre kunskaper i arbetsmiljöfrågor 

(ibid). Utöver de utsattheter som existerar vid otrygga anställningsformer har även denna 

grupp kategoriserats in i ett nytt begrepp som kallas prekariatet, som i inledningen beskrivs 

som en grupp med otrygghet på arbetsmarknaden och socialt utanförskap samt att deras 

vardag präglas av oförutsägbara löner (Standing, 2011). Därmed är det rimligt att en 

riksrepresentativ studie i Sverige visar på att 96 procent av de individer som är verksamma i 

arbete föredrar tillsvidareanställningar snarare än tidsbegränsade anställningar (Berlin, 1995; 

1997). Fortsättningsvis diskuterar därför Aronsson m.fl. (2000a) om tidsbegränsade 

anställningar kan bygga en bro över till arbete som präglas av kontroll, stabilitet och 

tillsvidareanställningar eller om tidsbegränsade anställningar endast är en återvändsgränd.  

2.3. Sammanfattning och hypoteser 

Som Lin (2000) hävdar har det sociala kapitalet inflytande på människor och är 

identitetsskapande genom att vara en bekräftelse på vissa färdigheter och kompetenser. Han 

menar även att storleken på sociala nätverk i form av mängd sociala relationer är en resurs 
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som kan leda till bättre anställningsförhållanden eller bättre tjänster (ibid). Detta medför att 

socialt kapital med stor sannolikhet är avgörande och påverkar individers beslutsfattande i och 

om arbete. Att människor därför fastnar i visstidsanställningar och låga löner kan vara på 

grund av mindre tillgång till socialt kapital. Därför ämnar denna studie att undersöka om det 

sociala kapitalet kan påverka människors jobbkvalité. 

Med ovannämnd teori och tidigare forskning har denna studie i syfte att studera sambandet 

mellan socialt kapital och individers inkomst och anställningsform, kontrollerat för kön, ålder, 

klass samt utbildning. Utifrån detta lyder hypoteserna:  

H1: Människor med mindre socialt kapital tenderar att ha allmänna visstidsanställningar. 

H2: Människor med större socialt kapital tenderar att ha högre löner.   

3. Data och metod 

I detta avsnitt kommer fokus ligga på studiens tillvägagångsätt och vilka metodval som har 

använts för att besvara studiens hypoteser. Metoden kommer ge en tydlig bild av hur studien 

har utformats, hur bearbetning av materialet gått tillväga och hur data har samlats in. 

Deskriptiv statistik redovisas i en tabell för att ge en överblick av studiens samtliga variabler.  

3.1. Data 

Denna kvantitativa studie har använt sig av datamaterialet som samlats in av Institutet för 

social forskning och kommer från Levnadsnivåundersökningen 2010. Undersökningen 

genomfördes av sjätte graden under år 2010-2011 som tidigare genomförts år: 1968, 1974, 

1981, 1991 och 2000. I Levnadsnivåundersökningen (LNU) innefattas ett riksrepresentativt 

urval av Sveriges befolkning mellan åldrarna 18-75, som i samarbete med SCB (Statistiska 

centralbyrån) blir intervjuade genom hembesök av SCB’s intervjukår. De tillfrågades om sina 

faktiska levnadsförhållanden inom bland annat familjesituation, hälsa, välmående, utbildning, 

arbetsförhållanden, sysselsättning och ekonomi samt vänskapssituation (SOFI, 2015; 

Eriksson, 2014). 
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3.1.1. Urval 

Det riksrepresentativa urvalet består av var tusende person av den svenska befolkningen och 

varje undersökningstillfälle har landat på ett urval mellan 6500-7200 personer. Under den 

senaste undersökningen (LNU 2010) och i studiens datamaterial uppgick svarsfrekvensen till 

4415 personer, som motsvarar ungefär 60,9 procent av det ursprungliga och det totala urvalet. 

För att reducera bortfallet skickades postenkäter ut i förhoppning om att öka deltagandet. 

Därmed lyckades LNU 2010 reducera bortfallet med 11,1 procent, vilket innebar att 

svarsfrekvensen var 72 procent och det externa bortfallet resulterade i 28 procent. (Evertsson 

och Magnusson, 2014; SOFI, 2015).  

3.2. Metod 

3.2.1. Databearbetning och analys 

Studien undersöker hur socialt kapital påverkar utfallet av jobbkvalité och kommer studeras 

genom linjär sannolikhetsanalys och linjär regressionsanalys. De statistiska analyserna 

genomfördes i statistikprogrammet SPSS, version 23. Först kontrollerades all deskriptiv data i 

frekvenstabeller för att få en överblick av materialet. Studiens beroende variabler, 

anställningsform och månadslön kontrolleras genom en multipel sannolikhetsmodell och en 

multipel regressionsanalys. De oberoende variablerna som tillsammans definierar socialt 

kapital är ”antal nära vänner”, ”träffa nära vänner, hur ofta” och ”telefonkontakt nära 

vänner, hur ofta” och slutligen är studiens kontrollvariabler; utbildning, klass, ålder och kön. 

Samtliga variabler, förutom månadslön och ålder var kategoriska och icke-numeriska, då 

variablerna ålder och månadslön var kontinuerliga. Därefter genomfördes kodning av samtliga 

variabler för att få värdena numeriska. Alla kategoriska oberoende variabler kodades till 

dummyvariabler (se variabelkodning nedan). Studien redogör även för en korstabell mellan 

“anställningsform” och “inkomst”, för att tydliggöra antagandet om en individs jobbkvalité. 

