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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att studera socialt kapital hos entreprenörer och anställda samt se hur tillit inom 

sociala relationer yttrar sig hos respektive arbetsgrupp. Detta utifrån två teoretiska begrepp: socialt 

kapital och tillit. Uppsatsen fokuserar i första hand på socialt kapitalet men kommer även att beröra 

tillit inom sociala relationer. I uppsatsens analys besvaras frågeställningar om hur entreprenörers 

och anställdas sociala kapital yttrar sig samt hur tillit inom sociala relationer tar sig uttryck i 

respektive arbetsgrupp. Det generella resultatet i uppsatsen är följande: Det sociala kapitalet för 

anställda och entreprenörer yttrar sig på skilda vis. Dock har det inte visat sig vara någon skillnad 

på hur mycket stöd respektive arbetsgrupp har från kollegor eller andra närstående inom det sociala 

kapitalet. Det har även visat sig att entreprenörer och anställda nyttjar sitt sociala kapital på olika 

sätt. De tillfrågade anställdas och entreprenörernas tillit gentemot de sociala relationerna har även 

visat skilja sig åt. Utifrån tidigare forskning och teorier som tillämpats, visade det sig att 

entreprenörer har mer tillit gentemot de sociala relationerna, än de anställda. Detta har tagit sig 

uttryck i hur de upplever hierarkiska system på arbetsplatsen, i hur stor mån de kan vara sig själva 

samt förtroendet gentemot kollegor och hur de nätverkar med andra. Detta, i sin tur, visade grunda 

sig i att de innehar olika anställningsformer och därmed har olika chans till att påverka vilka de 

arbetar med. 

 

Nyckelord: Anställd, Arbete, Entreprenörskap, Socialt kapital, Sociala relationer, Tillit   

 

Abstract  

The aim of this essay is to study social capital among entrepreneurs and employees and see how 

trust in social relations manifests itself in each working group. This is based on two theoretical 

concepts: social capital and trust. The essay focuses primarily on the social capital but will also 

affect trust in social relations. In the essay analysis questions is answered about how entrepreneurs 

and employees' social capital manifests itself and how trust in social relations is expressed in each 

working group. The general results of the essay are the following: Social capital for employees and 

contractors manifests itself in different ways, even if they have not proven to be any different in 

how much support they have from colleagues or other related parties. It has also been shown that 

contractors and employees utilize their social capital in various ways. Those surveyed employees 

and entrepreneurs trust towards social relations have also shown differ. This has been reflected in 

how they perceive hierarchical systems in the workplace, in the great extent they can be themselves 



   
 

 

 

and trust their colleagues. This is basely proved in that they possess different forms of employment, 

and thus has a different chance to influence who they work with. 

 

Keywords: Employee, Employment, Entrepreneurship, Social Capital, Social relationships, Trust 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Denna uppsats studerar huvudsakligen socialt kapital hos arbetsgrupperna entreprenörer och 

anställda, i form utav sociala nätverk, däribland familj, kollegor, vänner och bekanta. Uppsatsen 

studerar även tillit inom sociala relationer hos vardera arbetsgrupp. Resultatet av uppsatsens 

undersökning resulterade i att både socialt kapital samt tillit till sociala relationer skiljer sig åt hos 

arbetsgrupperna. Entreprenörerna samt de anställda har likvärdigt, betryggande, stöd från sitt 

sociala kapital. Dock nyttjar entreprenörerna sitt sociala kapital mer än vad de anställda gör. De 

anställda upplever större grad utav hierarkier på arbetsplatsen än vad entreprenörerna gör. Utifrån 

teorin om tillit framkom det även att entreprenörerna har mer tillit till sin omgivning. Detta med 

anledning av arbetsgruppernas olika uppfattning utav hierarki, samt förtroende för dess kollegor och 

att de nätverkar på olika sätt. Detta har visat sig grundas i att de har olika anställningsformer samt 

olika chans att välja vilka de ska arbeta med. 
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1. Inledning 
 

Med varsin dator i knät satte vi oss, som blanka papper, på ett surrigt kafé på Södermalm i 

Stockholm. Desto djupare in i sökdjungeln vi grävde, desto mer uppenbarades det hur stort hålet är 

där det inte studerats entreprenörers och anställdas sociala kapital samt dess tillit gentemot dess 

sociala relationer. Vi började med att ställa oss själva frågorna ”hur viktigt är egentligen det socialt 

kapital för en anställd i jämförelse mot en entreprenör” och ”hur viktigt är det med tillit till de 

sociala relationerna hos respektive arbetsgrupp för arbetet på dess arbetsplats”.  Vi finner det 

problematiskt att detta område inte tidigare forskats djupare i och vi vill mena att djupare forskning 

inom området skulle kunna leda till en god insikt i hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för individer 

med olika typer av socialt kapital, på arbetsmarknaden samt hur detta samverkar med tilliten till de 

sociala relationerna. Vi finner det även av intresse att studera området närmare då det skulle kunna 

visa på hur individer som innehar olika typer av positioner på arbetsmarknaden förhåller sig till 

varandras positioner. Denna uppsats kommer undersöka socialt kapital hos anställda respektive 

entreprenörer samt tillit inom sociala relationer hos de två arbetsgrupperna. Huvudfokus för 

uppsatsen är socialt kapital och hur det yttrar sig hos respektive arbetsgrupp.  

Vi insåg även med tiden att socialt kapital och tillit är komplexa ämnen att forska kring. Ett flertal 

forskare har svårigheter att kartlägga dessa komplexa områden, vilket även uppsatsförfattarna till 

denna studie upplevt.  
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1.1 Disposition 
 

I kommande kapitel redogörs för tidigare forskning, med utgångspunkt i sökord som socialt kapital, 

tillit, entreprenörskap, anställd, sociala relationer och arbete. Uppsatsförfattarna redogör därefter för 

vilken metod som tillämpats samt redogörelse varför den ansetts relevant samt hur bearbetning av 

samtliga inkomna material hanterats. I efterföljande kapitel behandlas två olika teoretiska ramverk, 

socialt kapital och tillit. Slutligen skildras studiens resultat som innehar två olika delar: Socialt 

kapital med fem underliggande teman och detsamma för tillit inom sociala relationer. Därefter 

följer en analys med utgångspunkt i de teoretiska ramverken, samt en slutdiskussion av det inkomna 

materialet för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

1.2 Syfte  

Uppsatsen syfte är att undersöka socialt kapital hos entreprenörer och anställda samt se hur tillit 

inom sociala relationer yttrar sig hos respektive arbetsgrupp. 

 

1.3 Frågeställningar 

-Hur yttrar sig entreprenörers respektive anställdas sociala kapital? 

-Hur yttrar sig tillit inom sociala relationer hos entreprenörer respektive anställda? 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till att undersöka hur entreprenörers respektive anställdas sociala kapital tar 

sig uttryck samt hur tillit inom sociala relationer yttrar sig hos de två arbetsgrupperna. Uppsatsen 

fokuserar i första hand på socialt kapital men kommer även att beröra tillit inom de sociala 

relationerna. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka två undersökningsgrupper, entreprenörer och 

anställda, med tre intervjupersoner i vardera. 
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2. Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras tidigare forskning som gjorts på området. Forskningen som presenteras nedan är 

grundad i sökord som är kopplade till uppsatsens syfte, så som arbete, entreprenörskap, sociala 

relationer, socialt kapital och tillit.  

 

2.1 Bristande tillit 
 

Bo Rothstein återger för Diego Gambettas studie som genomfördes 2006. Undersökning handlade 

om taxichaufförerna på Sicilien och dess ohållbara system, vad det gällde kommunikation. Det 

unika med taxichaufförerna på Sicilien var att de inte använde radio för att kontakta varandra samt 

att de inte hade någon ledningscentral.  Det fanns många fördelar med att ha en ledningscentral och 

detta system försökte upprättas i Palmero, men misslyckades. De flesta av taxichaufförerna ljög om 

dess närhet till kunderna för att få körningar och tillslut visste alla att de flesta ljög och då började 

mer eller mindre alla att ljuga och systemet rasade samma. Därmed rasade också tilliten gentemot 

varandra samman. (Rothstein 2014, s. 311-312) 
    

 

Gambetta menade att: 

”Utan förtroende fanns det ingen möjlighet att etablera ett jämviktsläge av 

samarbete” 

                                                                                         (Rothstein 2014, s. 311) 

Detta ledde till att taxichaufförerna istället fick stå i kö i Palmero, och detta med följd av att de fick 

färre körningar och distansen till varje kund blev längre. Den bristfälliga resursen till ett väl 

fungerade socialt kapital hade visat sig i att den bristande tilliten gentemot varandra, hade lett till en 

situation där samtliga förlorade på det. (Ibid.) 

2.2 Socialt kapital och Entreprenörskap 
 

Artikeln ”Gemenskap Socialt Kapital och Entreprenörskap” (Mears et al 2013) fokuserar på att 

undersöka det sociala kapitalets allmännyttiga aspekter, där social tillit och medlemskap i 

organisationer är bra för både den enskilda individen samt samhället. Artikeln grundas på 

folkbokföring från tvåtusentalet samt två kvantitativa undersökningar som författarna till artikeln 

själva skapat. Resultatet utav de sammanslagna undersökningarna visar att individer i samhällen, 
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där det råder hög social tillit, är mer benägna att bli entreprenörer jämfört med i samhällen med 

lägre social tillit. En individ som är medlem i en organisation, som är ansluten till samhället, har 

högre chans att bli entreprenör, än en individ som är medlem i en organisation utan koppling till 

samhället eller som inte är medlem i en organisation överhuvudtaget. Vidare analyser i artikeln 

visar att entreprenörskap höjer effekten utav gemenskap och socialt kapital (Ibid.)  

 

Artikeln ”Socialt Kapital och Entreprenörskap inom turism” (Zhao, Ritchei & Echtner 2011) 

belyser hur begreppet socialt kapital genererar turismens affärsutveckling i Guangxi, Kina. 

