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Abstrakt. 

Syftet med denna studie är att se hur det sociala kapitalet ser ut i Sverige utifrån 

länsuppdelningen. Syftet är även att studera sambandet mellan det sociala kapitalet och ett 

antal faktorer, på individnivå och länsnivå. I denna studie har jag använt mig av material från 

SOM-institutet och gjort en jämförande studie för att dels beskriva hur det ser ut men även 

pröva teorier. Jag har använt mig av teorin kring det sociala kapitalet som främst Robert D. 

Putnam och Bo Rothstein har problematiserat och definierat. Jag har även tagit upp faktorer 

kring det sociala kapitalet, nämligen förtroende till samhällsinstitutioner, organisationsdelta-

gande, tidningsläsande, ekonomiska förhållanden samt utbildningsgrad. Det finns skillnader i 

Sverige, men inte stora skillnader. Det finns samband som kan statistisk säkerställas mellan 

faktorerna tidningsläsande, organisationsdeltagande och hushållsekonomi på mellanmänsklig 

tillit på länsnivå men inte på individnivå. 

Nyckelord: Socialt kapital, medborgaranda, Sveriges län, social tillit, Riks-SOM. 
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1. Inledning. 

I inledningen kommer jag att redovisa för vilket ”problem” som ligger till fokus 

för denna studie. Problemet kommer jag att sedan förankra i syftet som i sin tur delas upp i 

flera konkreta forskningsfrågor. Jag kommer även att redogöra för vilken metod som jag 

kommer att använda mig av. Efter metoden tar jag upp material och källor, där jag redovisar 

vilket material som ligger till grund för denna studie mm. Urvalet kommer därefter att inne-

hålla vilket urval jag har valt men framför allt hur urvalet har sett ut för det material som jag 

skall använda mig av. Detta följer av en diskussion av begreppen Validitet och reliabilitet. Jag 

kommer att ha ett delkapitel redan här som benämns som tidigare forskning. Detta kommer att 

innehålla en väl genomgång av tidigare forskning på området. Slutligen kommer det finnas ett 

delkapitel med uppsatsens disposition. 

1.1. Problem. 

Människan är ett politiskt och socialt djur, om man skall tro den världsberömde fi-

losofen Aristoteles. I vilka sammanhang som man nu talar om, främst inom statsvetenskapen, 

kan man hitta dess ursprung från Aristoteles skrifter. Allt ifrån retoriken i tal och skrift till 

styrelseskick som demokrati och oligarki kan återfinnas bland filosofens texter. Vad är då 

människan utan ett samhälle? Om jag får lov och ta upp socialisternas eller vänsterflankens 

tankar kan man säga att människan är ingenting utan ett samhälle. Individen får sin betydelse i 

interaktionen med andra individer, vilket i sin tur blir en social interaktion och en så att säga 

samhälle (Ball & Dagger 2006: 115ff).  

Vad är då ett samhälle utan det sociala kapitalet? Det sociala kapitalet förklaras 

bland annat som tillit till medmänniskor och som förtroende till samhällsinstitutioner av vissa 

forskare. För att problematisera den sist nämnda frågan kan man säga att ett samhälle utan ett 

socialt kapital är ett samhälle som är på väg in i eller troligtviss befinner sig i den sociala fäl-

lan. En social fälla bestående av misstänksamhet medborgarna emellan men även till institu-

tioner.  Detta är vad forskare som den amerikanske sociologen Robert D. Putnam och som den 

svenske statsvetaren Bo Rothstein verksam vid Göteborgs Universitet ägnar sin tid åt (det 

finns fler forskare som ägnar sin tid åt att problematisera det sociala kapitalet). Putnam med 

sin stora undersökning i Italien framställd i boken ”Making Democracy Work” (1992) och 
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undersökningen i USA framställd i boken ”Bowling Alone” (2001). Bo Rothstein har exem-

pelvis skrivit boken ”Sociala fällor och tillitens problem” (2003). 

Sverige är annorlunda på många sätt ur ett internationellt/global perspektiv. Den 

svenska kulturen är annorlunda med stark betoning på de emancipativa frihetsvärdena samt 

sekulära värden. De sekulära värdena karakteriseras av att gudstro inte spelar en väsentlig roll 

i ens liv. Dessa värden handlar om att det traditionella, auktoriteter samt lydnad och respekten 

för religionen inte är viktigt. Religion, familj och fosterland är mindre viktiga begrepp. Eman-

cipativa frihetsvärden kännetecknas av prioritering av individuell identitet, integritet och livs-

tillfredsställelse. Man har tillit och förtroende för andra, deltar i olika demonstrationer samt 

accepterar exempelvis invandrare och homosexuella. Sverige är speciell när det gäller dessa 

värden, Sverige ligger i yttersta extremen. Kombinationen av dessa värden gör att Sverige har 

de mest avvikande värderingarna samt att den gör svenska kulturen annorlunda. Exempelvis 

anser endast en av tio att Gud är viktigt i det egna livet, fyra av tio anser att Gud är betydelse-

lös. Detta jämfört med länder som Polen, USA samt Iran där näst intill alla anser att Gud är 

mycket viktig. När det gäller de emancipativa frihetsvärdena har Sverige stark sådan, med 

positiv syn på öppenhet samt tolerans, tillit och respekt för andra människor. 60 procent av det 

Svenska folket anser att tolerans, tillit, och respekt är viktigt. Detta jämfört med länder som 

Bosnien och Turkiet där ca 10 procent anser att det är viktigt med begreppen (Pettersson & 

Esmer 2005: passim). 

Sverige är i särklass ur internationell synvinkel när det gäller det sociala kapitalet. 

Utifrån undersökningar som ”World Values Survey” har gjort kan man se att tilliten till olika 

institutioner och organisationer, till medmänniskor och grannar är bland de högsta som finns i 

världen (Newton 2001, Inglehart 1997). Även den stora europeiska undersöknings sajten EVS 

”European Values Study”, som samarbetar mycket med ”World Values Study”, visar på att 

Sverige ligger bland de länder som har störst socialt kapital. Social kapital i form av bland 

annat tillit och/eller förtroende till politiska som icke politiska institutioner. Exempelvis till 

parlamentet men också till institutioner som polisen eller kyrkan. 

Kortfattat kan man säga att Sverige har högt social kapital i världen, men hur ser 

det ut i de olika delarna i landet?  Hur ser det sociala kapitalet ut i Sverige uppdelat i län? 

Finns det skillnader och likheter när det gäller det sociala kapitalet? 

Sverige är indelat i 25 landskap, 21 län och 290 kommuner samt 13 stift och 1 790 

församlingar (Dahlbäck 2010). Den indelningen som är intressant för min studie är länsindel-

http://www.ne.se/lang/landskap/237219
http://www.ne.se/lang/l%C3%A4n
http://www.ne.se/lang/kommun
http://www.ne.se/lang/stift/315405
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ningen. SOM-institutet har indelningen av län, var av mitt val blir detsamma. Sedan 1600-

talet är länen regionalt förvaltningsområde. Länen har en parallell organisationsstruktur på 

regional nivå som på nationell/central nivå. Det viktigaste statliga regionala förvaltningsorga-

net är länsstyrelsen som var och ett av de 21 länen som Sverige är indelat i har. Länsstyrelsen 

har hand om merparten av den statliga förvaltningen i länet, det är så att säga statens förläng-

da arm i länet. I och med 1810:es stora förändring av länsindelningen tillkom nuvarande norr-

landslänen. Storlänen Skåne län och Västra Götalands län inrättades 1997 och 1998. Detta var 

den näst stora förändringen av länsindelningen. Sedan har vi landstinget som styrs av fullmäk-

tigeförsamlingar samt är folkvalda. Det intressanta är att länen är en viktig del i den svenska 

statsapparaten, en viktig del av Sverige. Därför är denna indelning intressant att undersöka. 