Därnäst genomfördes bivariata analyser för att testa hypoteserna. Sedan kontrollerades det för 

fler variabler genom en multipel sannolikhetsmodell och en multipel regressionsanalys.  

 

För att kontrollera för att sambandet mellan anställningsform, respektive månadslön och 

socialt kapital inte är ett nollsamband, det vill säga inte beror på slumpen använder studien en 

5 procent signifikansnivå. Detta är ett mått som används för att säkerställa och bedöma risken 

att studien felaktigt förkastar en sann nollhypotes. För att med 95 procent säkerhet kunna 
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uttala sig om att det finns samband mellan anställningsform, månadslön och socialt kapital, 

ska resultatet visa ett p-värde under 0,05 (Edling och Hedström, 2003). 

 

Även om studien delvis använder sig av en binär beroende variabel ämnar denna studie att 

visa på prediktionen av utfallet och anser därför inte att logistiska regressionsanalys var en 

lämplig metod. Studien vill även kunna göra en jämförelse mellan olika modeller och därmed 

är linjära/multipla sannolikhets- och regressionsmodeller bättre lämpade metoder för att 

kunna visa på hur olika faktorer påverkar utfallet (Djurfeldt m.fl., 2010)   

3.2.2. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga mått i bedömning av studiers trovärdighet och 

tillförlitlighet. Med validitet menas det om en fråga eller ett begrepp mäter det som den syftar 

till att mäta. Medan reliabilitet mäter om en fråga eller ett begrepp är pålitligt, övertygande 

och hållbar över tid (Edling och Hedström, 2003). Vi anser att LNU har skapat lämpliga 

svarsalternativ till de frågor som variablerna i denna studie har baserats på. Svaren är 

lättförståeliga och anpassningsbara beroende på urvalet. Detta göra att variablerna är pålitliga 

(ibid.). Variablerna ”träffar nära vänner, hur ofta” och ”telefonkontakt med nära vänner, hur 

ofta” mäter socialt kapital och har fem olika svarsalternativ; “flera gånger i veckan”, 

”ungefär en gång i veckan”, ” 1-3 gånger per månad”, “sällan” och “aldrig”. Dessa 

svarsalternativ mäter det som variablerna avser att mäta och har därför hög validitet. 

Variabeln, “antal nära vänner”, har ett öppet svarsalternativ där respondenterna fritt fått ange 

hur många nära vänner de hade. Detta göra att även denna variabel känns trovärdig och 

bekräftar att variabeln har en relativt hög validitet. Med öppet svarsalternativ fanns däremot 

möjligheten för respondenterna att överdriva mängden antalet nära vänner. Detta medförde att 

några i urvalet angav att de hade 80 och fler nära vänner. Detta gör att variabeln känns mindre 

pålitlig och att validiteten kan ifrågasättas. Eftersom att materialet däremot är tillförlitligt och 

med samma variabler kunnat göras om, anser vi att variablerna har hög reliabilitet (Edling och 

Hedström, 2003) 

3.2.3. Beroende variabel 

Utifrån LNU:s variabel “anställningsform” går det att utläsa om individer i materialet besitter 

en tillsvidareanställning eller en allmän visstidsanställning. Eftersom variabeln endast har två 

värden kodades den om till en binär dummyvariabel, där majoriteten i materialet besitter 
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tillsvidareanställningar. Det blev studiens referenskategori och fick värdet 0, medan allmän 

visstidsanställning fick värdet 1. 

 

För att ytterligare undersöka jobbkvalité har studien använt den logaritmerade variabeln 

“Månadslön före skatt” som den beroende variabeln och användes istället för den omkodade 

dummyvariabeln inkomst, detta på grund av att studien ville ha den beroende variabeln 

kontinuerlig. Variabeln logaritmerades för att kunna vara normalfördelad kring medelvärdet 

samt att avståndet mellan värdena högre upp på skalan skulle “tryckas ihop” (Edling och 

Hedström, 2003). En avgränsning studien har valt är att endast inkludera inkomstformen 

månadslön.  

 

I tabell 2 genomfördes en korstabell mellan “månadslön” och “anställningsform”. Där 

används den omkodade dummyvariabeln som består av låg, medel och hög månadslön. Låg 

månadslön hamnade mellan “1000-18.000 kr”. Medel månadslön, “18.040-35.000 kr” och 

hög månadslön mellan “35.600-130.000 kr”. Låg inkomst blev studiens referenskategori. I 

LNU mättes denna variabel med öppna svarsalternativ.  

3.2.4. Oberoende variabel 

Först redogörs det för studiens kontrollvariabler och sedan kommer de övriga oberoende 

variablerna som används och är relevanta för att besvara studiens två hypoteser.  

 

Ålder - Kodades om från deltagarnas födelseår till den ålder de intog år 2010 då LNU 

genomförde undersökningen. Den omkodades sedan till en dummyvariabel där individer 

mellan år “39-70” definieras som äldre och blev studiens referensgrupp. Individer mellan år 

“19-38” motsvaras som unga och fick värdet 1. Detta för att studien vill urskilja effekten 

mellan de yngre och äldre respondenterna.  

Kön - Kodades om till en dummyvariabel där “Man” blev studiens referenskategori och 

“Kvinna” fick värdet 1.  