Undersökningen visar att det sociala kapitalet har betydelse för entreprenörskap inom turismen, 

dock är effekten varierande från individ till individ. En individs framgång inom turismbranschen, 

som entreprenör, beror även på dennes förmåga i företagande samt dess sannolikhet att upprätta en 

turismnäring. Socialt kapital samt sociala relationer bidrar till möjligheten att vara företagsam, men 

antyder inte till att ha påverkan på sannolikheten för en individ att starta ett företag. Man kan även 

se i undersökningens resultat att demografisk belägenhet har en inverkan på entreprenörskapets 

framgång om man lyckas inom turismnäringens affärsverksamhet. Om en entreprenör på 

landsbygden startar en affärsverksamhet inom turismnäringen har de mindre chans att lyckas än en 

entreprenör i en storstad. (Ibid.)  

 

2.4 Att arbeta med likasinnade 
 

McPherson m.fl studie (McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001, s.415-444) om homofili förbinder 

socialt kapital till att människor ofta integrerar med individer som är av samma personlighetstyp 

som dem själva. Detta för att de upplever att deras ställning på så sätt förbättras. (Ibid.) Lin 

beskriver att när en individ hamnar i en fördelaktig position skapas ojämlikhet mellan sociala 

relationer som kan bidra till ofördelaktiga konsekvenser för företaget de arbetar på. Redan i en 

rekryteringsprocess har nätverket en betydande roll. För att undvika ojämlikhet, som i sin tur skapar 

ofördelaktiga konsekvenser för företaget, är det en fördel för en rekryterare att anställa personer 

som finns i dess nätverk (Lin 2001)  

 

Begreppet homofili förklaras som att likhet föder anslutning. Homogena egenskaper, egenskaper 

som är lika, visar på homofili. (McPherson et al. 2001)  
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som valt att tillämpas i uppsatsen. 

Socialt kapital utgör den övervägande delen utav teorin. Vidare innehåller den teoretiska 

referensramen även teorier om tillit. 

 

3.1 Socialt kapital  

Uppsatsförfattarna kommer i denna uppsats att utgå från sociologen Pierre Bourdieus definition av 

socialt kapital.  

”…Summan av de faktiska eller potentiella resurserna, som är kopplade till 

faktorer av hållbara nätverk, och som är mer eller mindre institutionaliserade 

relationer av ömsesidig bekantskap och erkännande - eller med andra ord, till 

medlemskap i en grupp - som ger var och en av sina medlemmar stöd i form av 

kollektivt ägda kapital, en”referens”, som berättigar dem till berömmelse i olika 

sinnestillstånd i världen.”  

                                      (Bourdieu 1986, s. 248-249 övers. Båveryd & Grimfors) 

Professorn Donald Broady (Broady 2002) vill hävda att Bourdieu, med det sociala kapitalet, menar 

att det är en sammankoppling mellan de personer som står nära en individ. Han anser även att det 

stöd som individer inom samma yrkesgrupp ger varandra, också kan vara en typ av socialt kapital.
 

(Ibid) Bourdieu menar att en högt ansedd examen inte alltid säkerställer framgång i livet, då stöd 

från släkt och vänner kan vara än mer viktigt och bör vara nära till hands för att man ska kunna 

uppnå framgång. Bourdieu hävdar, till skillnad från många andra sociologiska teoretiker, att utbytet 

i det sociala nätverket inte grundas på tillit och interaktion med andra. Han kopplar därmed det 

sociala kapitalet enkom till resurser hos individen själv. (Ibid.)  

Malin Eriksson (Eriksson 2003) återger i sin avhandling för Alejandro Portes mening med socialt 

kapital. Han menar att det sociala kapitalet kan vara en viktig källa till makt och inflytande. För att 

kunna få ett socialt kapital måste en individ vara sammankopplad till andra, och det är dessa andra 

som är individens källa till förmån och framgång, menar han. (Ibid. s.6) 

Vidare återger Eriksson utdrag ur Lourys texter ”Who Cares about Racial Inequality?” och ”Social 

Exclusion and Ethnic Groups: The Challenge to Economics, Annual World Bank Conference on 

Development Economics”. (Ibid. s. 19) Han vill han mena att det sociala kapitalet är påverkat av det 
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sociala sammanhang vi föds in i. Loury menar att en vuxen individ som innehar ett arbete, är en 

produkt av alla de olika socialisationsprocesser som hen utsatts för under åren. Han menar att det är 

till en stor nackdel att inte få stöd hemifrån, eller att hamna i relationer till andra där ens värderingar 

ses ned på, då detta skulle kunna hindra individen från utveckling. Möjligheter till arbeten fås, 

menar Loury, genom social kontakt med inflytelserika personer på arbetsmarknaden. (Ibid. s. 19) 

3.1.2 Överbryggande och sammanbindande nätverk 

 

Putnam (Putnam 1993) redogör för två olika sociala kapital, överbryggande och sammanbindande 

nätverk, men han skiljer även på vertikala och horisontella sociala nätverk. De horisontella 

nätverken sammanlänkar auktoriteter med liknande status, medan de vertikala närverk 

sammansätter individer som står i ett hierarkiskt beroendeförhållande till varandra. (Ibid.)  

Sammanbindande nätverk karakteriseras av att de sammansätter homogena grupper och individer. 

Det är starka band mellan dessa nätverk vilket bidrar till en stark samhörighetskänsla i det sociala 

nätverket. Sammanbindande nätverk kan därför ge stöd till de som ingår i det, likväl socialt som 

mentalt. (Putnam 2000)  

Överbryggande nätverk präglas i stället av att individer från olika sociala system förs samman. 

Dessa nätverk består av svagare band mellan medlemmarna och en än mer ytlig kontakt, men kan 

än dock vara viktig för att få tillgång till de sociala sammanhang man annars inte skulle fått. De 

ytliga kontakterna kan vara viktigare, för exempelvis en arbetssökande än den kontakten som denne 

har till vänner och släktingar. Med detta menar alltså Putnam att det sammanbindande sociala 

kapitalet blir en hjälp att klara sig medan det överbryggande blir ett sätt att åstadkomma framgång. 

(Putnam 2000)  

3.1.3 Starka och svaga länkar  

 

Granovetter talar om starka och svaga länkar. En svag länk innebär en sammansättning av individer 

som är ytligt bekanta eller som personen i fråga inte träffar så ofta. Eftersom att de svaga länkarna 

endast är ytliga bekanta kan dessa bidra till att sammanlänka individer till nya sociala nätverk. 

(Granovetter 1973) De starka länkarna utgör den del av det sociala nätverket som en individ har en 

nära relation till, vilka kan utgöras av familj eller nära vänner. I ett jobbsammanhang är de svaga 

länkarna att föredra då dessa individer kan bidra till viktig information och större möjlighet till 

arbete. De starka länkarna är inte särskilt fördelaktiga i jobbsammanhang då dessa kontakter ofta 

innehar samma kontaktnät som en själv. Dock menar Granovetter att de starka länkarna bidrar till 

att känna trygghet och stöd i sitt arbete. (Ibid.)  
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3.1.4 Tillit inom sociala relationer 

Sociologen James Coleman (Coleman 1988) förklarar att det sociala kapitalet kan ses som ett medel 

som grundar sig i ömsesidighet, och i ett större nätverk kännetecknas relationerna, individerna 

emellan, av tillit. Han menar att sociala strukturer bör finnas för att samspelet mellan individerna i 

det sociala kapitalet ska uppstå. Det sociala kapitalet blir därmed en funktion för individen och 

samhället. Värdet av det sociala kapitalet kännetecknas av tillit, Coleman menar således att om man 

gör något för en annan individ, så kommer det att gengäldas. Han hävdar även att samhällen och 

människor fungerar bättre om det sociala kapitalet är högt, då individers gärningar stärks. (Ibid.)  

3.2 Tillit  

Stickley m.fl vill mena att tillit utgör grunden till sociala relationer och det är även så de definierar 

begreppet tillit, som skrevs i artikeln ”Institutionell Tillit i Samtida Moskva” (Stickley, Ferlander & 

Juckalla 2009, s.1). Forskare talar ofta om två olika typer utav tillit, vertikal tillit och horisontell 

tillit. Vertikal tillit är den tillit som individen har till samhällets makthavare, institutioner och 

myndigheter. Horisontell tillit är den tillit som en individ har till andra individer i samhället. Enligt 

Putnam (2000) leder horisontella sociala relationer, där ömsesidighet och jämställda är centrala 

faktorer, till ökad tillit. Vertikala sociala relationer där ojämställdhet och avsaknad av ömsesidighet 

är centrala faktorer, anser Putman, ha en ödeläggande effekt på tillit. (Ibid.) 

Socialt deltagande innebär att vara delaktig i sociala relationer. Kopplingen mellan tillit och socialt 

deltagande är kausal. Sociala relationer påverkar en individs tillit gentemot dessa och tillit påverkar 

de sociala relationerna. Ju mer en individ deltar i sociala relationer desto mer tillit kommer 

individen att få gentemot de sociala relationerna (Berg 2005).  Giddens definierar begreppet tillit 

som generaliserad tillit gentemot andra individer. Detta i sin tur kan beskrivas som tillit bland 

jämlika individer (Giddens 1990). Giddens beskriver tillit, i egna ord, i citatet nedan:  

”Confidence in the reliability of a person or system, regarding a given set of 

outcomes or events, where that confidence expresses a faith in the probity or 

love of another, or in the correctness of abstract principles”.
  

                                                                                                                                              
(Giddens 1990, s.34) 

Misstro och tillit, på mikronivå, mellan individer belyses i boken ”Misstro, tillit, korruption - och 

det offentligas civilisering” skriven av Papakostas (Papakostas 2009, s.23). Det redogörs för vikten 
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utav tillit, som fenomen, som är ständigt närvarande samt avgörande för att en fungerande relation. 

(Ibid.) Tillit mellan individer i ett samhälle grundas på dess inbördes tilltro, det är alltså det 

ömsesidiga förtroendet mellan individerna som definierar i vilken mån tillit finns i ett samhälle. 

Människan har enklare för att finna tilltro i mindre grupper då individen, medfött, mår väl utav att 

kunna spegla sig i andra, känna empati samt samarbeta (Berg 2005). För att kunna arbeta bra i 

grupp har det ett stort värde att hålla fast vid gemenskapen. För att bibehålla samhörigheten finns 

normer som alla individer i gruppen ska förhålla sig till. Individen har en instinkt som talar om att 

den som inte följer normen skall, på ett eller annat sätt, tillrättavisas. För att väga upp mot 

tillrättavisande och normer finns det tolerans som till största delen är en individuell ståndpunkt. 