För att göra det klart för vilka län det finns i Sverige väljer jag att rada upp alla: Blekinge län, 

Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, 

Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, 

Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, västra 

Götalands län, Örebro län, Östergötlands län (Jönsson 2010). 

Att undersöka hur sociala kapitalet i form av mellanmänsklig tillit ser ut i Sverige 

över tid är också en intressant vinkel. Eftersom det har gjorts undersökningar om det samt att 

det inte finns mycket skillnader mellan åren, har jag valt att inte ta med jämförelse över tid. 

Bo Rothstein redovisar i ”Svensk Höst” (2009) (den årliga publikationen av Riks-SOM un-

dersökningar) hur mellanmänskliga tilliten utvecklat från 1996 till 2008, i tabellform. Tabel-

len som Rothstein tagit fram visar på att den mellanmänskliga tilliten har varit stabilt bland 

alla nivåer, ”låglitare”, ”mellanlitare” samt ”höglitare”. Undersökningarna innan 1996 som 

har gjorts sedan första mätningen 1981 visar på att även då har människors pålitlighet varit 

stabilt hög (Rothstein 2009: 107f).  

Analyser som har gjorts av SOM-undersökningar visar även på att tilliten till 

samhällsinstitutioner är stabilt, över tid. Detta framförallt till förvaltningsinstitutioner som 

sjukvården, grundskolan samt Radio/TV. När det gäller representant institutioner som Riks-

dag och regering kan det ändra sig beroende på vilka det är som styr och hur förtroendet för 

dessa ser ut. Förtroendet kan ändra sig till alla samhällsinstitutioner beroende på någon hän-

delse som har hänt. Exempelvis minskar förtroendet till banker vid en finanskris mm. (Holm-

berg & Weibull 2009: 133ff). 

En intressant fråga i och med att man vet hur det sociala kapitalet är uppdelat ge-

nom landet är; vad kan vara orsaken till det sociala kapital man har? Jag kommer att ta upp ett 
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antal faktorer som diskuterats i litteraturen kring det sociala kapitalet och se hur sambandet 

med det sociala kapitalet ser ut. Jag förväntar mig inte att hitta några avvikande drag som Put-

nam gjorde i sin studie i Italien eller studien i USA. Men det är intressant att se hur variatio-

nen av det sociala kapitalet ser ut i Sverige samt studera ett antal variabler/faktorer och dess 

påverkan på det sociala kapitalet. 

1.2. Syfte. 

Syftet med denna studie är att se hur invånarnas tillit ser ut, i Sverige utifrån läns-

uppdelningen, gentemot medmänniskor utifrån teorin om det sociala kapitalet, dvs. hur det 

sociala kapitalet ser ut. Samt belysa likheter och/eller skillnader genom landet. Syftet är även 

att studera sambandet mellan det sociala kapitalet och ett antal faktorer som har tagits upp i 

litteraturen kring ämnet, på individnivå samt på länsnivå. Dessa faktorer är förtroende till 

samhällsinstitutioner, organisationsdeltagande, tidningsläsande, hushållsekonomi samt utbild-

ning. Syftet med uppsatsen är inte att hitta orsaken till det sociala kapital som vi har i Sverige, 

utan att se hur sambandet ser ut med de faktorer som man tar upp i och med det sociala kapi-

talet. 

1.3. Frågeställning. 

 Hur ser det sociala kapitalet ut i Sverige? 

- Hur ser förtroendet gentemot medmänniskorna ut i Sverige? 

- Spelar den geografiska dimensionen någon roll när det gäller det sociala kapitalets 

utformning i Sverige? 

 Hur ser sambandet ut mellan det sociala kapitalet och … 

… förtroende till samhällsinstitutioner? 

… organisationsdeltagandet? 

… tidningsläsande? 

… hushållsekonomi? 

… utbildning? 

- Hur ser sambandet ut mellan faktorerna på individnivå? 

- Hur sambandet ut mellan faktorerna på länsnivå? 
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1.4. Metod. 

I denna studie har jag valt att för teoriavsnittet använda mig av kvalitativ textana-

lys kring begreppet Socialt kapital. För att få en klar bild av vad det sociala kapitalet är gäller 

det att aktivt läsa litteratur kring begreppet och ställa frågor till texten hela tiden. Genom ef-

fektiv läsning skall man få en inblick på ämnet utifrån texten (Esaiasson m.fl. 2007:238f). 

När det gäller studiens empiriska del har jag valt att använda mig av den kompara-

tiva metoden och använda mig av flera fall för att se hur förhållandet ser ut i olika delar i Sve-

rige. Jag kommer i denna studie att använda mig av den komparativa metoden för att pröva 

teorier (Esaiasson 2007: Passim). Jag kommer att, som nämnt, jämföra olika delar i Sverige 

och studera sambandet mellan det sociala kapitalet och vissa faktorer som bland annat Robert 

D. Putnam och Bo Rothstein tar upp som påverkan till det sociala kapitalet. Jag kommer att 

pröva om dessa teorier kan användas i Sverige och hur det i sådana fall ser ut för Sveriges del. 

I denna studie kommer det finnas inslag av att jämföra för att beskriva hur det ser ut (Ibid.). 

Jag kommer då att klassificera in hur det sociala kapitalet ser ut i de olika områdena. Sedan 

när jag har beskrivit och klassificerat hur det ser i de områdena, skall jag jämföra dessa med 

varandra. I och med jämförelsen kommer jag även att ta upp ett antal faktorer som diskuterats 

kring begreppet social kapital och se hur sambandet ser ut med det sociala kapitalet. 

Jag kommer i denna studie att även använda mig av den kvantitativa metoden. 

Den kvantitativa metoden handlar om att systematiskt samla in empiriska och kvantifierbara 

data. Sedan att sammanfatta dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Den kvantitativa metoden handlar också 

mycket om tekniken, att dela ut enkäter i papper form eller skicka ut postenkäter eller 

e-enkäter och på så sätt samla in information (Ibid.). Jag har valt den kvantitativa metoden 

eftersom jag vill ha en stor bredd på undersökningen. Att göra enkäter för att på så sätt samla 

in information om olika frågor kommer jag inte att göra. Jag kommer att endast analysera den 

information som främst SOM-institutet har samlat in. Min uppgift blir att analysera råmaterial 

och få fram data i form av exempelvis tabeller och diagram. Jag behöver inte i denna studie 

göra grundarbetet med att samla in material genom enkäter som man skall göra. SOM-

institutet har redan gjort jobbet och samlat in all data som jag behöver. 

Under användningen av den komparativa metoden bör man inrikta sig på ett sy-

stem. Det finns två system som man kan använda sig av, MDSD (Most different system de-

sign) och MSSD (Most similiar system design) (Ibid:126ff, Landman 2003:29ff). I denna stu-
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die kommer det att finnas inslag av båda systemen. Å ena sidan kommer det att vara ur MSSD 

eftersom jag har använt mig av länsindelningen, alla delar ligger i Sverige och därmed är det 

lika fall. Å andra sidan är det 21 delar som har många olikheter, alltså MDSD. Det är olika 

sorters historiska bakgrund, socioekonomiska förhållanden och levnadssätt. Man kan säga att 

ur makro perspektiv är det MSSD, medan ur mikro perspektiv är det MDSD. 

1.5. Material och källor. 

Det material som jag kommer att använda mig av i denna studie kommer att vara i 

form av både primära samt sekundära källor. De källor som är i form av primära källor är den 

data som jag kommer att använda mig av som andra har samlat in. Det är primära källor efter-

som jag inte kommer att använda mig av analyserat data. Det är data som jag själv skall ana-

lysera. Jag kommer här att använda mig av främst det data som SOM-institutet har samlat in. 