Utbildning - Respondenterna fick i LNU välja mellan 9 kategorier “Ingen utbildning”,” 

Folkskola eller motsvarande”,” Grundskola”, ”Yrkesinriktat gymnasium 2-3 år”, “Teoretiskt 

gymnasium”,” Postgymnasium”, “ Universitet eller högskoleexamen”, “ Forskarutbildning” 

och “ Okänd”. Denna variabel kategoriserades om till grundskoleutbildning som består av 

“Folkskola eller motsvarande” och “Grundskola”. Alla kategorier som tillhörde gymnasium 

blev en variabel kallad gymnasial utbildning. Den sista variabeln kodades om till 



 

15 

 

eftergymnasial utbildning. Kategorierna “Okänd” och “Ingen utbildning” kodades till 

“missing value”. Grundskoleutbildning blev studiens referenskategori. I och med att några 

variabler hade en låg svarsfrekvens eller var mindre relevanta att studera enskilt, slogs en del 

av dessa variabler ihop.  

Klass - Respondenterna kunde anta 19 olika svarsalternativ. Som variabel kodades 

“egenföretagare” och “lantbrukare” bort. De bestod av sex olika svarsalternativ till “missing 

value” då dessa var irrelevanta för studien. Utöver bortkodning av dessa kategorier var även 

en kategori icke-kodningsbar. Resterande 12 kategorier kodades om till arbetare och 

tjänstemän. Där “arbetare” (0) blev studiens referenskategori, medan “tjänstemän” fick 

värdet 1. Detta enbart för att se om respondenterna är arbetare (låg klass) eller tjänsteman 

(hög klass). 

 

För att mäta socialt kapital och besvara studiens hypoteser har denna studie använt sig av tre 

variabler. Det är dessa variabler som framförallt kommer undersökas mot individers 

anställningsform och lön. Dessa är “antal nära vänner”, “träffa nära vänner, hur ofta” och 

“telefonkontakt med nära vänner, hur ofta”.  

 

Antal nära vänner – Denna variabel var indelad i kategorier där respondenterna i 

undersökningen fritt fått ange hur många nära vänner de hade vid undersökningstillfället. Den 

kodades om till dummyvariabler där få nära vänner fick värdet, “1-10 vänner”, relativt många 

nära vänner, “11-25 vänner” och sista kategorin kodades till många nära vänner får värdet, 

“26-97 vänner”.  Det var 13 personer som hade 99 eller fler nära vänner. Dessa personer 

kodades bort för att undvika extremvärden. Kodningen baserades på uppskattningen av hur 

många nära vänner som var vanligast bland respondenterna och på frågans restriktioner.   

Träffa nära vänner/Telefonkontakt med nära vänner - Dessa två variabler var konstruerade på 

samma sätt och kodades om till dummyvariabler. Respondenterna kunde välja mellan fem 

svarsalternativ, “flera gånger i veckan”, ”ungefär en gång i veckan”, ” 1-3 gånger per 

månad”, “sällan” och “aldrig”. De två första svarsalternativen kodades till att individer 

träffar eller har telefonkontakt med sina nära vänner ofta. De andra svarsalternativen kodades 

om till “sällan”, blev våra referenskategorier och fick värdena 0.  
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3.2.5. Deskriptiv data  

 

Genom studiens deskriptiva data framkommer det att 86,8 procent av deltagarna i urvalet är 

tillsvidareanställda. Respektive 13,2 procent är tidsbegränsat anställda. Detta visar på att den 

dominerande anställningsformen är tillsvidareanställning av det totala urvalet på 2686 

personer, där 354 personer av urvalet är visstidsanställda. 
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Fortsättningsvis visar tabell 1, att fördelningen av antal nära vänner i urvalet är relativt ojämn 

och att de flesta har förhållandevis få nära vänner. Även variablerna ”Träffar nära vänner” 

och ”Telefonkontakt med nära vänner” visar att det är vanligast att urvalet har kontakt med 

sina nära vänner ungefär en gång i veckan. 

 

Följaktligen visar tabellen att den större andelen människor i urvalet har en månadslön på 

18.040-35.000 kronor. Genom att det interna bortfallet motsvarar 2187 personer vilket är 

relativt stort, kan studien anta att dessa personer troligtvis innefattas av en annan lön, som till 

exempel timavlöning, bidrag, lån etc. Vidare kan det utläsas att det är en förhållandevis jämn 

könsfördelning i studien. Däremot representerar män en liten större del av studiens urval. Till 

sist redogörs för uppdelningen mellan “klass”, “utbildningsnivå” och “ålder”.   

3.2.6. Regressionsdiagnostik 

Studien har kontrollerat för ett kurvlinjärt samband mellan “ålder” och “månadslön” genom 

att addera en kvadrerad variabel för ålder. Resultatet visade på att samtliga värden var 

signifikanta, vilket betyder att värdet för ålder och den logaritmerade åldersvariabeln, även är 

signifikanta vilket tyder på ett kurvlinjärt samband. Likt förväntat tyder det på att personer i  

20 års ålder inte har en lika stor månadslön, som personer i 50 års ålder. Det kurvlinjära 

sambandet visar däremot att månadslönen minskar för individer som närmar sig 

pensionsåldern. Det vill säga att studien kan anta att månadslön ökar och sedan minskar något 

vi hög ålder.  Studien har även kontrollerat för heteroskedasticitet vilket inte visade på ett 

sådant resultat, alltså att feltermerna har en icke- konstant spridning kring regressionslinjen. 

Sist kontrollerades det för multikollinaritet vilket visade på ett R2k värde under 0,75 vilket 

tyder på att variablerna inte är för högt korrelerade med varandra. Studien antar att det 

förmodligen finns specifikationsfel då sannolikheten är relativt stor att någon eller några 

variabler ytterligare kan förklara utfallet för hög jobbkvalité.  