Tolerans skapas för att normerna inte ska utesluta eller peka ut andra individer i samhället eller i 

gruppen. Om en individ inte har tolerans finns risk för mobbning och utanförskap. 

Samhällsvetenskapen beskriver tolerans som att en grupp eller enskild individ godtar en annan 

grupps, eller enskild individs, synsätt eller värdering trots att man inte är eniga inom frågan. (Bloom 

2013)  

Inte enbart för individen, utan även för en grupp eller ett samhälles utveckling, skapar tillit och 

tolerans en betydande roll för utveckling. Begreppen tillit och tolerans ökar chansen för en individ 

att skapa nätverk, då denne lättare kan bemöta olika typer utav människor och på så vis även ha 

förståelse för dessa samt kunna sympatisera. Att, som individ, ha en hög toleransnivå ökar 

chanserna till att få en ledande roll inom arbetet. En individ med hög toleransnivå har ofta lättare att 

acceptera, samt ha förståelse för samhället och dess uppbyggnader. Att ha en hög toleransnivå leder 

till att se omvärlden ur en mer positiv synvinkel vilket kan inspirera till avgörande handlingar. Tillit 

och tolerans hänger ofta samman. Det är ovanligt att en individ har hög tillit och låg toleransnivå. 

(Florida 2005)   
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4. Metod 
 

Denna del ämnar ge läsaren förståelse till hur uppsatsförfattarna förhållit sig till det inkomna 

materialet. Vidare hur den teoretiska kunskapen spelat in, hur de som omfattats av studien valts ut, 

hur information samlats in och transkriberats, samt hur förhållningssättet till resultatet och den 

analys som genomförts sett ut. Detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig de 

resultat och de slutsatser som senare kommer att presenteras.  

4.1 Motivering 
 

I studien har en kvalitativ etnografisk metod tillämpats, genom en subjektivistisk startpunkt. Utifrån 

detta tillvägagångssätt kan studien skapa en förståelse för respondenternas handlingar och tankar. 

(Aspers 2011, s.29) Inom den kvalitativa forskningsmetoden integrerar forskaren med det 

undersökta fältet, (Ibid. s. 33) i detta fall genom sex semistrukturerade intervjuer. (Ibid. s.143) 

Denna metod ansågs vara lämpad för uppsatsens syfte då undersökningen ämnar undersöka socialt 

kapital hos entreprenörer och anställda samt se hur tillit inom sociala relationer yttrar sig hos 

respektive arbetsgrupp. 

Att endast bestämma vad de undersökta individerna tänker och känner utan någon interaktion i 

fältet, med exempelvis en kvantitativ metod, är inte att föredra för denna studies syfte då det krävs 

en närhet och interaktion med det studerade. (Hartman 2004) Detta ansågs kunna vara möjligt 

genom ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det kvantitativa tillvägagångssättet skulle inte kunna ta fasta 

på den individuella upplevelsen av socialt kapital samt de intervjuades tillit inom de sociala 

relationerna.  

4.2 Genomförande 
 

Intervjuerna genomfördes på kafeér och kontor i Stockholm. Intervjuplatsen bestämdes av 

intervjupersonen, och detta på grund av att uppsatsförfattarna ville få intervjupersonerna att känna 

sig trygga. En plats de själva valt skulle därför kunna bidra till detta. Intervjuerna kom att ta mellan 

trettiofem och sextio minuter, beroende på vem som intervjuades. Intervjuerna med de anställda 

var, i större utsträckning, kortvarigare än intervjuerna med entreprenörerna. Vi vill dock mena att 

intervjuernas längd inte påverkade det framkomna materialet i slutändan. Samtliga intervjuer 

genomfördes med båda uppsatsförfattarna närvarande. Detta med anledning av att intervjuerna 

spelades in samt att hela intervjun nedtecknades av en av uppsatsförfattarna, medan den andre 

genomförde intervjun.  
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4.3 Urvalskriterier  
 

Studien bygger på ett bekvämlighetsurval där individer som är lättillgängliga och angelägna om att 

delta i undersökningen, valt att intervjuas (Hartman 2004). Intervjupersonerna som utsågs till 

studien kontaktades via mail, av författarna till denna uppsats, där syftet för studien förklarades 

samt hur intervjuerna skulle tillämpas. Kontakten till samtliga intervjuade entreprenörer och 

anställda skedde genom tidigare etablerad kontakt. Samtliga intervjupersoner är bosatta i 

Stockholmsområdet då det således är enkelt att genomföra intervjuerna och komma i kontakt med 

individerna. Kriterierna för att delta i undersökning var, för båda urvalsgrupper, att respondenterna 

ska vara fyllda 25 år och ha startat företag alternativt vara anställd. Åldersgränsen baserades på att 

chansen för en entreprenör att ha startat ett etablerat företag skulle vara större med högre ålder samt 

att de anställda skulle ha längre arbetslivserfarenhet.  

Strävan efter ett så heterogent urval som möjligt fanns i åtanke, men det var ingenting som ansågs 

viktigt från uppsatsförfattarnas sida utan det primära i studien var att få tag på entreprenörer och 

anställda. Vilket kön de tillhör är oväsentligt i sammanhanget då intervjupersonerna skulle 

tillskrivas en fiktiv karaktär. Det innebär att både namn och kön bytts ut på samtliga. De tre 

anställda är omdöpta till Saga, Emilia och Karl. Samtliga är anställda, på olika företag, och innehar 

”normala” arbetstider. De har alla varit anställda på respektive arbete under mer än ett år och har 

endast haft jobb som är utav yrkeskategorin ”anställd”. De tre entreprenörerna är omdöpta till 

Daphne, Björn och Sebastian. Samtliga är entreprenörer på olika företag.  

4.4 Etiska aspekter 

Intervjupersonerna blev innan intervjuernas start, genom informerat samtycke, informerade om 

undersökningens syfte, hur undersökningen var upplagd i stort samt vilka risker det kunde finnas 

för intervjupersonerna att medverka. De fick även klargjort för sig att en del utav frågorna kunde 

anses som känsliga, obekväma eller personliga, och att de då när som helst under intervjuns gång 

kunde välja att inte svara på en fråga eller avbryta intervjun. Av etiska skäl var detta nödvändigt, 

men även att det möjligen fick intervjupersonerna att känna lugn inför de stundande frågorna. 

(Aspers 2011)  

Intervjupersonerna blev även informerade om att hela intervjuerna spelades in, av anledningen att 

det skulle förenkla samt strukturera arbetet i ett kommande skede i uppsatsprocessen, vid kodning 

samt transkribering. Utav anledningen att intervjupersonerna i undersökningen skulle känna en 
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trygghet i att svara så öppet och fritt som möjligt är var de anonyma och har fått fiktiva identiteter 

där deras verkliga namn, kön och ålder inte redogörs. 

Konfidentialiteten bevaras genom att det endast är författarna till uppsatsen samt handledaren som 

har tillgång till intervjupersonernas sanna identiteter samt att obehöriga inte kommer att få tillgång 

till det ursprungliga insamlade materialet (Kvale, Brinkman 2014). Uppsatsförfattarna håller sig 

neutrala till intervjupersonernas svar i intervjuguiden av anledningen att inte styra dem eller dess 

svarsmöjligheter i någon riktning. (Kvale 2007, s. 106-107) 

4.5 Tillförlitlighet och den kvalitativa studiens kvalité 
 

Tillförlitligheten, även kallat reliabiliteten, handlar om hur forskaren kan förhindra slumpmässiga 

händelser av olika slag. Kvalitén i kvalitativa studier handlar om reliabilitet och validitet, men inte 

på samma sätt som det gör i studier med en kvantitativ ansats. Kvalitén i en kvalitativ studie 

innefattar hur forskaren gått tillväga genom hela forskningsprocessen och inte endast i olika delar 

av studien (Patel, Davidson 2011, s. 103). Uppsatsförfattarna kommer av denna anledning, vidare i 

uppsatsen, tala om tillförlitlighet och kvalité.  

Bristande tillförlitlighet i kommande material skulle kunna vara att uppsatsförfattarna ställt 

intervjupersonerna samma fråga flera gånger och därmed får olika svar från intervjupersonen i 

fråga. Detta skulle kunna bero på att intervjupersonen haft möjlighet till att tänka igenom sitt svar, 

humöret är ett annat eller att individen fått nya insikter efter att frågan ställts tidigare. 

Uppsatsförfattarna tog därmed avstånd från att upprepa sig eller tala om tidigare ämnen under de 

genomförda intervjuerna. (Ibid. s. 106) 

Tanke har även ämnats åt att samtliga som har tillgång till denna uppsats inte är införstådda med de 

begrepp som tillämpas, forskare som omnämns eller teoretiker som tas upp. Där av är klargöranden 

och tydlighet av stor vikt för denna studie. Att omnämna personer vid titel eller förklara begrepp i 

den inledande delen av uppsatsen, har därför gjorts för att undvika feltolkningar.  

All insamlad data grundar sig i intervjuer med sex intervjuobjekt, och som vederbörande nämnt 

ovan spelades intervjuerna in samt antecknades för att ett så brett material som möjligt skulle kunna 

tillämpas. Detta gjordes även för att så många kodord som möjligt skulle kunna vara potentiella att 

urskilja efter avslutade intervjuer. Uppsatsförfattarna vill med detta poängtera medvetenheten i att 

transkriptionsprocessen också, möjligtvis, kan ha lett till ett missvisande underlag för resultaten i 

studien då minspel, rörelser, ironi och kroppsspråk uteblir samt för att texten transkriberas från 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author:Runa%2520Patel
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author:Bo%2520Davidson
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talspråk till skriftspråk. Undertecknade har även valt att försöka balansera citat och egen 

sammansatt text i resultatdelen för att läsaren själv ska ges densamma möjlighet att tolka resultatet. 