Jag har fått den material som jag behöver för denna studie från SND (Svensk Na-

tionell Datatjänst). SND är en serviceorganisation inom den svenska forskningsvärden inriktat 

på humaniora, samhällsvetenskap och medicin. SND: s uppgift är att hjälpa forskare att få 

tillgång till det data som finns tillgänglig. Data som SOM-institutet har samlat in hamnar hos 

SND, samt för att få tillgång till detta måste man vända sig till SND. Information om befintlig 

data och beställning av data görs på deras hemsida www.snd.gu.se. 

SOM-undersökningarna är det centrala empiriska materialet i min studie. Det 

finns flera olika SOM-undersökningar som genomförs i Sverige. Det finns Riks-SOM (som 

omfattar hela Sveriges rike), Väst-SOM (omfattar undersökningar gällande västra Sverige), 

Student-SOM (undersökningar inriktade på Studenter), Syd-SOM (med inriktning på södra 

Sverige), samt även vissa specialundersökningar. Jag kommer att i denna studie använda mig 

av Riks-SOM eftersom jag inte har begränsat mig till något område i Sverige. Jag kommer att 

använda mig av Riks-SOM 2008, eftersom detta är det senaste tillgängliga data för allmänhe-

ten. För varje undersökning som görs har forskarna ensam rätt till data ett år framåt (Nilsson 

2009). 

SOM-institutet är en del av Göteborgs universitet som sedan 1986 genomför en 

nationell frågeundersökning varje höst. Det nationella frågeundersökning är det som benämns 

för Riks-SOM. Undersökningen har till syfte att kartlägga vanor och attityder med temat sam-

hälle, politik och medier hos det svenska folket. SOM är förkortningen för Samhälle Opinion 

http://www.snd.gu.se/
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Massmedia. Frågeundersökningen görs i form av postenkäter och skickas ut till den svenska 

allmänheten. Undersökningarna görs identiska så mycket som det är möjligt för att data ska 

kunna vara jämförbara från de olika åren undersökningen har gjorts. Institutionen för journa-

listik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för forskning 

om offentlig sektor är tre forskningsorganisationer som är verksamma vid Göteborgs universi-

tet och som samarbetar under institutet SOM. De medverkade forskarna presenterar analyser 

grundade på de senaste resultaten från de senaste frågeundersökningarna i årliga publikationer 

(Ibid.). Exempel på sådana publikationer är ”Skilda vägar” (2008) samt den senaste är 

”Svensk höst” (2009). 

Riks-SOM 2008 har genomförts som två parallella undersökningar som var och 

en omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av det svenska folket om 3 000 personer boen-

de i hela Sverige i åldrarna 15 till 85 år (detta åldersintervall har man använt sig av sedan år 

2000), dvs. totalt 6 000 personer. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalen 

(utländska medborgare ingår i urvalet sedan 1992, dessa har även varit med i urvalet vid till-

fällena 1986 och 1989). Knappt en fjärde del av frågorna i frågeundersökningen ingick i båda 

formulären, dvs. det fanns gemensamma frågor som därmed kan bearbetas med dubbel ur-

valsstorlek. Samtidigt är många av frågorna endast ställda i en av enkäterna/formulären. De 

frågor som ingick i båda formulären rör sig om grundfrågor om bland annat bakgrundsfrågor, 

frågor kring politik och medier. Det mesta av svarsalternativen rör sig om fasta svar med att 

kryssa i rutor, men det finns ett fåtal frågor med tillfälle att skriva. Totalt innehåller datafilen 

cirka 975 variabler, utöver frågevariabler även konstruerade variabler och registervariabler 

(Ibid.). Frågeundersökningen för 2008 genomfördes i samarbete med Kinnmark Information. 

Kinnmark Information hade hand om urvalsdragning, utskick av formulär, påminnelser, tele-

fonuppföljning samt datauppläggning. SOM-institutet har tagit hand om bland annat framtag-

ning av frågeformulär, kodning av öppna svar. Enkäterna skickades ut till den valda popula-

tionen den 19 september 2008 och fältarbetet avslutades den 10 februari 2009 (Ibid.). 

Sekundärkällor som jag kommer att använda mig av i denna studie kommer inte 

att vara omfattande. De sekundärkällor som jag kommer att använda mig av är böcker där 

man har bearbetat, analyserat och tolkat data. Men detta kommer som sagt inte att vara omfat-

tande och främst användas för teoridelen. De centrala forskarna vars diskussion kring begrep-

pet socialt kapital som jag kommer att använda mig av under teoridelen är Putnam samt 

Rothstein och deras verk ”Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien”, 

”Den ensamme bowlaren” samt ”Sociala fällor och tillitens problem”. 
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Material i form av sekundära källor för både analysdelarna och teoridelen kommer 

jag att använda mig av de analyseringar som forskare har gjort kring SOM-undersökningar 

och som presenterats i de årliga publikationerna. Jag kommer främst att använda mig av de 

två senaste publikationerna, ”Skilda vägar” (2008) (redaktörer Sören Holmberg och Lennart 

Weibull) samt ”Svensk höst” (2009) (redaktörer Sören Holmberg och Lennart Weibull). I 

”Skilda vägar” finns det en intressant ”analys” som jag i denna studie kommer att ha använd-

ning av. Rubriken på denna är ”Den svåra konsten att lita på andra, att vara nöjd med sig 

själv och att vara ung” skriven av Bo Rothstein. Även i den senaste publikationen (”Svensk 

höst”) finns det intressanta analyser som jag kommer att ha användning av. En kort kapitel 

skriven av Bo Rothstein med rubriken ”Tillitens mekanismer”, samt ett kapitel skriven av 

Sören Holmberg och Lennart Weibull med rubriken ”Höstligt institutionsförtroende”. 

1.6. Urval. 

När det gäller de fall som jag skall ta upp i denna studie har jag valt att inkludera 

alla län som finns i Sverige. Jag kommer inte att begränsa mig till ett fåtal län eftersom jag har 

de resurser i form av data tillhands. Det finns ingen anledning att från början begränsa denna 

studie. Jag väljer länsindelningen eftersom data som finns tillgänglig från SOM-

undersökningar har till viss del just denna uppdelning av riket. Jag har haft i åtanke att dela 

upp Sverige i tre fall efter uppdelningen Norrland, Götaland samt Svealand. Jag väljer bort 

denna uppdelning eftersom det är mer intressant att se hur det ser ut i varje län för sig, samt 

hur dessa ser ut i jämförande med varandra. 

Riks-SOM 2008 har genomförts genom två parallella undersökningar, där vardera 

av dessa omfattar ett ”systematiskt sannolikhetsurval” om 3000 personer som bor i Sverige. 

De som ingår i urvalet är svenska folket i åldrarna 15 till 85 år, samt även utländska medbor-

gare (Nilsson 2009). Sannolikhetsurval är det statistisk mer korrekta termen för det slump-

mässiga urvalet. Slumpmässigt urval handlar om att urvalet genomförs så att alla (i detta fall) 

individer i en population (i detta fall är det svenska folket enligt ovan) har en given sannolik-

het (inte 0) att bli valda i urvalet. I de fall man inte gör slumpmässiga urval har alla i popula-

tionen inte samma chans att bli valda till undersökningen vilket leder till förvrängda resultat, 

alltså att resultaten inte kommer att vara representativa för populationen. När det gäller ”sys-

tematisk” slumpmässiga urval handlar det om att (i detta fall) individerna i populationen ord-

nas på ett speciellt sätt. Man utgår ”från en förteckning över samtliga analysenheter i popula-
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tionen /…/ beroende på populationens faktiska och urvalets tänkta storlek” och tar systema-

tisk en (i detta fall) individ med i urvalet. För att göra det enkelt att förstå kan vi tänka oss en 

population på 100 individer och ett urval på 10 individer. Man sätter en startpunkt och väljer 

systematisk var tionde individ utifrån startpunkten, dvs. om startpunkten är individ nummer 5 

blir nästa individ nummer 15 och nästa nummer 25 osv. (Esaiasson 2007: 195ff). 

Tabell 1: Svarsfrekvenser i Riks-SOM 2008. 