3.2.7. Etiska överväganden 

Studien antar att LNU har valt sin åldersgrupp utifrån ett etiskt övervägande då personer 

under 16 år behöver målsmans godkännande. Studien antar även att LNU har behandlat 

information baserat på “Informationskravet” samt “Konfidentialitetskravet” vilket innebär att 

allas uppgifter behandlas med sekretess och kommer inte användas till något annat syfte än 

till forskning enligt “Nyttjandekravet”. Studien antar till sist att respondenterna blev 
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informerade om att deltagande i LNU var helt frivilligt enligt “Samtyckeskravet” 

(Vetenskapsrådet, 2015).  

4. Resultat  

I resultatdelen kommer studiens analyser tolkas med hjälp av tabeller. Först redogörs en 

korstabell över “lön” och “anställningsform”. Sedan kommer en linjär sannolikhetsmodell 

och en linjär regressionsanalys för att klargöra och beskriva studiens frågeställningar och 

hypoteser.   

 

Tabell 2, redogör för sambandet mellan “anställningsform” och “månadslön” för att 

förtydliga resonemanget om att en säkrare anställning, i form av tillsvidareanställning och en 

högre lön kan utgöra bättre jobbkvalité. 

 

Tabell 2: Korstabell över sambandet mellan beroende variablerna 

anställningsform och månadslön 

 

Tabellen visar att de flesta personer som innehar en hög månadslön på 35.600 – 105.000 

kronor är tillsvidareanställda och att 3,7 procent av dessa är tidsbegränsat anställda. Därefter 

visar tabellen att individer som har en lön på 18.040 – 35.000 kronor till större del är 

tillsvidareanställda och att 7,0 procent av de 1562 personer med medelmånadslön är 

visstidsanställda. Studien kan därför bekräfta att tillsvidareanställda tenderar att ha högre lön. 

Ett chi2 test visade på att sambandet mellan “anställningsform” och "månadslön” är 

statistiskt signifikant.  
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Tabell 3, undersöker sambandet mellan “visstidsanställning” och socialt kapital samt 

kontrollvariabler.  

 

Tabell 3: Linjär sannolikhetsanalys mellan beroende variabeln 

”visstidsanställning” och oberoende variabler ”träffa nära vänner”, 

”telefonkontakt nära vänner” och ”antal nära vänner”. Kontrollerat för 

klass, ålder, utbildningsnivå och kön. 

 

 

Först går det att utläsa att det finns ett svagt positivt, statistiskt signifikant samband på 5 

procentig nivå (p<0,05) mellan “visstidsanställning” och ”träffar nära vänner, ofta”. Vi kan 

även se i modellen att ”telefonkontakt nära vänner, ofta” också har ett svagt positivt samband 

med ”visstidsanställning”. Även detta samband är statistiskt signifikant. Resultatet går emot 

studiens hypotes då människor som träffar och har telefonkontakt sina nära vänner ofta med 

mindre sannolikhet kommer besitta tillsvidareanställningar. R2-värdet går till 0,009 i modell 
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1, vilket kan tolkas som att 0,9 procent av anställningsform kan förklaras med hjälp av 

variabeln träffar nära vänner (Edling och Hedström, 2003).  

 

I modell 2 kontrolleras det för antal nära vänner. Genom att sambandet är negativt, tyder det 

på att resultatet går i hypotesens riktning, det vill säga att människor med många eller relativt 

många nära vänner med större sannolikhet har en tillsvidareanställning. Detta resultat är inte 

statistiskt signifikant, vilket innebär att risken för att detta är nollsamband i populationen, är 

större än 5 procent (Edling och Hedström, 2003).  

 

Vidare i modell 3 har variabeln “Tjänstemän” adderats för att undersöka om variationen 

mellan anställningsform och socialt kapital är kopplat till klass. Variabeln “tjänstemän” visar 

att det är ett negativt samband mellan visstidanställning och att vara arbetare och tillhöra en 

lägre klass. Sannolikheten är större att de personer som är tjänstemän och tillhör högre klass 

kommer att inneha tillsvidareanställningar. Detta samband är statistiskt signifikant på en 5 

procentig nivå genom att p-värdet understiger gränsen 0,05 (Edling och Hedström 2003). R2-

värdet visar på att ungefär 1,9 procent av anställningsform kan förklaras av variablerna 

“träffa nära vänner”, “telefonkontakt med nära vänner”, “antal nära vänner” och “klass”.  

 

I modell 4 lades “ålder” till och visar resultatet att det finns ett starkt positivt, signifikant 

samband mellan “visstidsanställning” och att vara ung med åldern 19-38, det vill säga att 

människor i yngre ålder tenderar att ha visstidsanställningar.  

 

I modell 5, adderas variabeln “utbildningsnivå” som visar resultat på ett relativt svagt, 

negativt samband mellan att inneha en högre utbildning, snarare än en grundskoleutbildning 

och “anställningsform”. Detta resultat tyder på att om personer har en gymnasial utbildning 

är det mindre sannolikhet att de kommer ha visstidsanställningar. Detta resultat är även 

statistiskt signifikant. Även variabeln eftergymnasial utbildning är negativ, vilket visar på att 

människor med en högre utbildning tenderar att ha bättre anställningsform.  