(Patel et al. 2011, s.107)  

Senare i analysen appliceras de olika teoretiska ramverken till resultaten vilket kan ge en mångfald i 

tolkningen av det inkomna materialet. Uppsatsförfattarna är därför noga med att läsaren ges 

möjlighet till egen tolkning, där författarna inte bör påverka materialet i någon riktning. (Ibid. 

s.108-109) 

4.6 Bearbetning av material  

Bearbetning av insamlad data går att göra på ett flertal olika vis. I processen ska materialet, förutom 

bearbetas, även analyseras samt tolkas. Som forskare kan bearbetningen göras genom valfri process, 

så länge forskaren använder sin kreativitet samt ständigt tänker på teorierna i arbetet av analys samt 

tolkning (Trost 2010). Att arbeta med ett adaptivt förhållningssätt är när forskaren är 

anpassningsbar i arbetet med teori samt empiri och sick-sackar mellan dessa avsnitt. (Layder 1998) 

Kodningsarbetet av det insamlade materialet utförs av anledning att strukturera materialet. (Aspers 

2011)  

Under uppsatsens gång har materialet samlats in parallellt med att teorin har skrivits. Layder kallar 

denna metod för ett adaptivt förhållningssätt där forskarna konstant anpassar materialet i den 

riktning det går åt (Layder 1998). I kodningen av de kvalitativa intervjuerna har författarna till viss 

del använt sig av en induktiv ansats. Att använda sig utav en induktiv ansats menas med att 

författarna utgått från insamlad data för att illustrera koder som sedan använts i avsnitten analys 

samt resultat.  

 

En form utav transkribering är marginalmetoden, utformad av Aspers (2011). I marginalmetoden 

skriver författaren ut sina transkriberade intervjuer för att sedan skapa ett färgschema där olika tema 

är olika färger. Dessa färger visar sedan ett mönster över hur intervjuobjekten svarat på 

intervjuguidens frågor och författaren kan då se om det finns några likheter eller skillnader mellan 

svaren (Ibid.). Författarna utav denna uppsats har använt marginalmetoden. Meningar i det 

transkriberade materialet som av uppsatsförfattarna inte ansåg av relevans markerades med (…), 

detta för att undvika att resultatdelen endast skulle upptas av citat.  
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Efter att marginalmetoden gjorts valde uppsatsförfattarna tillsammans ut citat som kom att passa in 

i resultatdelen. De utvalda citaten belyser de gemensamma tankar intervjupersonerna hade kring 

intervjuguidens frågor. När citaten valts ut sammanställdes intervjupersonerna svar i olika tema 

kring socialt kapital samt tillit inom sociala relationer. 

  



   
 

14 

 

5. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras insamlad data i form utav transkriberade intervjuer från respektive 

arbetsgrupp, anställda och entreprenörer, ur två olika synvinklar. Det vill säga socialt kapital samt 

tillit till respektive arbetsgrupps sociala relationer. Syftet med kapitlet är att presentera det som 

framkommit under de sex intervjuer som uppsatsförfattarna genomfört.  

 

5.2 Socialt kapital  

I detta avsnitt redogörs för intervjupersonernas sociala kapital och behandlas i fem olika stycken 

som berör arbete och privatliv, olika typer av sociala relationer, kommunikation och socialt stöd, 

kontaktnätets påverkan på karriären och kontaktskapande inom branschen. 

5.2.1 Arbete och privatliv 

Generellt kunde samtliga intervjupersoner inom kategorin ”anställda” skilja mellan arbete och 

privatliv. Detta menade intervjupersonerna kunde bero på att de har fasta arbetstider och under den 

tiden hinner de göra det som är sagt, även om det ibland finns deadlines, men att det i de flesta fall 

är självvalt att ta med jobbet hem. 

Samtliga entreprenörer står eniga om att det är arbete dygnet runt, det går alltså inte att skilja på 

privatliv och arbete. 

”(…)total frihet. Jag jobbar extremt mycket men är totalt fri”  

                                                                                               – Björn, Entreprenör 

Björn säger, liksom Daphne, att jobbet tar upp den största delen utav hans tid, men att han i helhet 

känner sig totalt fri i sin livssituation. Sebastian startade sitt företag tillsammans med sin partner 

och han anser att relationen blivit till det bättre sedan de blev entreprenörer: 

”Vi finner mycket stöd i varandra, men också i vänner och familj, vi ses mer nu, 

så det har utvecklats till det bättre” 

                                                                                        – Sebastian, Entreprenör 
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5.2.2 Olika typer av sociala relationer 

Samtliga intervjuade anställda beskriver att de tycker att ett brett kontaktnät är viktigt inom arbetet 

och att de föredrar en kombination av både djupa och ytliga relationer för att kunna använda sig av 

kontakterna i olika situationer. Även om samtliga talar för en kombination av ytliga och djupa 

relationer så är det i slutändan ändå det breda nätverket som de anser vara det mest fördelaktiga 

inom arbetet. 

”Jag skulle säga att ett brett men spetsigt är det bästa” 

                                                                                                       - Karl, Anställd 

 

”Jag tror att man kan ha både och. Både för att hjälpa andra och få hjälp själv. 

Men ett bredare och ytligare föredrar jag nog inom mitt arbete” 

                                                                                                     - Saga, Anställd 

 

”Både djupa relationer och ytliga kan vara bra. Man behöver både och. Djupa 

relationer gör att människor talar mer öppet”,  

                                                                                                - Björn, Entreprenör 

I citatet ovan talar Björn om att det är nödvändigt med alla olika typer av relationer till andra 

individer, både djupa och ytliga. Desto djupare relation man har till någon, desto mer kan hen öppna 

sig. Björn påpekar dock att han aldrig går ut och festar med sina anställda, eller andra inom 

företaget, utan håller dessa relationer på en professionell nivå. Sebastian och Daphne anser båda att 

alla typer utav kontakter är viktiga men de går inte djupare in på den punkten.  

5.2.3 Kommunikation och socialt stöd 

”Min arbetsgivare ser på det som att man ska producera utan kommunikation. 

Man ska göra sitt jobb och sen går man hem efter avslutat arbetspass” 

                                                                                                        - Karl, Anställd 

 

Genom citatet ovan beskriver Karl tydligt hur det är på hans arbetsplats, som anställd, när det gäller 

att kontakta en närstående inom en annan yrkeskategori om en skulle behöva hjälp inom sitt 
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arbetsområde. Saga och Emilia beskriver det däremot som att de alltid kan ta hjälp av personer i 

dess omgivning som är av en annan yrkesroll, och att detta är något de värdesätter högt. Även om 

de båda har jobb där de sällan tar kontakt med sitt sociala nätverk för att få hjälp den hjälpen kan de 

i sådant fall få av kollegor på arbetet.  

Vidare beskriver samtliga anställda att de har stöd i sitt arbete från vänner och bekanta men när 

uppsatsförfattarna sedan ställer följdfrågor om på vilket sätt de får stödet så blir det svårt att påvisa, 

och de menar att nära och kära alltid finns till hands men att det sällan är något som de nyttjar.  

Entreprenörerna står enade i frågan om att familjens stöttande är en grundpelare för att allt ska gå 

runt med jobb kombinerat med privatliv. Intervjupersonerna känner många andra entreprenörer vars 

familjer inte stått ut med deras livsstil och brutit upp relationen. Daphne menar att det alltid finns en 

risk att vissa i ens närhet inte förstår sig på deras val utav livsstil och därför inte klarar av att vara en 

del utav den.  

”Jag reste 250 dagar om året, familjen kom i kläm”  

                                                                                               – Björn, Entreprenör 

 

5.2.4 Kontaktnätets påverkan på karriären 

Vidare förklarar samtliga intervjuade anställda att det är olikheterna som förenar i arbetet och att det 

inte skulle se någon mening med att jobba med personer som var för lika de själva. Dels för att den 

kombinationen skulle krocka men också för att de inte skulle kunna utvecklas och få nya 

infallsvinklar i sitt arbete. Karl, Saga och Emilia beskriver vidare hur deras sociala kontaktnät 

påverkat dem karriärmässigt. 

”Ja, jag tycker nog att det sociala har varit en typ av framgångsfaktor. Mitt 

arbete har två delar, att veta vad som händer samt veta vilka jag ska prata med 

för att veta vad som händer. Därför viktigt att ha många kontaktytor i 

organisationen.” 

                                                                                                   – Saga, Anställd 

”Jag tror inte att jag skulle se så stor mening med mitt arbete om jag inte hade 

haft den sociala biten. Mitt kontaktnät har gjort att jag kunnat ha kul på jobbet 

men också kunnat få hjälp när jag behövt(...)”  
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                                                                                                  – Emilia, Anställd  

”Jag ser absolut mitt sociala nätverk som en typ av framgångsfaktor, även om 

jag inte direkt gjort någon karriär så är det viktigt”  

                                                                                                      – Karl, Anställd 

 

”(…)lättare att vara lika men om man är olika kompletterar man varandra. 

Varje start up behöver en hustler och varje hustler behöver en som strukturerar. 

Jag är nog en organiserad människa”.  

                                                                                          – Daphne, Entreprenör 

Med citatet ovan anser Daphne att det är lättare att arbeta med individer som är mer lika en själv 

men att det är att föredra att ha minst en individ i företaget som är olik, och sätter sig emot de andra, 

för att kunna se olika problem ur differenta synvinklar. Björn och Sebastian menar, i likhet med 

Daphne, att de också helst arbetar med personer som är lika de själva.  

5.2.5 Kontaktskapande inom branschen  

För att skapa kontakter inom respektive bransch skiljer sig svaren åt bland de anställda. Utifrån 

nedanstående citat beskriver Saga hur hon skapar sig kontakter inom sin bransch. 

”Dessutom försöker jag knyta mig an till seniorer inom organisationer. ”Hej, 

lunch?” Jag pratar alltid vänligt och ser till att mina kollegor alltid presenterar 

mig för andra, så att folk vet vem man är. Jag försöker alltid hjälpa andra.”   

                                                                                                     - Saga, Anställd 

 

Karl och Emilias svar var snarlika och de beskriver att de inte behöver skapa sig kontakter inom sin 

bransch. Detta eftersom att de har sådana uppgifter på sitt arbete som gör att de inte behöver skapa 

sig nya kontakter. Det faktum att de jobbat inom samma område över en längre tid gör att de redan 

har kontakter inom respektive område.  

”Make it or break it - kontaktnät är en förutsättning för framgång”.  

                                                                                            –Daphne, Entreprenör 
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Daphne grundade sitt första företag i ung ålder och då var hon ständigt på jakt efter nya kontakter 

och gick på olika ”meet ups” där man kunde träffa andra entreprenörer, investerare och ledare för 

redan etablerade företag. Björn grundade sitt företag när han var i fyrtioårsåldern och hade då ett 

redan etablerat nätverk, världen över. Samtliga intervjuade entreprenörer menar att det sociala 

kapitalet är otroligt viktigt för att nå framgång som entreprenör. 