 Riks-SOM I Riks-SOM II TOTALT 

Bruttourval 3 000 3 000 6 000 

Naturligt bortfall 220 203 423 

Nettourval 2 780 2 797 5 577 

Antal svarsvägrare/ej 

anträffade 

1182 1136 2318 

Antal svarande 1 598 1 661 3 259 

Svarsandel (netto) 57 % 59 % 58 % 
Källa: Nilsson 2009: 453 

Tabellen ovan är en förenkling av hur de olika urvalen har sett ut för SOM-

undersökningen. Det som avses med bruttourvalet är det ursprungliga urvalet, dvs. 6000 per-

soner. Naturligt bortfall i SOM-undersökningen avser de fall där adressen är okänd, avflyttad; 

de som är sjuka, har institutionell vård; dem som är bortresta under fältperioden, har studier 

på annan ort, har militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bo-

satt/studerar/arbetar utomlands; förståndshandikappad; avliden. Nettourval avser bruttourvalet 

minus det naturliga bortfallet (Nilsson 2009). 

1.7. Validitet och reliabilitet. 

Denna studies reliabilitet är stor eftersom det viktigaste materialet och data är för 

det första primära källor där data har samlats in genom slumpmässiga metoden. Som jag redan 

har nämnt under urvalsdelen har SOM-undersökningen varit i form av systematisk sannolik-

hets urval (slumpmässig urval) . Enkätunderlaget för Riks-SOM som man har fått in är på 

3259 personer vilket speglar Sveriges befolkning i hög grad. Svarsfrekvensen för enkätunder-

sökningen på 58 procent med en god representativitet för de olika grupperna i urvalsramen 

innebär att materialet är god för att användas för analyser och beskrivningar (Nilsson 2009). 

Jag anser att validiteten i denna studie kommer att vara hög, eftersom det material 

som jag kommer att använda mig av speglar det jag avsett att undersöka i denna studie. Litte-

raturen jag valt, har jag granskat källkritiskt. Jag har fokuserat mig på undersökningar som 



 

C-uppsats  Galiar Nizarki 

10 

 

kan ses som mycket tillförlitliga, så som SOM-institutet. SOM-institutets medarbetare är duk-

tiga och erfarna forskare samt materialet som man har fått in har använts av välkända ansikten 

i främst Sverige som statsvetaren Bo Rothstein. Denna studies allra viktigaste material är 

grundat på SOM-undersökningen 2008, där man har ställt frågor som är relevanta för att be-

svara det studien avsett att besvara, dvs. mina frågor. 

1.8. Tidigare forskning. 

Det finns en hel del forskning kring begreppet socialt kapital. Begreppet har fått 

ett starkt genomslag i samhällsdebatten som i forskarvärdet (Rothstein 2003: 75ff). Det häng-

er ihop med att man har velat få förståelse av hur samhället fungerar. Begreppet socialt kapital 

har använts för att förklara både demokratisk- och ekonomisk – tillväxt. Den kanske mest 

kände forskaren inom området är den i denna studie redan nämnde forskaren Robert D. Put-

nam. Putnam fick sitt genomslag inom forskarvärden med det stora genombrottet för forsk-

ningen om socialt kapital med boken ”Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter 

i Italien” (1996). En annan bok som han har skrivit som var ännu ett genombrott för honom, 

men denna gång främst i USA, är boken ”Den ensamme bowlaren” (2006). 

Robert D. Putnams bok ”Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i 

Italien” (1996) (originaltitel: ”Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy” 

(1993)), är en komparativ studie av landet Italien. Bakgrunden till undersökningen är den de-

centraliseringsreform som Italien genomgick i början av 1970-talet. Decentraliseringsrefor-

men handlade kort om att en stor del av makten som fanns i huvudstaden Rom förflyttades på 

regionalnivå. En hel del politiska frågor kring bl.a. sjukvård, skolfrågor och äldreomsorg fick 

regionala parlament och styrelser ta hand om. Det visade sig att de olika regionerna hanterade 

frågorna olika effektiv. Demokratin fungerade olika på olika regioner, samt man kunde se en 

struktur i hur väl demokratin fungerade, med vissa undantag uppdelade i norr och syd. Put-

nam med hjälp av en forskarlag försökte att förklara vad som kan förklara samt vad som på-

verkar sättet demokratin fungerar i Italien (Putnam 1996: 13). Förutsättningen för Putnams 

studie var att jämföra regionerna i Italien och se vilka skillnader och likheter det finns regio-

nerna emellan. Problemet eller frågan som Putnam ställer upp är: ”Vilka är förutsättningarna 

för att man skall kunna skapa starka och effektiva representativa institutioner som svarar mot 

medborgarnas behov?” (Ibid: 17). 
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Robert D. Putnam blev känd i USA med sin studie och den framställda boken 

”Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse” 

(2006) (originaltitel: ”Bowling alone: the collapse and revival of American community” 

(2000)). Putnam vände sin forskning från Italien till USA och blev på så sätt en viktig person. 

Han blev inte känd endast pga. att han skrev om USA, utan även för att han kom fram till in-

tressanta, viktiga och gripande resultat. Utifrån flera tusen intervjuer och en omfattade materi-

al kom Putnam fram till att det sociala kapitalet hade minskat i USA. Amerikanerna har från 

att varit ett folk som umgås och värdesätter gemenskapen blivit egoistiska individualister. 

Från att ha värdesätt de sociala förhållandena till att agera för det egna bästa och inte bry sig 

om andra. Från att ha bowlat tillsammans med vänner och/eller bowlinglag till att bowla en-

samma. Det är färre amerikaner som är medlemmar i frivilliga organisationer osv. (Putnam 

2006). USA:s civila samhälle är i kris och kan leda till att demokratin skadas i USA, enlig 

Putnam. 

En annan tidigare forskning som har gjort men med fokus på Sverige är ”Vilka är 

annorlunda? Om invandrares möte med svensk kultur”, skriven av Thorleif Pettersson och 

Yilmaz Esmer och publicerat av Integrationsverket. Detta är en så kallad rapport i integra-

tionsverkets rapportserie 2005:03. Rapporten handlar om hur den svenska kulturen ser ut i 

jämförelse med andra länder. Författarna till denna rapport tar även upp och diskuterar det 

sociala kapitalet i form av bl.a. förtroende till polisen. Författarna kommer bl.a. fram till att 

det inte är invandrarna som har en annorlunda kultur, det är just den svenska kulturen som är 

annorlunda. Sverige med sin kultur har, kan man säga, bemöt invandrargrupper präglade av 

sina hemkulturer med en mycket annorlunda kultur (i många avseenden) (Ibid: 53). Svenskar-

nas värderingar är det mest atypiska och avvikande än andra delar i världen. 

En annan forskare som använder sig mycket av World Values Survey data, eller 

närmare sagt är en av dem forskarna som arbetar för WVS är Ronald Inglehart. Inglehart ana-

lyserar data från WVS flitigt och har bl.a. skrivit boken ”Modernization and Postmoderniza-

tion. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies” (1997). Inglehart undersöker 

bl.a. hur samhällen kan se ut och var man kan befinna sig. Han introducerar olika sorters sam-

hällen. Ett av samhällen han diskuterar är moderniseringen där industrisamhället och den in-

dustriella revolutionen varit eller är en viktig faktor. I och med en bättre ekonomi utvecklas 

staterna kulturellt, socialt och politiskt. Man får bättre kunskap och förståelse för livskvalite-

ten vilket är ett led av att folkets värderingar förändras (Inglehart 1997: 8ff). Nästa fas eller 

samhälle som man kommer till är det postmoderna samhället, där fokus ligger på frågor om 
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livskvalitet. Inglehart klassificerar 43 nationer i dessa olika samhällen utefter ett antal variab-

ler. 