 

Till sist i modell 6 lades variabeln “kön” till och detta visar resultat på ett statistiskt 

signifikant samband mellan “anställningsform” och “kön”. Alltså att kvinnor med större 

sannolikhet besitter mer visstidsanställningar än män. R2-värdet har gått upp en aning och 

visar på att 6,3 procent av anställningsform går att förklara genom samtliga variabler i 

studien.  
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I tabell 4 studeras graden av jobbkvalité genom beroende variabeln “månadslön” och 

samtliga oberoende variabler, samt kontrollvariabler.  

 

 

Tabell 4: Linjär regressionsanalys med den logaritmerade, oberoende 

variabeln ”månadslön” och oberoende variabler ”träffa nära vänner”, 

”telefonkontakt nära vänner” och ”antal nära vänner”. Kontrollerat för 

klass, ålder, utbildningsnivå och kön. 

 

 

  

Modell 1 visar ett svagt negativt samband mellan “antalet gånger man träffar sina nära 

vänner” och “månadslön”, alltså att personer som träffar sina nära vänner ofta tenderar att ha 

en mindre månadslön. Detta samband är inte signifikant och går därmed emot studiens andra 

hypotes. Det är ett negativt statistiskt signifikant samband på 5 procentig nivå (p<0,05) 

mellan “telefonkontakt med nära vänner” och “månadslön”, vilket bekräftar att personer som 
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ofta har telefonkontakt med sina nära vänner också tenderar att ha en lägre månadslön. Även 

detta resultat går emot studiens hypoteser.   

 

I modell 2 adderas variabeln “antal nära vänner”. Personer med relativt många nära vänner 

(11-25 antal nära vänner) har ett svagt negativt samband med månadslön. Personer som har 

många nära vänner har istället ett positivt samband med månadslön. Vilket tyder på att en 

person som har 26 antal vänner eller fler tenderar att ha 0,7 procent högre månadslön. Även 

om sambandet inte är signifikant, går resultatet i hypotesens riktning. R2-värdet visar på 0,005 

och kan tolkas som att ca 0,5 procent av månadslön kan bero på människors sociala kapital.  

 

Variabeln “klass” lades till i modell 3 för att undersöka om variationen mellan socialt kapital 

och månadslön är kopplat till klass. Sambandet mellan huvudvariablerna ser liknande ut som i 

modell 2, med ett signifikant värde på “telefonkontakt med nära vänner”. Sambandet mellan 

“månadslön” och “klass” visar på ett positivt signifikant samband på 5 procentig nivå. Det 

betyder att tjänstemän till skillnad från arbetare i genomsnitt har 14,9 procentenheter högre 

lön, kontrollerat för analysens övriga variabler. Det går däremot att utläsa att 

lutningskoefficienten för socialt kapital har sjunkit en aning, vilket tyder på att 

kontrollvariabeln “klass” medierar en del av sambandet mellan individernas sociala kapital 

och deras månadslön. R2-värdet uppgår till 0,085 vilket kan tolkas som att 8,5 procent av 

variationen i månadslön går att förklara genom de oberoende variablerna och 

kontrollvariabeln klass. R2-värdet har således ökat med cirka 3,5 procent och kan bekräfta att 

variabeln “klass” har  relativt stor påverkan på individers inkomst.   

 

I modell 4 när vi adderar variabeln “ålder”, går det att utläsa att det är ett negativt signifikant 

samband mellan att vara i åldern 18-37 och att ha en högre månadslön. Alltså att äldre 

personer mellan åldrarna 39-70 i genomsnitt tenderar att ha innefattas av högre månadslöner.  

 

Vidare i tabell 4, modell 5 och 6 adderas kontrollvariablerna “utbildningsnivå” och “kön”. 

Resultat visar på ett svagare samband mellan månadslön och socialt kapital, genom att 

“träffar nära vänner” och “antal nära vänner” ännu inte blivit signifikanta samt att 

variabeln “telefonkontakt med nära vänner” i modell 6 blir icke-signifikant. Det går även att 

lutningskoefficienterna för nästan alla oberoende variabler ökar en aning och till viss del går i 

hypotesens riktning. Gymnasial utbildningsnivå har ett positivt signifikant samband med 

månadslön. Individerna med eftergymnasial utbildning har ett positivt samband med 
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månadslön, detta resultat signifikant, vilket innebär att risken för att detta är ett falskt 

samband är mindre än 5 procent (Edling och Hedström, 2003). Det går även att utläsa att 

kvinnor tenderar att ha lägre procentuell månadslön än män med ett statistiskt signifikant 

samband, b-värdet visar även -0,103. R2-värdet i den sista modellen har ökat till 0,157 jämfört 

med de tidigare modellerna och kan tolkas som att kontrollvariablerna “utbildningsnivå” och 

“kön” är viktiga faktorer till den förklarade variansen i individers månadslöner.  

5. Analys och diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer studiens resultat analyseras djupare och kopplas ihop med 

studiens teorier och tidigare forskning. Vidare ger vi förslag för fortsatt forskning samt 

presenterar reflektion av vår studie. Avslutningsvis redogör vi för studiens slutsatser. 

  

Studiens syfte är att undersöka om en individers sociala kapital påverkar människors 

jobbkvalité. Bättre jobbkvalité definieras av hög månadslön och bättre anställningsform i 

termer av tillsvidareanställning. Med avstamp i Lins (2000; 2001) teori undersöks det sociala 

kapitalet och för att undersöka samt få en djupare förståelse för begreppet jobbkvalité har 

Goldthorpes (1987; 2000) teori för klass använts. 