”Det kan gälla allt från att få till en bra deal med en telefonoperatör till att 

anställa en ny ekonomiansvarig” 

                                                                                         - Sebastian, Entreprenör 

 

”Att vara nyfiken på andra människor är nyckeln till ett brett kontaktnät”  

                                                                                           – Daphne, Entreprenör 

Daphne har alltid varit nyfiken på att höra andra individers tankar, idéer och funderingar, och enligt 

henne är det just nyfikenheten som har lett till ett brett kontaktnät.  

5.3 Tillit inom sociala relationer 
 

I detta avsnitt redogörs för samtliga intervjupersoners tillit inom dess sociala relationer och 

behandlas i fem olika stycken som berör förtroende till kollegor respektive ledningsgrupp,  kontroll 

på arbetsplatsen, hierarki på arbetsplatsen, konkurrens inom arbetet och förmågan att kunna vara 

sig själv på arbetsplatsen.  

 

5.3.1 Förtroende till kollegor respektive ledningsgrupp 

 

De intervjuade anställda förklarar hur de alla litar på sina kollegor även om de i mångt och mycket 

inte aktivt valt sina kollegor, då de är anställda. Men att de har förtroende för chefen som anställt 

samtliga, dock anger de vidare att de har olika mycket förtroende för kollegorna. Relationen till 

kollegorna respektive ledningsgruppen skiljer sig åt mellan intervjuobjekten. 

Saga förklarar att hon har lätt att skoja med både ledningsgrupp och de andra anställda, hon ser 

samtliga som sina vänner och har ett mycket okomplicerat förhållande till samtliga. Men hon 

påpekar också att det säkerligen inte är något som är vanligt och att hon tidigare inte haft samma 

relation till ledningsgruppen på tidigare arbeten, och betonar att det beror helt på vilka det är som 

leder och vilka som är anställda. 
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”(...)Socialt med vänner så är jag påhittig och drivande, och det även på jobbet. 

En idéspruta” 

                                                                                                      - Karl, Anställd 

”Jag har en mycket god relation till både de andra anställda och cheferna, men 

jag tror att det är ganska unikt. Kanske handlar om hur jag är som person 

också…” 

                                                                                                   - Emilia, Anställd 

Samtliga entreprenörer menar att en förutsättning för att vara entreprenör är att man har förtroende 

för de man arbetar med. Dock har alla olika roller i ett företag vilket betyder att ett företroende för 

en person kan väga tyngre än förtroendet för en annan. 

 

5.3.2 Kontroll på arbetsplatsen 

 

De intervjuade anställda upplever inte att de kan arbeta hur och var de vill. Intervjupersonerna 

förklarar att detta kan bero på de begränsade arbetstiderna de har. När uppsatsförfattarna sedan 

frågar om de känner sig kontrollerade på sitt arbete finnes snarlika svar hos samtliga. De känner sig 

inte kontrollerade, och tycker att ordet ”kontroll” inte riktigt passar in på hur de själva upplever sitt 

arbete, men att allt som de gör går via chefen och att de självklart har någon form av koll på vad de 

gör i sitt arbete.  

Samtliga intervjuade entreprenörer känner att de har ett ansvar att vara på det sätt som de vill att de 

andra anställda inom företaget skall vara på, exempelvis när det gäller att passa tider, hinna med 

dead lines etcetera. De känner sig inte kontrollerade utav de andra i företagsledningen, dock rent 

juridiskt känner de en viss kontroll.  

”Ju större företaget blir, desto fler och skarpare ögon har man på sig utifrån” 

                                                                                           – Daphne, Entreprenör 

 

5.3.3 Hierarki på arbetsplatsen 

 

Det hierarkiska systemet är något intervjupersonerna är villiga att hålla med om att det finns på de 

anställdas arbetsplats. Det är tydligt vilka som är chefer och anställda på samtliga arbetsplatser men 
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det tar sig uttryck på olika sätt och alla intervjupersoner tar upp ”den platta” 

organisationsstrukturen. 

”Ja det finns det och det skulle jag kalla matriarkat. Det är kvinnor som styr. 

Alla chefer är kvinnor förutom den högsta. Det är dock mycket mer platt på min 

arbetsplats än på andra arbetsplatser inom branschen (...)” 

                                                                                                       – Karl, Anställd 

”Eftersom att det är ett litet företag så är det väldigt platt men i och med att 

chefen gör de avgörande besluten så är det ändå en chef/anställd känsla.” 

                                                                                                    – Emilia, Anställd  

”(...) Jag skulle säga att det är tydligt vilka som leder och inte. Men jag tycker 

ändå att det är ganska platt och inte så fruktansvärt tydligt och som att cheferna 

missbrukar sin makt på något sätt.” 

                                                                                                      – Saga, Anställd 

Två utav entreprenörerna föredrar en platt organisation där det inte finns några tydliga hierarkier. 

Att ha transparens mot alla i ett företag ansåg de vara viktig för att samtliga i företaget skulle känna 

sig delaktiga i processerna. De ansåg däremot att det var viktigt att någon bar ansvar för de olika 

delarna då företaget annars skulle stanna i utvecklingen. I Sebastians företag fanns det desto 

tydligare hierarkier då det är en annan typ av företag som, enligt honom, var beroende utav en 

tydlig hierarki men att han riktigt känner av det.  

 

5.3.4 Konkurrens på arbetsplatsen 

Konkurrens är ingenting som någon av de intervjuade anställda känner igen. De förklarar att de gör 

sitt jobb och att det är väldigt tydligt vilken roll alla på arbetsplatsen har. Alla är bra på specifika 

saker och det är ingenting som det går att konkurrera om.  

Entreprenörerna känner inte att det finns någon påtaglig konkurrens mellan kollegorna inom 

företaget men att det definitivt finns en absolut konkurrens mellan de olika företagen inom samma 

bransch, vilket de anser är mer påtagligt då de startat eget och måste själva ha stenkoll på hur 

marknaden ser ut samt hur deras konkurrenter arbetar. 
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”(…)den absoluta konkurrensen finns på alla meet ups vi i ledningen brukar gå 

på. Då får man försöka luska fram så mycket som möjligt men det svåra uppstår 

när konkurrenterna utnyttjar vår transparensen, som vi måste ha, utåt”,  

                                                                                          -Sebastian, Entreprenör 

 

5.3.5 Förmågan att kunna vara sig själv på arbetsplatsen  

 

Saga och Karl förklarar att de kan vara helt sig själva på sina arbetsplatser medan Emilia känner att 

hon måste hålla igen på idéer som hon egentligen skulle vilja presentera. Hon förklarar att detta 

kanske beror på att samtliga anställda får sin roll på arbetsplasten när de börjar, och det finns inte 

utrymme för egna idéer på samma sätt som på andra arbetsplatser.  

På frågan om entreprenörerna kunde vara sig själva på arbetet var svaren relativt likvärdiga. En 

generell åsikt var att desto större företaget blev, desto mindre sig själv kunde entreprenören vara. 

Att kunna känna av varje situation var a och o för att företagskulturen skulle hållas på en bra nivå. 

Alla individer är olika och måste därför bemötas olika enligt entreprenörerna.  

”(…)i stort sett mig själv, 80/20. Det krävs lite ”good will. (…)bete sig lika mot 

alla, alla är viktiga. Man ska visa samma bilder”.  

                                                                                               – Björn, Entreprenör 

Björn kan vara sig själv på jobbet till åttio procent och tycker att det är viktigt att vara likadan mot 

samtliga individer man stöter på, framförallt inom arbetet.  
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6. Analys 
 

I detta avsnitt för uppsatsförfattarna en mer djupgående diskussion kring de resultat som 

framkommit i studien. Detta med en kombination av teoretiska verktyg, socialt kapital och tillit, som 

tillämpas i uppsatsen. Återkommande genom hela studien är det sociala kapitalet hos anställda och 

entreprenörer samt dess tillit inom de sociala relationerna. Strukturen i denna analysdel är 

densamma som i resultatdelen med två huvudrubriker tätt följt av underrubriker.  

6.1 Socialt kapital  
 

6.1.1 Arbete och privatliv 

 

Resultaten kunde utifrån det inkomna materialet påvisa att arbetet är en livsstil för entreprenörerna 

och därmed kunde arbete, ibland, ske dygnet runt. De tillfrågade entreprenörerna har inga fasta 

arbetstider att hålla sig till vilket kan vara orsaken till att arbetet sker på olika tider på dygnet. 

Nyckelord som framkom under intervjuerna med entreprenörerna var att samtliga kände en 

frihetskänsla och att de hade fria tyglar att styra över sin egen tid och dra gränsen mellan arbete och 

privatliv hur de ville. Därmed förklarade de att frihet var något de kände, även om arbetet utgjorde 

en stor del utav deras liv.  

Utifrån resultaten med de anställda framkom det att de, på ett enkelt sätt, kunde skilja på arbete och 

privatliv. En förklarande faktor till detta var att de har fasta arbetstider att förhålla sig till och att de 

alltid kunde välja själva om de ville ta med jobbet hem eller inte. Att utläsa från resultaten med de 

anställda framkom det att de inte kände någon frihetskänsla på jobbet, då de är starkt reglerade av 

chefer, arbetstider och andra anställda. Att de anställda är reglerade på detta sätt skulle kunna 

förklaras utifrån Putnams begrepp vertikala närverk (Putnam 1993). Dessa nätverk knyter samman 

personer som står i ett hierarkiskt förhållande till varandra, och därmed är beroende av varandra på 

ett eller annat sätt. Genom det vertikala nätverket skulle alltså de anställdas kontaktnät på 

arbetsplatsen kunna beskrivas.  De vertikala nätverken visar även att det påverkar tilliten till de 

sociala relationerna, enligt Putnam. Vertikal tillit är den tillit som individen har till samhällets 

överheter, institut och myndigheter. Inom vertikala sociala relationer är ojämställdhet och avsaknad 

av ömsesidighet centrala faktorer. Dessa kan ha en negativ inverkan på tillit, menar Putnam. 