1.9. Disposition. 

Kapitel 1 (Inledning) har jag redan framställt, därför kommer jag inte att nämna 

detta kapitel i dispositionen.  Jag kommer att i tabellform redovisa för vilka kapitel som följer 

samt berätta lite kort om vad dessa kommer att innehålla. 

Kapitel 2 Teoretiskt ramverk. Detta kapitel kommer att handla om diskussioner kring teo-

rin som jag kommer att använda mig av, dvs. sociala kapitalet. Jag kommer att 

ta upp och diskutera tankar av bland annat Putnam och Rothstein, samt redovisa 

den formulering av socialt kapital som jag i denna studie kommer att använda 

mig av i analyseringen samt de faktorer som i litteraturen tas upp som påverkar 

det sociala kapitalet. 

Kapitel 3 I detta kapitel kommer jag att påbörja analyseringen. Detta kapitel kommer jag 

att dela in i ett antal underrubriker. Jag börjar med att se hur det sociala kapitalet 

ser ut i Sverige. Sedan kommer jag att ta upp faktorerna som jag redan har 

nämnt för att se hur sambandet ser ut mellan dessa å ena sidan och det sociala 

kapitalet i form av mellanmänsklig tillit. 

Kapitel 4 Här kommer jag att redovisa det resultat som jag har kommit fram till genom 

analyseringen utifrån teorin samt metoden jag har använt mig av. 

Kapitel 5 Kapitel 5 kommer att vara ett slutsatskapitel. Jag kommer att redogöra de slut-

satser som jag genom denna studie har kommit fram till. Jag kommer nämligen 

att svara på mina frågeställningar och svara på det jag avsett att undersöka. 

Kapitel 6 Jag kommer att avsluta med en diskussion kring hur arbetet har gått och hur 

man i framtiden kan studera ämnet. 
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2. Teoretisk bakgrund. 

I detta kapitel kommer jag att ta upp min teori som är det sociala kapitalet. Jag 

kommer inte att begränsa mig till en enskild forskares definition av begreppet, utan ta upp 

flera forskare på området. Det ger inte en rättvis bild av begreppet socialt kapital om jag en-

dast utgår från Rober D. Putnam eller Bo Rothstein. Jag väljer att ta upp flera forskares syn på 

begreppet och hur det har använts. Jag kommer att ta upp ett antal orsaksfaktorer som kan 

sägas påverka det sociala kapitalet.  Jag kommer avsluta teoridelen genom att redovisa för hur 

jag har tänkt använda mig av det sociala kapitalet samt faktorer som kan påverka det. 

Teorin jag kommer att utgå från är teorin om det sociala kapitalet, samt begreppen 

förknippad med det. Jag kommer att börja med hur diskussionen kring det sociala kapitalet 

har varit, till att sedan ta upp hur Robert D. Putnam förklarar begreppet och slutligen ta upp 

den kritik som har riktats mot Putnam av bland annat den svenske statsvetaren Bo Rothstein. 

Senare i kapitlet kommer jag att ta upp och diskutera det definition av socialt kapital som jag 

ska utgå från samt ett par faktorer som har tagits upp som påverkan av begreppet. Jag kommer 

att ta upp de centrala faktorerna eftersom jag i denna studie inte har kapacitet till att täcka alla 

orsaksfaktorer på det sättet som Putnam i den omfattande studien framställd i tegelsten stort 

bok ”den ensamme bowlaren”. Inte ens han har kunnat täcka hela orsaksfaktorn, det finns 

”alltid” någonting man har missat.  För att ta upp det igen och göra det klart, så kommer jag 

inte att ha till syfte att förklara varför det sociala kapitalet ser som det gör i Sveriges olika län. 

Jag kommer endast att ta upp vissa faktorer/variabler som Putnam samt Rothstein nämner som 

kan påverka det befintliga sociala kapital. 

Sociala kapitalet är begrepp som inte har en hel enhetlig definition, innebörden av 

det sociala kapitalet är inte klart och tydligt. Det är ungefär som begreppet demokrati eller 

terrorism med dess olika definitioner. Det alla kan vara överens om är att det sociala kapitalet 

är ett omdiskuterat begrepp inom forskarvärden, främst inom samhälls- och social vetenska-

pen. Begreppet kapital är utbredd och används inom många områden inom vetenskapen. Ex-

empelvis uppmärksammar den franske forskaren och författaren, sociologen och kulturantro-

pologen Pierre Bourdieu på att det finns fyra distinktioner av kapital. Kapital kan visas i fyra 

elementära former bundet till vilket område som är aktuell, det symboliska -, ekonomiska -, 

kulturella - samt sociala – kapitalet. Det symboliska handlar om de symboler som man behö-

ver känna till och behärska för att kunna kommunicera sin tillhörighet och konkurrensförmå-



 

C-uppsats  Galiar Nizarki 

14 

 

ga, ekonomiska handlar om materiella tillgångar som äganderätt mm., kulturell kapital hand-

lar exempelvis om utbildning och språkbruk, slutligen socialt kapital som består av sociala 

skyldigheter inriktat på förbindelser med exempelvis släkt, vänner och kontakter (Carle 1998: 

406ff). 

I samband med att Putnam tar upp diskussionen kring sociala kapitalet nämner 

han att begreppet har introducerats minst sex gånger oberoende av varandra under 1900-talet. 

Den förste som skulle ha tagit upp och använt begreppet är delstatsinspektören L. J. Hanifan 

från West Virginia. Hanifan lade vikt på ”/…/ god vilja, gemenskap, medkänsla och umgänge 

bland individer och familjer som bildar samhällig enhet /…/” (Putnam 2006: 19). Det sociala 

kapitalet samlas när man kommer i kontakt med exempelvis grannar och grannars grannar, 

samt skappar en ömsesidighet av hjälp, medkänsla och gemenskap (Ibid.). 

Putnam fortsätter med att betona att det sociala kapitalet är ibland viktigare än 

human kapital. Att söka arbete genom att använda sig av nätverk eller att ingå i nätverk med 

personliga kontakter är oftast en bättre väg till att få arbete än att endast använda sig av sina 

meriter (det man kan, den kunskap man har inom områden mm.). Detta är ett exempel på den 

individuella aspekten av det sociala kapitalet. Men det behöver inte endast handla om indivi-

duella vinningar, om att det endast skall gynna den som behöver det i fråga, fortsätter Putnam. 

En annan person som har tagit upp och diskuterat begreppet socialt kapital är James S. Cole-

man. Han ägnar en hel kapital om specifikt det sociala kapitalet i boken ”Foundation of Soci-

al Theory” (1994). Han börjar kapitlet med att introducera det sociala kapitalet som det har 

diskuterats av andra forskare. Han kritiserar det sätt som klassiska och neoklassiska ekono-

miska teorier förklarar individers agerande i samhället. Han menar på att individen inte är 

oberoende och ”självisk” som dessa teorier menar på, samt individernas agerande för att upp-

nå uppsatta mål inte kan ske oberoende av varandra. Coleman fortsätter med att mena på att 

interaktionen sker i sociala strukturer, vars medel (det sociala kapitalet) är en funktion för 

individen och samhället. Det sociala kapitalet är inte entydigt utan karaktäriseras av två ge-

mensamma faktorer: ”De består alla av någon del av en social struktur, och de underlättar 

vissa handlingar av individer som finns inom strukturen” (Ibid: 302, min översättning). Det 

sociala kapitalet gör det möjligt att uppnå vissa mål som inte kan uppnås utan detta kapital. 

Med det sociala kapitalet fungerar samhällen och individer i samhällen mycket bättre. Med-

lemmar av en grupp som har tillit till varandra samt har en interaktion byggt på trovärdighet, 

fungerar bättre än de om saknar detta (Ibid.). Skillnaden mellan Coleman och Putnam är att 

Coleman diskuterar vad/hur det sociala kapitalet är, medan Putnam förutom att diskutera vad 
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det sociala kapitalet är så tar han upp hur det sociala kapitalet uppstår samt vad som är av vikt. 