  

Studien avser att pröva två hypoteser: 

1. Individer med allmänna visstidsanställningar har mindre socialt kapital. 

2. Individer med större socialt kapital tenderar att ha högre löner. 

  

Lin (2000; 2001) menar att socialt kapital och sociala resurser kan relateras till individers 

möjligheter att få tillgång till bättre tjänster och arbetsförhållanden på arbetsmarknaden. Detta 

bekräftas även i Behtouis (2007) forskning, som visar att ju större socialt kapital en individ 

besitter, desto lämpligare arbete har personen möjlighet att få. Ytterligare forskning visar på 

att ju större socialt kapital, desto bättre arbete, enligt tidigare definition, kommer individer att 

få (Ericksons 2001; Sprengers, Tazelaar och Flap, 1988). Sprengers m.fl. (1988) studie visar 

att personer med större socialt kapital eftersträvar att söka arbeten med bättre 

arbetsförhållanden. Våra analyser motsäger dessa resultat genom att påvisa att personer med 

visstidsanställningar har större socialt kapital i form av tätare interagerande med nära vänner – 
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både per telefon och genom umgänge. Det innebär att studiens första hypotes inte får stöd. 

Intressant är att när vi kontrollerade för ålder i studien gick det att urskilja statistiskt 

signifikanta samband, att det är unga som innehar flest visstidsanställningar. Vi tror i vår 

analys därför att ålder kan vara avgörande för anställningsform och att majoriteten av de unga 

respondenterna har visstidsanställningar utan fast schema. Dessa unga studiedeltagare är med 

stor sannolikhet mindre begränsade i termer av familjeliv, vilket ger mer tid för umgänge och 

kontakt med nära vänner. Yngre personer umgås troligtvis mer med sina nära vänner generellt 

och detta skulle kunna leda till att de har större socialt kapital. Utifrån vår studie kan dessa 

argument däremot inte bekräftas. 

 

Att det sociala kapitalet är ojämnt fördelat mellan män och kvinnor uttrycker Lin (2001) i sin 

teori. Han hävdar att män tenderar att ha större socialt kapital och således har större möjlighet 

till att få bättre jobb (ibid.). Detta kan delvis bero på de två sociala inlåsningsmekanismerna; 

Män anställer män och män ger vidare mer information om arbete till de personer som mest 

liknar de själva (Lin, 2000). Det kan leda till ojämlikhet i det sociala kapitalet som vidare 

kommer påverka arbetsmarknadsutfallet, då kvinnor tenderar att oftare ha osäkra 

anställningsförhållanden. Vårt resultat visar således att det finns ett positivt samband mellan 

att vara man och att vara tillsvidareanställd. Detta kan leda till att personer i chefspositioner, 

där majoriteten är män, oftast anställer manliga kollegor, vilket i sin tur leder till att kvinnor 

blir exkluderade från dessa positioner på arbetsmarknaden. Vidare bidrar detta till 

efterföljande effekter som att män ytterligare utvecklar ett större socialt nätverk än kvinnor. 

Mäns positioner exponerar dem för information som ger dem fördelar i karriären (Lin, 2000; 

2001). Vi kan däremot inte bekräfta detta utfall utifrån vår studies mått på socialt kapital då vi 

inte har testat om kvinnor har mindre socialt kapital än män. Analysen visar även att det finns 

en löneskillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor tenderar att ha lägre lön. Denna 

löneskillnad bekräftas av tidigare forskning som visar att män har 50.000–100.000 kronor 

högre årsinkomst än kvinnor inom samma yrkesform (LO, 2009). Studien antar därför att män 

har större möjlighet att uppnå högre jobbkvalité än kvinnor. 

  

När studien kontrollerar för klass, visar resultatet att personer tillhörande lägre klass med 

större sannolikhet innehar visstidsanställningar, då det finns ett negativt samband mellan att 

vara tjänsteman och att ha osäker anställning. Likaså visar resultatet i vår studie att det finns 

ett positivt samband mellan att vara tjänsteman och att ha högre löner, vilket, per definition, 

bekräftar en högre grad av jobbkvalité. Goldthorpe (2000) menar att tillvaron för personer 
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med arbetskontrakt präglas av bristande kontroll över arbete och oro över ekonomiska 

tillgångar. Han hävdar vidare att människor i lägre klass oftare innehar okvalificerade arbeten. 

Resultatet i vår studie styrker dessa påståenden eftersom det visar att de som tillhör högre 

klass har större möjlighet till bättre jobbkvalité. Håkansson och Isidorsson (2009) har i deras 

studie funnit liknande resultat som visar att bättre arbetsvillkor, till stor del, endast tilldelas 

tillsvidareanställd personal. De menar även att kompetensutveckling och högre lön kan vara 

en följd av att ha bättre anställningsförhållanden. Att det i studien därför är ett negativt 

samband mellan att vara tjänsteman och att vara visstidsanställd, samt ha en lägre lönenivå 

kan bero på att människor i osäkra anställningsförhållanden är mindre attraktiva att anställa 

och lättare för arbetsgivaren att avveckla (ibid.). Detta skulle kunna tyda på att bättre 

anställningsform också leder till högre klass. Klass har således varit en relevant 

kontrollvariabel för att studera sambandet mellan individers jobbkvalité och socialt kapital. 

  

Som tabell 2 tidigare har påvisat, har tenderar personer med tillsvidareanställningar att ha 

högre löner. Detta resultat bekräftas av Goldthorpes (2000) teori som menar att bättre 

anställningsförhållanden kan visa sig i lönenivå och i anställningstrygghet. Goldthorpes 

(2000) teori relaterar till Standings (2011) resonemang att tillsvidareanställningar, till skillnad 

från visstidsanställningar, ger möjlighet till kompetensutveckling och högre grad av kontroll. 