(Putnam 2000)  

 



   
 

23 

 

6.1.2 Olika typer av sociala relationer 

 

Det visade sig att samtliga tillfrågade intervjupersoner ansåg att en kombination utav djupa och 

ytliga kontakter är viktigt. De anställda var dock tydliga med att ett brett men spetsigt kontaktnät 

var att föredra. Ett brett nätverk skulle kunna kopplas till Granovetters teori (1973) om starka och 

svaga länkar. En svag länk innebär en sammansättning av individer som är ytligt bekanta eller som 

personen i fråga inte träffar så ofta, vilket i detta fall skulle kunna förklara de anställdas nätverk 

som är brett. Entreprenörerna hävdade att de djupa kontakterna kunde ge en mer öppen dialog, 

vilket kan likställas med de starka länkarna som utgör den del av det sociala nätverket som 

individerna har en nära relation till, vilka kan utgöras av familj eller nära vänner. (Granovetter 

1973) 

I jobbsammanhang är de svaga länkarna att föredra då de kan bidra till större möjlighet till 

anställning eller samarbete. De starka länkarna är inte lika fördelaktiga i jobbsammanhang då dessa 

kontakter ofta innehar snarlikt kontaktnät som individen själv, dock menar Granovetter att de starka 

länkarna bidrar till att känna trygghet och stöd i sitt arbetet (Ibid.). Granovetters teori förklarar, 

genom starka och svaga länkar, att entreprenörerna är i större behov av trygghet och socialt stöd. 

Medan de anställda inte är i lika stort behov av det sociala stödet utan mer av ytliga kontakter som 

kan gör att de lyckas på arbetet och på arbetsmarknaden.  

6.1.3 Kommunikation och socialt stöd 

 

Resultaten visade att kommunikationen samt stödet från det sociala kapitalet, vänner och familj, är 

av större betydelse för entreprenörerna än för de anställda. Det visade sig även att de tillfrågade 

entreprenörerna har större möjlighet till stöd i sitt arbete, från kollegor. Stödet som entreprenörerna 

kan nyttja i arbetet är en typ av socialt kapital enligt Bourdieu (Broady 2002).  Det visade sig även 

att ett brett socialt kapital är grunden för att entreprenörerna ska kunna arbeta med det de gör, då 

entreprenörskapet utgör en livsstil mer än ett arbete. Om stödet inte skulle finnas att tillgå skulle 

detta kunna leda till uppbrott i relationer, menade intervjupersonerna.  De anställda förklarade att de 

hade stöd från sitt sociala kapital, vad det gällde vänner och familj, men att de inte nyttjade det i sitt 

arbete. Detta på grund av att de kände sig trygga i sina arbetsroller och att de besitter all den 

kunskap de behöver. Det sociala stödet visade sig heller inte vara betydelsefullt, för arbetet i sig, för 

de anställda.  

Bourdieu menar att de sociala förmånerna, som exemplevis stöd från släkt och vänner bör vara nära 

till hands för att kunna uppnå framgång i arbetslivet (Broady 2002). Detta bekräftas även av Loury 



   
 

24 

 

som menar att det är till en stor nackdel att inte få stöd hemifrån av föräldrar eller att hamna i en 

umgängeskrets där individens värderingar och normer ses ned på, eftersom att det hindrar individen 

från utveckling (Eriksson 2003, s.19). Att utläsa av resultaten har samtliga intervjupersoner, 

anställd som entreprenör, tillgång och stöd av ett brett socialt kapital men att det inte nyttjas på 

samma sätt pågrund utav de olika yrkesrollerna.  

 

6.1.4 Kontaktnätets påverkan på karriären  

 

Utifrån resultaten framkom det att entreprenörerna föredrog att arbeta med personer som var mest 

lika de själva men att jobba med en person som var olika de själva var bra för att arbetet skulle 

drivas framåt, samt att de blev ett komplement till varandra. Detta kan kopplas till de horisontella 

nätverken som handlar om att personer med likvärdig status och makt förs samman (Putnam 1993). 

Putnam kopplar även de horisontella nätverken till tillit. De horistonella nätverken handlar om den 

tillit som en individ har till andra individer i samhället. Enligt Putnam leder horisontella sociala 

relationer till ökad tillit. (Putnam 2000) 

De ytliga kontakterna som framkom i materialet, var betydelsefulla för entreprenörerna, menar 

Putnam är överbryggande nätverk. Dessa präglas av att föra samman individer från olika sociala 

sammanhang. Nätverken består av svagare band mellan medlemmarna och än en mer ytlig kontakt, 

men kan dock vara viktig för att få tillgång till de sociala rum man annars inte skulle fått (Putnam 

2000). Entreprenörerna har förklarat att nätverka är viktigt för framgång, vilket det överbryggande 

sociala kapitalet handlar om, det blir ett sätt att uppnå karriär. (Ibid.) 

Putnams förklaring till sammanbindande nätverk är också relevant att koppla till att entreprenörerna 

helst arbetar med likasinnade. De sammanbindande nätverken karakteriseras av att det är en 

sammansättning av homogena grupper. Det är starka band mellan dessa nätverk vilket bidrar till en 

stark samhörighetskänsla i det sociala nätverket. De sammanbindande nätverken kan därför ge 

socialt och psykologiskt stöd, vilket entreprenörerna är i behov av (Putnam 2000), då deras arbete 

utgör en livsstil och i tidigare reultat pekat på vikten av att ha socialt stöd för att undvika uppbrott i 

relationer. 

De anställda var eniga och förklarade att arbeta med individer som var olika de själva, var det mest 

fördelaktiga. Att arbeta med individer som var lika de själva hade inte många fördelar då det inte 

skulle gynna arbetet. Detta kan kopplas till Putnams teori om överbryggande nätverk, då dessa 
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utgör mer ytliga kontakter och att det ger tillgång till sociala rum man annars inte skulle fått tillgång 

till, vilket personer som är av annan karaktär än sig själv skulle kunna ge. (Putnam 2000) 

Detta visar på skillnaden mellan de intervjuade grupperna. Entreprenörernas nätverk består av 

överbryggande och sammanbindande nätverk medan de anställdas endast består av överbryggande 

nätverk.  

6.1.5 Kontaktskapande inom branschen 

 

Betydelsen av att skapa kontakter visade sig skilja sig åt mellan de olika arbetsgrupperna. 

Entreprenörerna förklarade att kontakter är förutsättningen för att lyckas på arbetet, oavsett 

företagsinriktning. Detta kan bekräftas av Alejandro Portes, professor i sociologi, som menar att det 

sociala kapitalet kan vara en viktig källa till makt och inflytande. Han menar att för att kunna få 

socialt kapital måste en individ vara sammankopplad till andra, och det är dessa andra som är 

individens källa till förmån och framgång (Eriksson 2003, s.6) Entreprenörerna var ständigt på jakt 

efter att skapa sig nya kontakter, vilket kan ha bidragit till förmån och framgång, som Portes 

beskriver. Detta kan även kopplas till tillit. Sociala relationer påverkar en individs tillit och tillit 

påverkar de sociala relationerna. Ju mer en individ deltar i sociala relationer desto mer tillit kommer 

individen att få (Berg 2005).  Utifrån detta skulle det alltså kunna vara så att entreprenörerna, 

genom sin jakt på att alltid skapa nya relationer, också har mer tillit till andra.  

Vad det gällde kontaktskapande för de anställda, skiljde sig svaren åt. Emilia och Karl förklarade att 

de inte behövde skapa kontakter inom sitt arbetsområde medan Saga förklarade att det kunde vara 

en fördel och att hon gjorde det genom att tala med seniorer inom branschen. Möjligheter till 

arbeten fås, enligt Loury, genom social kontakt med inflytelserika personer på arbetsmarknaden 

(Eriksson 2003, s.19). Därav skulle en teori om det framkomna resultatet kunna vara att det är 

viktigt för samtliga anställda att skapa sig kontakter för att få bättre möjligheter till arbete samt för 

att kunna känna tillit till andra.  

6.2 Tillit inom sociala relationer  
 

6.2.1 Förtroende till kollegor respektive ledningsgrupp 
 

Samtliga intervjuade anställda menar att de har förtroende för sina kollegor, trots att det inte är 

självvalt att arbeta med just dessa individer. Då samtliga anställda arbetar nära en mindre grupp 



   
 

26 

 

utav kollegor kan man jämföra detta med Bergs ansats (2005) att människan har lättare att känna 

tillit i mindre grupper där de kan spegla sig själva samt finna gemensamma nämnare. 

 

De intervjuade entreprenörerna är eniga om att förtroende är en förutsättning för att man ska kunna 

vara entreprenör. Då entreprenörerna själva anställt sina kollegor är det mer förklarande att de har 

förtroende för sina kollegor än vad de anställda har. Detta kan kopplas till begreppen tillit och 

tolerans. Detta ökar chansen för en individ att skapa nätverk, då denne lättare kan bemöta olika 

typer utav människor.  Att som individ ha en hög toleransnivå ökar chanserna till att få en ledande 

roll inom arbetet, vilket entreprenörerna har. (Florida 2005) 

 

De intervjuade anställda anser att deras relation till sina kollegor skiljer sig från relationen till 

ledningsgruppen. En utav de anställda intervjupersonerna beskriver det som att hon inte kan säga 

vad som helst till ledningsgruppen för att det finns en inbyggd norm som man ska hålla sig till, i 

relationen till de som står över en inom företaget.   

 

De intervjuade entreprenörerna känner samtliga att de måste vara förebilder för sina anställda men 

att de försöker bete sig likvärdigt mot samtliga och försöker att vara sig själva till den mån det är 

möjligt på ett professionellt vis. Entreprenörerna anser att de kan vara mindre sig själva desto mer 

företaget växer. Ledningsgruppen i varje företag skapar egna normer inom företaget som de 

anställda förväntas förhålla sig till. Bloom (2013) menar att en gemenskap bibehålls när samtliga 

aktörer i en grupp följer de oskrivna normerna, och om någon skulle gå utanför normerna kommer 

denna att tillrättavisas. Då ledningsgruppen i de intervjuade anställdas företag, samt 

entreprenörerna, sätter normerna , anpassar sig de anställda per automatik efter normerna och 

känner inte på  samma sätt att de kan vara lika avslappnade i sällskap utav ledningsgrupp som utav 

andra kollegor, som är i liknande situation som dem själva.  