Alltså vilken/vilka faktorer/variabler som påverkar det sociala kapitalet. 

Det finns likheter mellan Putnam och Coleman i definitionen av begreppet. Båda 

tar upp och lägger vikt på interaktionen i nätverk som något givande för de sociala relationer-

na och det sociala kapitalet. 

Sociala förbindelser är /…/ viktiga för de beteenderegler som de vidmakthål-

ler. Nätverk medför (nästan definitionsmässigt) ömsesidiga förpliktelser och är inte intres-

santa som enkla ”kontakter”. Nätverk byggda på samhällsengagemang uppmanar stabila 

normer och ömsesidigheter: Nu gör jag det här för dig och väntar mig att du (eller kanske 

någon annan) återgäldar tjänsten. (Putnam 2006: 20) 

Nätverken är viktiga som en del av det sociala kapitalet, det är genom de mellan-

mänskliga nätverken som det sociala kapitalet ”skapas” och upprätthålls. Det sociala kapitalet 

har olika former och storlekar, de nätverk som finns är alltifrån släkten, pokergänget till att 

spela CS (Counter-Strike, ett slags datorspel som man kan spela genom dels internet) med 

andra eller korridorkamraterna man har i studenthemmen (Ibid: 20f).  Nätverken har två olika 

riktningar, nämligen horisontell och vertikal. Horisontella nätverk för samman personer med 

jämbördig status och makt, medan de vertikala för samman ojämlika personer i ojämna hie-

rarkier och beroende relationer (Putnam 1996: 208f) . Interaktionen i nätverken är viktig som 

jag nämnde ovan, detta kan man se i definitionen av det sociala kapitalet som Putnam har: 

”/…/ socialt kapital [är] inslag i samhällsorganisationen, till exempel förtro-

ende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 

samordnade operationer” (Ibid: 201). 

Det sociala kapitalet utgörs av individens deltagande i formella och icke formella 

sociala nätverk där förtroende för andra individer och normer om ömsesidighet är av vikt 

(Ibid: 206ff).  Likt Coleman menar Putnam att ett samhälle med stort socialt kapital och stark 

medborgaranda fungerar bättre än ett utan. Angående formerna av nätverk (riktningarna av 

relationer), så fungerar samhällen som har många horisontella kopplingar mellan medborgar-

na bättre och har starkt socialt kapital än samhällen med vertikala kopplingar. I horisontella 

samhällen bygger den politiska modellen på förtroende och jämlikhet medan de vertikala 

samhällena är präglade av ömsesidig misstänksamhet och är exempelvis drabbade av korrup-

tion (Putnam 1996: 218ff). Medborgarna i samhället med stark medborgaranda har högre för-

väntningar på sin förvaltning och får det också, delvis tack vare sina egna insatser och egna 

engagemang. 
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I ”Den fungerande demokratin” (1996) undersöker Putnam, som nämnt, varför el-

ler hur väl demokratin fungerar i Italien. Han tar upp ett antal variabler för att undersöka det-

ta, nämligen historien, medborgaranda, institutionernas effektivitet/lyhördhet samt demokra-

tins stabilitet/kvalitet (Ibid: 19ff). Det finns ingen mening för mig att i denna studie ta upp hur 

Putnam har tänkt med alla variabler och sambandet mellan dessa. Det som är intressant för 

mig, i denna studie, är medborgarandan samt hur den operationaliseras av Putnam. Medbor-

garanda och/eller medborgargemenskap är begrepp som innehåller specifika komponenter 

såsom ömsesidigt förtroende och manifesteras i engagemang i offentliga angelägenheter. Ett 

aktivt och utsträckt deltagande i fristående organisationer skapar hos den enskilde ett socialt 

kapital, som tillsammans över hela nationen skapar en medborgaranda, där ömsesidighet för-

troende och engagemang för offentliga angelägenheter finns. Detta i sin tur skapar förutsätt-

ningar för effektiva institutioner och därmed en stark demokratisk rättstat (Ibid: 103ff). Ope-

rationaliseringen av medborgarandan, alltså mätningen av medborgarengagemanget i Italiens 

olika regioner, gör Putnam genom fyra indikatorer: frivilligorganisationers täthet, tidningslä-

sande, deltagande i folkomröstning och preferensröstning (Ibid: 113ff). Putnam går sedan 

vidare och undersöker vilken typ av värderingar hos både politiker och medborgare som kän-

netecknar samhällen med lågt respektive högt medborgarengagemang, vilket sammanfatt-

ningsvis kan sägas utgöra begreppet medborgaranda. 

Rothstein utvecklar i sin bok Sociala fällor och tillitens problem mycket av be-

greppet socialt kapital. Begreppet förklarar hur man undviker/kommer ifrån sociala fällor. 

Sociala fällor är ett tillstånd som aktörer kan befinna sig i samt där alla är förlorare och för att 

ta sig ur sociala fällor behövs socialt kapital. Det behövs ett socialt kapital i vårt samhälle för 

att inte hamna i eller för att komma ifrån sociala fällor och det sociala kapitalet enligt Rothste-

in är just ”social tillit”. Vi måste kunna ha tillit för varandra för att inte hamna i en social fälla 

(Rothstein 2003). Rothstein kritiserar Putnams definitions av sociala kapitalet. Han anser att 

definitionen innehåller ”ett beteende (deltagande), en attityd (tillit) och en social norm (ömse-

sidighet).”(Ibid: 15). Rothstein anser att attityd (tillit) är orsaksfaktorn som leder till socialt 

kapital och att attityd (tillit) ger dem två övriga faktorerna i Putnams definition. Tillit väljer 

Rothstein att definiera som ”/…/ en förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet /…/.” 

(Ibid: 111). Viktigt att tillägga är att det inte handlar om hur det är utan hur man tror att det är. 

Definitionen av det sociala kapitalet som Rothstein har är ”/…/ socialt kapital är summan av 

antalet sociala kontakter en individ har multiplicerat med graden av förtroende i dessa rela-

tioner.” (Ibid: 112). Mellanmänsklig tillit sätter Rothstein som den mer grundläggande ingre-
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diensen i begreppet socialt kapital (Rothstein 2003: 98). Att våga lita på andra och vara någon 

som andra kan lita på och ha förtroende för, innebär att det sociala kapitalet alltid måste ses 

som relationellt, dvs. det handlar om hur förhållandena mellan aktörerna uppfattas av dem 

själva. Däremot kan inte socialt kapital beordras fram eller produceras på något enkelt sätt 

eftersom det handlar om individernas verklighetsuppfattningar (Ibid: 99). Rothstein illustrerar 

den sociala fällans logik på följande sätt: 

 Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta. 

 Men – om man inte litar på att ”alla andra” samarbetar, är det meningslöst att själv 

välja att samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan 

alla andra också samarbetar. 

 Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att de 

andra också samarbetar.  

 Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå bara om 

man litar på att det andra också väljer att samarbeta. 

 Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. vi hamnar i en situation 

där alla får det sämre, trots att alla inser att alla skulle tjäna på att välja att samarbeta. 

(Rothstein 2003: 21f, kursiv i original) 

 

Exempelvis miljön, det är meningslöst att vara den enda som källsorterar och be-

gränsar sitt bilåkande om ”alla” andra inte gör det. Om man tror att resterande medborgare 

inte kommer att uppträda ansvarsfullt så är det meningslöst att bl.a. förlora tid på att källsorte-

ra, begränsa bilåkandet osv. 

Putnam hävdar, som jag nämnt, att det sociala kapitalet påverkar vilken samhälls-

utformning man har, dvs. det sociala kapitalet påverkar institutionernas effektivitet/lyhördhet. 