Yrke kan således, enligt dessa teorier, kopplas till klass och bör därför även påverka vad 

individer har för anställningsform. Vår studie kan därför anta att arbetskontrakt inte kan 

likställas med visstidsanställningar och vi anser därför, utifrån våra resultat, att osäkra 

anställningsformer kan öka sannolikheten för att personer har sämre arbetsförhållanden. Med 

hjälp av teori och tidigare forskning kan vi vidare anta att bättre jobbkvalité kan kopplas till 

att vara tjänsteman och att ha tillsvidareanställning. Studien kan även bekräfta att det är yngre 

personer som oftare innehar visstidsanställningar. Vårt resultat är inte förvånande då 

undersökning av LO (2011) visade att 46 procent av unga vuxna i deras urval har acceptans 

och positiv attityd till visstidsanställningar. Att deltagarna i undersökningen har positiv attityd 

kan bero på att yngre personer inte har de ekonomiska åtaganden som äldre personer har. 

Exempel kan vara låne- och familjekostnader. Äldre personer har troligtvis behov av en 

stabilare och tryggare ekonomi än yngre personer. 

  

Studiens resultat visar även att högre utbildning dels leder till tillsvidareanställning och dels 

leder till högre lön. Behtoui (2007) menar att ju mer resurser en person har, i termer av 

humankapital och socialt kapital, desto bättre och mer anpassat jobb kommer personen att få. 
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Vår studie kan bekräfta att humankapital i termer av utbildning, är en positiv faktor för att 

erhålla bättre anställningsform. Däremot kan vår studie inte bekräfta att det sociala kapitalet 

är en ledande faktor till bättre jobb. 

  

Tabell 4 redogör för studiens andra hypotes - att individer med större socialt kapital tenderar 

att ha högre löner. Resultatet visar att ju större socialt kapital en person har, desto lägre 

månadslön och sämre jobbkvalité erhåller personen. Detta resultat motsäger studiens andra 

hypotes. Resultatet visar även på ett icke-signifikant samband mellan att ha många nära 

vänner och högre månadslön. Detta resultat tolkar vi däremot med försiktighet. Att analyserna 

visar på många nollsamband, det vill säga att sambanden med mer än 5 procents sannolikhet 

beror på slumpen, väcker intresse. Nollsambanden kan vara följder av att studien använder sig 

av svaga mått på socialt kapital, det vill säga att nära vänner inte är ett tillräckligt mått för att 

mäta mängd sociala resurser. Alltså skulle svaga band, med fördel, inkluderats i studien för att 

få fler signifikanta resultat. Tidigare forskning visar däremot att personer som får arbete via 

sitt sociala kapital, med större sannolikhet kommer erhållas bättre löneerbjudanden (Loury, 

2006). Detta antar vi, leder till bättre jobbkvalité. Lourys (2006) resonemang får däremot inte 

bekräftelse i våra analyser, i och med resultatet visar mindre väntat att de personer som har 

störst socialt kapital innehar visstidsanställningar och har lägre lön.  

 

Däremot bekräftar vår studie att individer med både gymnasial och eftergymnasial utbildning 

tenderar att ha högre månadslön än personer med endast grundskoleutbildning. Därför kan 

studiens resultat styrkas av tidigare forskning som visar att ju  humankapital en individ 

besitter desto mer belönas den med högre löner (Behtoui, 2007). Ytterligare evidens om att 

unga är den dominerande gruppen bland visstidsanställda är att studien visar att yngre 

personer tenderar att ha lägre löner. Vi tror i vår analys att detta delvis kan förklaras av att 

yngre individer dominerar på den flexibla arbetsmarknaden som leder till ekonomisk 

otrygghet och oförutsägbara löner (Standing, 2011). 

 

Slutligen har vår studie använt sig av Granovetters (1973) teori om starka och svaga band. 

Denna studie kan bedöma individers starka band utifrån variabeln ”träffar nära vänner”. 

Däremot kan vår studie inte urskilja individers svaga band. Ett antagande kan vara att ju fler 

nära vänner en person har i form av starka band, desto fler bekanta och svaga band kommer 

individen inneha då personen troligtvis har ett större kontaktnät. Granovetter (1973) fokuserar 

på att det är de svaga banden som skapar möjlighet till bättre jobb och således bättre 
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anställningsförhållanden. I studien finner vi inga signifikanta resultat på att antalet nära 

vänner påverkar individers anställningsform. Vi finner däremot negativa samband mellan 

visstidsanställning och mängd interagerande med vänner, både genom telefonkontakt och 

genom umgänge. Det kan bero på att vi endast studerat starka band, i form av nära vänner. 

Därmed håller sig denna studie neutral till Granovetters (1973) teori om att det är de svaga 

banden som ger information och kan vara en port in till arbetsmarknaden. Vi vill dock 

framhålla att denna studie inte är tillräcklig, för att med tyngd ifrågasätta hans teori. Istället är 

Montgomerys (1991) resonemang av vikt, då han menar att både de svaga och starka banden 

är av betydelse när individer ska söka arbete. Wegners (1991) resultat är av större intresse för 

vår analys då han menar att det är de starka banden som är viktiga för personer med 

lågkvalificerade arbeten – vilket har tydlig korrelation till vår studies utfall. Vidare kan Bians 

(1997) studie i Kina ge tyngd åt vår analys när han uttrycker att det är de starka banden flest 

människor använder sig av när de ska få information om arbete. Som tidigare beskrivits, 

håller sig därför denna studie opartisk till Granovetters teori (1973) och vill uppmärksamma 

tidigare forskning som visar på resultat i vår riktning. 