 

6.2.2 Kontroll på arbetsplatsen 

 

De anställda intervjupersonerna känner inte att de har fria tyglar på sina arbeten. De har fasta 

arbetstider och precisa arbetsuppgifter de skall utföra. De anställda känner sig inte kontrollerade 

men de vet att det är någon som alltid har koll på varje arbetsuppgift de utför. De intervjuade 

entreprenörerna känner samtliga en total frihet. De har fria tyglar att arbeta när och var de vill. Dock 

har de ett oskrivet ansvar att bete sig på ett visst vis då de anställda ofta tar efter chefens beteende. 

Entreprenörerna känner sig inte kontrollerade av de andra individerna i ledningsgruppen, dock 
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känner de sig kontrollerade utav samhället, bland annat genom att konstant bli juridiskt synade. De 

intervjuade anställda känner sig, i enlighet med varandra, kontrollerade av ledningsgruppen och de 

vet att det är någon som har koll på vad de utför.  

 

6.2.3 Hierarki på arbetsplatsen 

 

De intervjuade anställda ser tydliga hierarkier på sina arbetsplatser. Alla på företaget har en given 

roll och sköter sina enskilda arbetsuppgifter. Ledningsgrupp och kollegor vet vilken roll varje 

individ har vilket leder till att varje individ har en tydlig roll inom varje sammanhang. De 

intervjuade entreprenörerna menar att det inte finns någon hierarki på deras arbetsplats. De anser att 

det är viktigt att företaget har en total transparens och att alla ska känna sig delaktiga. De är 

samtliga enade om att de föredrar platta organisationer. Trots att de intervjuade anställda ser tydliga 

hierarkier inom företaget är de nöjda med dess situation då varje individ har sina tydliga roller. Att 

varje individ håller sig till dessa skulle kunna kopplas till Coleman (1988) där han menar att värdet 

av det sociala kapitalet kännetecknas av tillit individer emellan. Han hävdar även att samhällen och 

människor fungerar bättre om det sociala kapitalet är högt, då individers gärningar stärks eftersom 

individer agerar utifrån normer och principer. I och med detta, kan det eventuellt vara så att de 

anställda därför accepterar de hierarkiska strukturerna, för att de inte vill motsätta sig de normer och 

principer som finns på arbetsplatsen.  

6.2.4 Konkurrens på arbetsplatsen 

 

De anställda intervjupersonerna är eniga om att det inte finns konkurrens inom företaget mellan de 

anställda på grund av att alla har tydliga roller, och att ingen försöker att ta någon annans roll. De 

intervjuade entreprenörerna ser inte heller någon konkurrens inom företaget, dock är det en enorm 

konkurrens företag mellan och att det är oerhört viktigt att ständigt ha koll på arbetsmarknaden och 

andra företag inom samma bransch. Att det inte finns konkurrens inom företaget, varken hos de 

intervjuade anställda eller de intervjuade entreprenörerna kan kopplas till Colemans teori (1988) om 

att sociala strukturer bidrar till att det förenklas för individen att skapa tillit mot de sociala 

relationerna. Att varje anställd inom företaget har sin roll och håller sig till den, genom sociala 

strukturer, bidrar till ökad tillit. 

 

6.2.5 Förmågan att kunna vara sig själv på arbetsplatsen  

 



   
 

28 

 

De intervjuade anställda känner till största delen att de kan vara sig själva på arbetsplatsen. En utav 

dem känner att denne behöver hålla igen för att kunna hålla en professionell barriär under arbetstid. 

Alla inom företaget har tydliga roller, vilket minskar konkurrensen dem emellan. Beteendemässigt 

kan de anställda känna att det är svårt att inte överstiga gränsen mellan dess egen och kollegors 

arbetsområden och att det i vissa fall kan uppstå dispyt dem emellan. 

 

De intervjuade entreprenörerna menar att desto större företaget blir, desto mindre sig själva kan de 

vara. De menar att man måste känna av varje situation och vilken individ det är man ska bemöta för 

att anpassa sitt beteende därefter. Att samtliga sex intervjupersoner till största delen känner att de 

kan vara sig själva på arbetsplatsen kan förklaras genom Colemans teori (1988). Han menar att när 

sociala strukturer upprättas skapas tillit och förtroende gentemot de sociala relationerna. 
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7. Slutdiskussion 
 

I denna slutdiskussion ämnar uppsatsförfattarna återkoppla till uppsatsens syfte, där avsikten var 

att undersöka socialt kapital hos entreprenörer och anställda samt se hur tillit inom de sociala 

relationerna yttrar sig hos respektive arbetsgrupp. Vi återkopplar även till frågeställningarna: Hur 

yttrar sig entreprenörers respektive anställdas sociala kapital? Hur yttrar sig tillit inom sociala 

relationer hos entreprenörer respektive anställda? Vi avser att ge våra egna reflektioner och tankar 

till de resultat som framkommit. Kopplingen mellan uppsatsens syfte och tidigare forskning kommer 

beröras i detta kapitel. 

 

Entreprenörernas sociala kapital har genom det inkomna materialet visat sig utgöras av starka band 

till de sociala relationerna. De starka banden är en typ av kontaktnät där möjlighet till socialt stöd i 

stor utsträckning ges. Stödet från vänner, familj och kollegor fanns lättillgängligt för 

entreprenörerna och de menar att det är något de nyttjar. Till skillnad från entreprenörerna så 

nyttjade de anställda inte sitt sociala kapital på samma sätt, även om det visade sig att samtliga 

entreprenörer och anställda hade tillgång till ett brett socialt kapital.  

 

De anställdas kontaktnät utgjordes, främst, av svaga länkar vilket ger upphov till större möjlighet att 

lyckas på arbetsmarknaden. Det ges, genom de svaga länkarna, även möjlighet till arbete på ett 

annat sätt som inte de starka länkarna gör. I artikeln ”Gemenskap Socialt Kapital och 

Entreprenörskap” (2013) visade det sig att entreprenörskap höjer effekten utav gemenskap och 

socialt kapital. Kanske är det så att entreprenörerna besitter ett bredare socialt kapital på grund av 

att de nyttjar det på ett effektivt sätt och kan ”hålla liv” i sitt sociala stöd och sociala kapital, medan 

de anställda inte gör det?  

 

Vi vill tro, utifrån studiens resultat, att nyttjandet av det sociala kapitalet hos de anställda och 

entreprenörerna skiljde sig åt på grund av att de inte behöver liknande stöd i sitt arbete. 

Entreprenörerna förklarade att det var viktigt med socialt stöd för att kunna lyckas i sitt arbete. 

Entreprenörskapet utgör en livsstil, medan de anställda hade tydliga roller på arbetsplatsen. Därmed 

behövde inte de anställda nyttja sitt sociala kapital på samma sätt som entreprenörerna, även om de 

hade möjlighet till det.  

 

De anställdas sociala kapital, på arbetsplatsen, skulle även kunna förklaras genom Putnams begrepp 

vertikala nätverk, som handlar om att individer knyts samman med andra individer som står i ett 

hierarkiskt beroendeförhållande till varandra. De anställda är reglerade på arbetet av fasta tider, 
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andra anställda och chefer. Putnam (2000) menar att de vertikala nätverken också kan kopplas till 

tillit. Vertikala sociala relationer där ojämställdhet och avsaknad av ömsesidighet är centrala 

faktorer, anser Putnam, ha en ödeläggande effekt på tillit.  Entreprenörernas nätverk på arbetet 

utgjordes, till skillnad från de anställda, av horisontella nätverk. Det innebär att personer med 

liknande status och makt förs samman, då entreprenörerna beskrev att de helst arbetar med 

likasinnade. Detta kunde, likt de vertikala nätverken, kopplas till tillit. Putnam (2000) menar att de 

horisontella sociala relationerna leder till ökad tillit. Utifrån denna teori, skulle de anställdas tillit 

kunna förklaras som ”svagare” gentemot de sociala relationerna, än entreprenörernas. 

 

Entreprenörernas vilja om att arbeta med likasinnade framför personer som är olika de själva kan 

förklaras genom Putnams teori om sammanbindande och överbryggande socialt kapital. Det visade 

sig att entreprenörernas sociala kapital byggde på både ett sammanbindande och överbryggande 

socialt kapital. Sammanbindande utgör ett socialt och psykologiskt stöd medan det överbryggande 

handlar om att föra samman personer från olika sociala sammanhang. Detta kan i sin tur kopplas till 

McPhersons et al. studie (2001) om homofili. McPherson menar att individer har en viss tendens att 

integrera med personer som liknar dem själva, för att de upplever att deras ställning på så sätt 

förbättras. Det skulle alltså kunna vara så att eftersom entreprenörerna innehar en högre position på 

arbetet, är de måna om att deras position ska förbättras hela tiden och att det är viktigt att den 

bibehålls. Därmed föredrar de att arbeta med personer som är likasinnade, som inte kan sätta sig 

emot dem på samma sätt som en person skulle gjort om de var av olika personlighetstyper.  

 

Entreprenörerna förklarade att kontaktskapande var en viktig faktor för att lyckas på arbetet, vilket 

bekräftas av Lourys teori (2000) om att kontaktskapande med inflytelserika personer på 

arbetsmarknaden kan leda till jobb. Entreprenörernas jakt att ständigt skapa sig nya kontakter kunde 

kopplas till Berg (2005). Sociala relationer påverkar en individs tillit och tillit påverkar de sociala 

relationerna. Ju mer en individ deltar i sociala relationer, desto mer tillit kommer individen att få. 

Utifrån detta skulle det alltså kunna vara så att entreprenörerna, genom sin jakt på att alltid skapa 

nya relationer, också har mer tillit till andra. Detta eftersom att de deltar, enligt denna studie, i 

sociala relationer.  De anställda var inte lika angelägna om kontaktskapande och majoriteten av de 

tillfrågade anställda menade att de inte behövde skapa kontakter inom deras bransch då de hade sina 

tydliga roller och arbetsuppgifter. 

Analysen visade att de anställda litar på sina kollegor även om arbetskamraterna inte är självvalda. 

De anställda ingår i mindre grupper vid anställning och entreprenörerna innehar ett större ansvar 
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över en större grupp. Vi vill mena att detta kunde liknas vid Bergs ansats (2005), att människan har 

lättare att känna tillit i mindre grupper, där de kan spegla sig själva samt finna gemensamma 

nämnare. En koppling kan även göras till Gambettas studie (2006) om taxichaufförerna i Palmero 

där han menade att:  

”Utan förtroende fanns det ingen möjlighet att etablera ett jämviktsläge av 

samarbete”                                                                  

                                                                                    (Rothstein Bo 2014, s. 311) 

 

 Vad som framkommit av denna undersökning är att samtliga entreprenörer och anställda trivs på 

sin arbetsplats, detta kan ha och göra med att samtliga litar på varandra och därmed kan samarbeta 

på ett effektivt sätt.  