Bo Rothstein i sin tur kritiserar honom och hävdar att det sociala kapitalet är beroende av de 

politiska institutionernas utformning. Det sociala kapitalet är resultatet från samhällsutform-

ningen (Ibid: 197). Det sociala kapitalet är högre, dvs. social (mellanmänsklig) tillit bland 

samhällen (länder) där tilliten till institutionerna är hög (Ibid: 194ff). Det finns dock en skill-

nad när det gäller vilka samhällsinstitutioner det är man betonar. När det gäller förtroendet för 

politiska institutioner finns det inget större samband med social tillit. Människors förtroende 

för regering, riksdag och politiska partier kan minska utan att den mellanmänskliga tilliten 

minskar för den delen. Sedan finns det förvaltningsinstitutioner som Sjukvården, Universite-

ten, Polisen mm., där det har visat sig att den är i likhet med den sociala tilliten hög och stabil 

(Ibid: 172ff). 

Deltagande i frivilliga organisationer/föreningar är något som Putnam framhäver 

som avgörande för det sociala kapitalet (Ibid: 165f). Det finns brister i detta tankesätt menar 

Rothstein. Det finns en mörk sida av det sociala kapitalet som består av att det finns organisa-
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tioner eller nätverk som har till syfte att skapa misstro mot allmänheten generellt och andra 

organisationer specifikt. 

Forskningen visar på att personer med hög utbildning samt höga inkomster har 

även högre mellanmänsklig tillit och vice versa. Detta kan illustreras med ett citat där Roths-

tein skriver att ”Det är ”vinnarna” i samhället som uppvisar hög grad av förtroende för 

andra människor, medan ”förlorarna” uppvisar motsatsen.”(Rothstein 2003: 157). 

Den definition av socialt kapital som jag kommer att använda mig av i denna stu-

die är byggt på främst Rothsteins definition, nämligen det sociala tilliten i form av mellan-

mänsklig tillit. 

Jag kommer även att ur teoridiskussionen ovan ta faktorerna förtroende till sam-

hällsorganisationer, organisationsdeltagande, tidningsläsande, hushållsekonomi samt utbild-

ning. Det finns olika åsikter om hur mycket dessa faktorer spelar roll samt hur mycket sam-

band det finns med mellanmänsklig tillit. Jag väljer att ta upp dessa faktorer och undersöka 

hur det ser ut i Sverige utifrån länsuppdelningen. Alltså ta det värde som man har på respekti-

ve faktor i varje län och undersöka sambandet med det mellanmänskliga tilliten i länet, samt 

jämföra detta mellan länen i Sverige. 
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3. Det sociala kapitalet i Sverige. 

I detta kapitel kommer jag att påbörja analyseringen av mitt material utifrån teorin 

om det sociala kapitalet. Jag kommer börja med att i det första delkapitlet analysera det socia-

la kapitalets utformning i Sverige, uppdelat i de län som finns. Jag skall redogöra för hur för-

troendet till medmänniskan ser ut i Sverige. Finns det skillnader genom landet, dvs. har dem 

som bor i norr mer mellanmänsklig tillit än de som bor i söder eller vice versa? Vilka län har 

det högsta sociala kapitalet i Sverige respektive det lägsta sociala kapitalet? Kan det vara så 

att det spelar någon roll för var man bor för att ha en viss grad av socialt kapital. Det andra 

delkapitlet kommer jag att ägna åt att se hur sambandet mellan det sociala kapitalet ser ut i 

jämförelse med faktorerna förtroende till samhällsinstitutioner, organisationsdeltagandet, tid-

ningsläsande, hushållsekonomi samt utbildning, på individnivå. I delkapitlet därefter kommer 

jag att analysera sambandet mellan ovannämnda variablerna på länsnivå. Faktorerna som vi-

sar på signifikanta (statistisk säkerställda) samband kommer jag att analysera vidare i delka-

pitlet. Här kommer jag att analysera sambandet utifrån hur det ser ut i de olika länen. 

3.1. Det sociala kapitalet i Sverige uppdelat i län. 

Undersökningar har visat på att det finns skillnader mellan samt inom olika sam-

hällen och länder när det gäller synen på olika samhällsfrågor som exempelvis tillit till med-

människor. I Italien kunde Robert D. Putnam visa på att regionerna i norr hade mer medbor-

garanda, eller som han benämner det som socialt kapital, än vad regionerna i söder hade. Det-

ta kom han fram till genom omfattande undersökningar under en lång tid. 

Hur ser det sociala kapitalet ut i Sveriges olika delar? Innan att ens ta upp och un-

dersöka detta är det värt att notera att starka skillnader mellan olika delar i Sverige är ingen-

ting man skall förvänta sig. Det finns många skillnader mellan Sverige och Italien inom alla 

områden. Dess historia, sociala förhållanden, politisk kultur samt många andra områden skil-

jer dessa länder från varandra. Undersökningar som man har gjort i ett antal länder för att se 

hur det sociala kapitalet ser ut och jämfört dessa med varandra, i den av Putnam sammanställt 

boken ”Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society” 

(2002), visar bl.a. på att det finns större skillnader mellan länder än vad det finns inom län-

derna (Putnam 2002). Speciellt när det är så att Sverige rankas bland de länder som har star-
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kast socialt kapital kan det vara svårt att förutsäga några större skillnader mellan olika delar 

inom Sverige. Sveriges höga sociala kapital förklaras med de omfattande folkrörelserna som 

växte fram i landet under 1800-talet och framåt. 

Rothstein tar upp folkrörelserna tillsammans med det civila samhället som den hi-

storiska bakgrunden till det sociala kapital vi svenskar har. Det som förenade samman det 

svenska folket samt formade och stärkte den sociala tilliten var just folkrörelserna. Tilliten 

mellan människor kvarstår på en hög nivå trots att deltagande i rörelser i form av folkrörelser 

har minskat under senare åren (Rothstein 2003: 123ff). Förutom folkrörelser tar Rothstein 

även upp välfärdsmodellen som är för Sverige unikt. Välfärden handlar om att folket får bidra 

med ”höga” skatter i utbytte av att få hjälp med det som behövs för att bygga upp Sverige 

samt få hjälp när det är av behov. Systemet hade inte fungerat om man inte hade haft tillit till 

sina medmänniskor samt till de statliga organisationerna. Tillit till att det inte förekommer 

fusk eller mutor i högre grad.  Genom tilliten till systemet grundad på välfärdsmodellen som 

helhet skapas en grund för tillit människor emellan (Ibid: 117ff, Ahrne 2003: 168ff). 

Tabell 2: Beroende variabeln mellanmänsklig tillit uppdelat i län. 

 Mellanmänsklig tillit (procent). Total Mellanmänsk-

lig tillit (värde 

5 och uppåt i 

procent) 

Mellanmänsklig 

tillit (medelvärde) Låglitare Mellanlitare Höglitare 

Jämtlands län 8,3 47,9 43,8 100 80 9,9 

Södermanlands län 7,1 38,4 54,5 100 87 7,3 

Skåne län 11,6 35,2 53,2 100 79,2 6,8 

Västra Götalands 

län 

12,8 30,7 56,4 100 80,7 6,7 

Västerbottens län 12,1 28,3 59,6 100 83,8 6,7 

Norrbottens län 9,3 28,0 62,6 100 89,7 6,6 

Västernorrlands 

län 

8,8 37,5 53,8 100 83,8 6,6 

Dalarnas län 8,7 33,9 57,4 100 81,7 6,5 

Gotlands län 3,8 46,2 50,0 100 88,5 6,5 

Uppsala län 12,0 28,7 59,3 100 84,3 6,4 

Värmlands län 9,8 37,9 52,3 100 84,1 6,4 

Kalmar län 11,8 38,2 50,0 100 81,6 6,3 

Västmanlands län 9,9 47,9 42,3 100 88,7 6,2 

Östergötlands län 12,8 34,6 52,6 100 80,1 6,2 

Kronobergs län 16,9 32,4 50,7 100 74,6 6,1 

Örebro län 15,1 28,0 57,0 100 79,6 6,1 

Hallands län 14,3 32,7 53,1 100 80,6 6,0 

Stockholms län 11,8 29,0 59,3 100 82,5 6,6 

Jönköpings län 14,1 36,7 49,2 100 78,1 6,0 

Gävleborgs län 18,0 40,4 41,6 100 74,2 5,9 

Blekinge län 17,3 32,7 50,0 100 75 5,9 

Total 12,0 33,2 54,8 100 81,8 6,4 

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 
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Kommentar: Tabellen ovan visar två saker, dels hur respondenterna har svarat på frågan ”Enligt 