 

Att sociala nätverk är av betydelse för personer som söker arbete har bekräftats av tidigare 

forskning (Ekström, 2001; Marsden och Gorman, 2001). Marsden och Gorman (2001) visar 

även att högre löner kan vara en följd av att individer besitter fler sociala resurser. Trots detta 

visar studiens analyser många nollsamband mellan socialt kapital och bättre jobbkvalité. En 

motivering till att studiens analyser visar många nollsamband, kan vara att det sociala 

kapitalet inte spelar någon större roll när individer väl har fått en anställning.  

  

Syftet med denna studie var att studera om det sociala kapitalet är bron över till bättre 

anställningsförhållanden och jobbkvalité. Denna studie kan inte bekräfta att det är det sociala 

kapitalet som leder till bättre jobbkvalité. Istället kan kombination av socialt kapital, 

humankapital, erfarenhet av arbete samt ålder kan vara avgörande faktorer för att erhålla 

säkrare och bättre anställningsförhållanden samt högre löner.   

5.1. Vidare forskning 

Studiens huvudresultat väcker nyfikenhet. För djupare och bredare analys om samband mellan 

visstidsanställning och stort socialt kapital krävs fortsatt forskning. 
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I sådan forskning vore relevant att använda sig av fler kontrollvariabler för att se om 

sambandet kan visa på annorlunda effekt. Följaktligen, om studien kontrollerat för sambandet 

mellan socialt kapital och kön, hade resultaten förmodligen gått i samma riktning som Lins 

(2000) resonemang om sociala ojämlikheter. Vilket är intressant och troligen av vikt på 

arbetsmarknaden.  

 

Vidare ser vi ett behov av fortsatt forskning som studerar hur det sociala kapitalet fungerar 

globalt. Globaliseringsprocessen har både öppnat och skapat mindre gränser mellan länder 

och människor vilket tydligt märks på arbetsmarknaden. Idag är det vanligt att enskilda 

individer eller familjer flyttar utomlands för att arbeta eller studera och få ny erfarenhet. 

Utifrån ett globalt perspektiv vore det därför mycket intressant att studera om storleken på det 

sociala kapitalet är en statistiskt bekräftad drivkraft till att människor tar det globala steget ut 

på internationella arbetsmarknader. Kopplat till detta skulle forskning även kunna belysa och 

kontrollera för om det är svaga eller starka band som stimulerar individer att söka 

arbetsmarknader internationellt. 

 

5.2. Reflektion av studien 

En reflektion är att studien förmodligen har specifikationsfel. Resultatet med många icke-

signifikanta samband tyder på att effekter med stor sannolikhet saknas. Vilket leder till att 

resultatet bör tolkas med försiktighet. Fler variabler som mäter socialt kapital borde 

inkluderas för att se om resultatet skulle visa på annorlunda effekt. Vidare har studien 

troligtvis använt sig av variabler som inte borde inkluderas, då ett flertal variabler inte har 

bidragit med någon större effekt. 

  

Den viktigaste upptäckten i vår analys, som också uppmärksammas i studien, är att 

huvudsambandet i resultatet visar på omvänt utfall, det vill säga att de personer som innehar 

en visstidsanställning har större socialt kapital. Detta utfall motsäger studiens första hypotes 

att individer med allmänna visstidsanställningar har mindre socialt kapital. Därmed anser vi 

att studiens resultat är intressant och bidrar med nya aspekter och ingångar inom forskningen.  

 

Vi tror att denna studie är användbar genom att den bidrar med nya aspekter till 

forskningsfältet. Ytterligare forskning bör genomföras för att styrka eller dementera utfallet i 
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vår studie. I framtagandet av studien har reflektion skett kring avsaknad av signifikans i 

huvudsambandet. Trolig brist har varit val av mätvariabler inom socialt kapital. Om studien 

inkluderat ytterligare former av inkomst, till exempel tim- eller bruttolön hade troligtvis 

sambandet mellan socialt kapital och lön visat på annorlunda resultat. Detta hade varit 

fördelaktigt i denna studie, för att förhoppningsvis finna starkare samband.  

 

En kvalitetshöjande faktor vore att inkludera bättre variabler som mäter socialt kapital. 

Ytterligare förbättrad studiekvalité skulle uppnås genom fler oberoende variabler för att 

eventuellt upptäcka om anställningsform och löner kan förklaras av fler variabler. Vid djupare 

analys och eftertanke har troligtvis även yrke, socioekonomiska förhållanden, bostadsort och 

familjeförhållanden påverkat studiens huvudsamband. 

5.3. Slutsats 

Slutligen kan huvudresultatet inte bekräfta studiens hypoteser, att individers sociala kapital 

påverkar människors jobbkvalité. Resultatet visar att de som besitter visstidsanställningar har 

bättre socialt kapital än de individer som har tillsvidareanställningar, vilket motsäger studiens 

första hypotes. Att resultatet visar på det motsatta anser vi intressant då det leder till nya 

uppslag och utgångspunkter för ytterligare forskning. Vidare kan studiens andra hypotes inte 

bekräftas, genom att personer som ofta träffar och har kontakt med sina nära vänner tenderar 

att ha högre löner.  
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