 

Vidare framkom det att entreprenörerna kände tillit gentemot sina kollegor. Detta kan vara på grund 

av att de anställt personerna själva. Entreprenörerna förklarade vidare att de kan vara sig själva på 

arbetsplatsen men ju större företaget blev desto mindre vara sig själva och var alltid tvungna att 

bibehålla en professionell roll gentemot de anställda. Detta kan kopplas till Floridas studie (2005). 

Florida menar att tillit och tolerans ökar chansen för en individ att skapa nätverk, då denne lättare 

kan bemöta olika typer utav människor. Att som individ ha en hög toleransnivå ökar chanserna till 

att få en ledande roll inom arbetet, vilket entreprenörerna har.  

 

De anställda menade att de inte kunde vara sig själva i sällskap av ledningsgruppen men i sällskap 

av andra anställda. Bloom (2013) menar att en gemenskap bibehålls när samtliga aktörer i en grupp 

följer de oskrivna normerna, och om någon skulle gå utanför normerna kommer denna att 

tillrättavisas. Då ledningsgruppen i de intervjuade anställdas företag, samt entreprenörerna, sätter 

normerna, anpassar sig de anställda per automatik efter normerna och känner inte på samma sätt att 

de kan vara lika avslappnade i sällskap utav ledningsgrupp som utav andra kollegor, som är i 

liknande situation som dem själva.  Vidare framkom det att de anställda inte kände sig fria att arbeta 

hur som helst på sitt arbete men att det inte heller kände sig kontrollerade. Dock menade de att det 

alltid var någon som höll koll på att arbetsuppgifterna som utfördes. Entreprenörerna, menade till 

skillnad från de anställda, att de känner frihet att arbeta när de vill och inte är kontrollerade av andra 

i ledningsgruppen, men att de känner sig kontrollerade av samhället på en högre nivå, då de driver 
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eget. Skillnaden mellan anställda och entreprenörer är utifrån detta att de anställda är mer 

kontrollerade på en mikronivå medan entreprenörerna är det på en makronivå.  

 

De anställda känner av tydliga hierarkier på arbetsplatsen då det, ur deras perspektiv, är tydliga 

roller på arbetsplatsen. De anställda förklarade också att de var nöjda med situationen och detta 

kunde vi koppla till Coleman (1988) då han hävdar att samhällen och människor fungerar bättre om 

det sociala kapitalet är högt, då individers gärningar stärks eftersom individer agerar utifrån normer 

och principer. I och med detta, kan det eventuellt vara så att de anställda därför accepterar de 

hierarkiska strukturerna, för att de inte vill motsätta sig de normer och principer som finns på 

arbetsplatsen. Entreprenörerna, upplevde till skillnad från de anställda, ingen hierarki vilket kan ha 

och göra med att de är i en så högt uppsatt position att det är svårt att se de hierarkiska strukturerna.  

De anställda kände vidare ingen konkurrens och detsamma gällde för entreprenörerna. Att det inte 

finns konkurrens inom företaget, varken hos de intervjuade anställda eller entreprenörerna kan 

kopplas till Colemans teori (1988) om att sociala strukturer bidrar till att det förenklas för individen 

att skapa tillit gentemot de sociala relationerna. Att varje anställd inom företaget har sin roll och 

håller sig till den, genom sociala strukturer, bidrar till ökad tillit. Att samtliga sex intervjuobjekt till 

största delen känner att de kan vara sig själva på arbetsplatsen kan, även här, förklaras genom 

Colemans teori. Han menar att när sociala strukturer upprättas skapas tillit och förtroende gentemot 

de sociala relationerna. Inom ett företag finns det tydliga sociala strukturer vilket underlättar för 

samtliga inom företaget att känna tillit. 

 

7.1 Slutsats 
 

Vi har med denna uppsats kunnat påvisa att det sociala kapitalet för anställda och entreprenörer 

yttrar sig på skilda sätt, även om de inte har visat sig vara någon skillnad på hur mycket stöd de har 

från kollegor eller andra närstående. Det har även visat sig att entreprenörer och anställda nyttjar sitt 

sociala kapital på olika sätt. De tillfrågade anställdas och entreprenörernas tillit, inom de sociala 

relationerna, har även visat skilja sig åt. Med stöd från tidigare forskning och teorier, visade det sig 

i denna studie att entreprenörerna har mer tillit inom de sociala relationerna, än de anställda.  Detta 

har tagit sig uttryck i hur de upplever hierarkiska system på arbetsplatsen, i vilken mån de kan vara 

sig själva samt förtroendet gentemot kollegor. Detta visade grunda sig i att de innehar olika 

anställningsformer och därmed har olika chans till att påverka vilka de arbetar med och hur de ser 

på arbetsstrukturen. Tillit inom de sociala relationerna tog sig även uttryck i hur de olika 

arbetsgrupperna skapar kontakter, och hur angelägna de är att knyta nya kontakter. 
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Entreprenörernas vilja att ständigt skapa sig nya kontakter visade sig ha en positiv effekt för tillit. 

Sociala relationer påverkar en individs tillit och tillit påverkar, i sin tur, de sociala relationerna. Ju 

mer en individ deltar i sociala relationer, desto mer tillit kommer individen att få, har denna studie 

kunnat visa.  

 

Utifrån entreprenörernas intervjuer framkom det att de helst arbetar med likasinnade, vilket kan 

handla om att deras position som ledare förstärks. Entreprenörernas arbete utgör mer av en livsstil 

än ett arbete, vilket resulterat i att de också behöver mer stöd från sitt sociala kapital och de sociala 

relationerna. Att arbetet utgör mer av en livsstil har också resulterat i att de känner sig mer fria i sitt 

arbete. Vidare framkom det att kontaktnätet består av horisontella nätverk med starka länkar. 

Entreprenörerna känner ingen konkurrens mellan kollegorna och känner även tillit inför sina 

kollegor, då de anställt samtliga själva. Vi vill utifrån resultaten hävda att tillit hos entreprenörer 

måste finnas för att arbetet ska kunna fortskrida utan att dem fysiskt är på plats på arbetet. 

Entreprenörerna upplever att det inte finns några tydliga hierarkier, vilket kan ha och göra med att 

de är högt uppsatta och därmed blir ”blinda” för de, eventuella, hierarkiska strukturerna. 

Entreprenörernas sociala kapital utgjordes av horisontell tillit. Den horisontella tilliten leder till 

ökad tillit gentemot de sociala relationerna.  

 

Utifrån de anställdas intervjuer framkom det att de helst arbetar med personer som är olika de 

själva. De anställdas arbete utgjorde inte, till skillnad från entreprenörerna, en livsstil utan de kunde 

enkelt skilja på jobb och privatliv. Vidare framkom det att kontaktnätet består av svaga länkar och 

vertikala nätverk. Detta på grund av att de inte knyter kontakter på samma sätt och att de står i ett 

starkt beroendeförhållande till andra på arbetsplatsen. De vertikala nätverken, menar Putnam, har en 

ödeläggande effekt på tillit. De anställda känner sig inte fria i att kunna arbeta hur och var de vill, 

utan har sin givna plats på arbetsplatsen och därmed behöver de inte ett så starkt stöd från sitt 

sociala kapital, även om de har ett. De anställda upplever tydliga hierarkier på sin arbetsplats vilket 

kan handla om att de faktiskt står i en position där det hierarkiska systemet är lättare att se och 

känna av. 
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7.2  Förslag till vidare forskning  
 

Vi finner det intressant att för vidare forskning undersöka hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för 

individer med olika typer av socialt kapital på arbetsmarknaden och hur detta samverkar med tillit 

inom sociala relationer. Vi finner det även av intresse att närmare studera hur de sociala 

relationerna uppkommer och hur personer som innehar olika typer av positioner på 

arbetsmarknaden förhåller sig till varandras positioner.    

Vidare frågeställningar skulle kunna vara hur individer hamnar på höga positioner i arbetslivet, är 

det på grund av dess kompetens eller beror det på kontaktskapande, alternativt hur mycket tillit 

individen har gentemot de sociala relationerna? Förslag på, ytterligare, vidare forskning skulle 

kunna vara om socialt kapital och tillit inom sociala relationerna har större påverkan på vilken 

position du har på arbetsplatsen, än exempelvis utbildning och arbetslivserfarenheter.   

Vi tänker oss att denna typ av vidare forskning, eventuellt, skulle kunna lägga grunden till en 

omstrukturering på arbetsplatser och hur vi förhåller oss till varandra inom arbetet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 

I kommande avsnitt finnes aktuell bilaga.  

Intervjuguide 

 Vad finner du som för- och nackdelarna med att vara entreprenör/anställd? 

 Vad har du för egenskaper som gör dig till en bra entreprenör/anställd? 

 Skulle du själv kunna tänka dig att vara anställd istället för att vara i ledningen, och vise 

versa? 

 Var det självklart för dig att bli entreprenör/anställd? 

 Vilka kunskaper hade du innan du startade företag/blev anställd?  

 Hur viktigt tror du det är att ha tidigare erfarenhet från den bransch man vill gå in i? 

 

Socialt kapital  

 Hur många anställda har du? 

 Har du bekanta eller nära vänner som också startat upp företag som påverkat dig i ditt 

entreprenörskap på ett eller annat sätt?  

 Finns det individer i din närhet, som arbetar inom andra områden än du, som du kan ta hjälp 

av i ditt entreprenörskap? 

 Upplever du att du har tid att umgås med andra utanför ditt dagliga arbete? 

 Hur påverkades din familj och ditt privatliv vid starten och under din tid på företaget? 

 Hur gör du för att skapa kontakter? 

 Går det att skilja på jobb och privatliv? 

 Hur viktigt anser du att det är med ett brett nätverk? 

 

Tillit inom sociala relationer  

 Har du förtroende för dina kollegor? På vilket sätt yttrar det sig? 

 Hur ser din relation ut gentemot ledningsgruppen respektive anställda? 

 Hur skiljer sig ditt beteende gentemot olika grupper inom ditt sociala nätverk? 

 Känner du dig kontrollerad på din arbetsplats? Hur/Varför? 