din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?” med hjälp av en skala från 0 till 10 

samt svaren uppdelat på län. 0 står för att det inte går att lita på människor i allmänhet medan 10 står för att det 

går att lita på människor i allmänhet. Svaren från frågan har jag valt att redovisa med hjälp av medelvärde (raden 

till höger på tabellen), dvs. jag har valt det genomsnittliga värdet av de befintliga värdena som finns, jag har 

avrundat siffrorna till en decimal. Men också genom att lägga ihop 0-3 som låglitare, de med värden 4-6 som 

mellanlitare samt de med värden 7-10 som höglitare. Tabellen visar på, förutom medelvärdet, andel i procent 

som svarat inom varje kategori (låglitare, mellanlitare samt höglitare) för varje län. En tredje redovisning av 

svaren har jag gjort genom att välja svarsalternativen från 5 upptill 10 och visa på hur många i procent som finns 

inom varje län som har dessa värden. Detta kommer jag att använda mig av i analyseringen mellan variablerna i 

den senare delen av analysen. Jag redovisar det här så att det finns en klar bild av det redan nu. De som jag be-

traktar inom dessa siffror är de som har tillit. En sak som är viktigit att påpeka är att jag har valt bort alla värden 

där respondenterna inte har svarat, dubbelsvarat eller svarat otydligt. Jag har tagit bort detta för att inte värden på 

de olika variablerna skall vara missvisande. 

 

För att illustrera hur det sociala kapitalet ser ut i form av social tillit, har jag valt 

att redovisa hur det svenska folkets mellanmänskliga tillit ser ut med hjälp av ovanstående 

tabell. 

I tabellen kan man se vilket medelvärde som varje län har i frågan om mellan-

mänsklig tillit. Jag har valt att tolka tabellen genom att dela in det i tre olika nivåer av mel-

lanmänsklig tillit. Detta genom att titta på värden på medelvärdet, detta är den mest anpassade 

indelningen enligt mig om vi skall se hur länen förhåller sig till varandra. De län som har hög 

genomsnittlig grad av mellanmänsklig tillit är länen som har mellan 5,6 till 6,5 i medelvärde. 

Dessa län är Blekinge län, Gävleborgs län, Jönköpings län, Stockholms län, Hallands län, 

Örebro län, Kronobergs län, Östergötlands län, Västmanlands län, Kalmar län, Värmlands län, 

Uppsala län, Gotlands län samt Dalarnas län. Dessa är inte låglitare men i jämförelse med 

andra län har länen det lägsta mellanmänskliga tilliten i Sverige. Om jag skall utgå ifrån den 

tidigare uppdelningen av det mellanmänskliga tilliten så placeras alla län som har det hög 

mellanmänsklig tillit i Sverige som mellanlitare. 

De län som har högre mellanmänsklig tillit är de som har medelvärden mellan 6,6 

upp till 7,6. Länen som hamnar i denna, av mig utformade, kategori är Västernorrlands län, 

Norrbottens län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Skåne län samt Södermanlands län. 

De nämnda länen har som genomsnitt i den elva gradiga skalan placerats in som mellanlitare 

förutom Södermanlands län som undantag med 7,3 i medelvärde, som därmed placeras in som 

höglitare. 

 Det län som har det högsta mellanmänskliga tilliten bland Sveriges alla län samt 

utgör en egen kategori är Jämtlands län med 9,9 som medelvärde. Medelvärdet för Sveriges 
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län tillsammans är 6,4, med en placering bland mellanlitarna, men med endast 0,6 från att 

kategoriseras bland höglitare. 

Förutom medelvärdet visar tabell 2 på hur många i procent som är låg-, mellan- 

samt hög – litare i respektive län. Det lägsta värdet bland låglitarna har Gotlands län med 3,8 

procent, det högsta värdet i samma kategori har Gävleborgs län med 18 procent. De lägsta 

värden bland mellanlitarna har norrbottens län respektive Örebro län med 28 procent, strax 

efter följer Västerbottens län med 28,3 procent. De län som har de högsta värden bland mel-

lanlitarna är Västmanlands län samt Jämtlands län med 47,9 procent. Det högsta värdet bland 

höglitarna har Norrbottens län med 62,6 procent samt Västerbottens län med 59,6 procent. I 

samma kategori är det Gävleborgs län och Västmanlands län som visar på de lägsta siffrorna, 

med 41,5 procent respektive 42,3 procent. Totalt sett (för alla län tillsammans) visar siffran 

för låglitare 12 procent, 33,2 procent för mellanlitare samt 54, 8 procent för höglitare. Med 

andra ord mer än hälften av alla svarande som har tagits med i urvalet i Riks-SOM 2008 är 

Höglitare. 

Det är viktigt att skilja mellan medelvärdet och värdena utifrån uppdelning av 

svarsvärdena, dvs. andel i procent som är låg-, mellan- samt hög – litare i respektive län. Det 

kan förekomma att ett län har högre socialt kapital i form av mellanmänsklig tillit utifrån de 

tre uppdelningarna av svarsalternativen i jämförelse med medelvärdet. Men detta stämmer 

inte, förklaringen ligger i att man kan ha lägre mellanmänsklig tillit och högre sådan. Detta 

syns inte i procentandelen och påverkar inte denna siffra medan det spelar en stor roll i värdet 

som visas som medelvärde. Exempelviss borde Gotlands län ha högsta mellanmänskliga tilli-

ten utifrån procentandelen som visas som låg-, mellan- samt hög – litare. Men dessa placeras 

som nummer nio utifrån medelvärdet. Förklaringen är som nämnt att med medelvärdet så spe-

lar alla värden i den elva skaliga svarsalternativen roll i beräkningen, medan i uppdelningen 

av svarsalternativen kan det förekomma att Gotlands län har många svar som hamnar bland 

lägre delen av låg-, mellan- samt hög – litare. 
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3.2. Sambandet mellan beroende variabeln och obero-

ende variablerna på individnivå. 

Under denna rubrik ska jag ta upp alla faktorer som jag anser kan ha samband 

med det sociala kapitalet på individnivå. Jag skall ta upp dem och se hur sambandet ser ut 

med det sociala kapitalet. Jag kommer att använda mig av begreppet variabel i denna studie. 

Jag är medveten om att det kan kännas för invecklat och tekniskt, men jag anser att det är det 

enklaste sättet att förstå tankefiguren i denna studie. Dock kan jag använda mig av begreppet 

faktor som en synonym till begreppet variabel. En variabel är ett mätvärde, dvs. ett värde som 

kan mätas och därmed variera. Faktorerna som jag skall ta upp är tidningsläsande, förtroende 

till samhällsinstitutioner, organisationsdeltagande, utbildningsnivå, hushållsekonomi. De 

nämnda faktorerna utgör var och en för sig en oberoende variabel. Mitt beroende variabel är 

socialt kapital i form av mellanmänsklig tillit.  Jag kommer att först redogöra hur dessa skall 

mätas i min studie. 

För att veta hur tidningsläsandet ser ut i Sverige har jag använt mig av tre variab-

ler som SOM-institutet har gjort. Dessa variabler är morgontidningsläsning, gratistidningsläs-

ning samt kvällstidningsläsning. Morgontidningsläsning består av de frågor som man har 

ställt i SOM-undersökningen där man har haft tillfället att nämna om man läser morgontid-

ningar regelbundet eller inte. Frågan som detta består främst av är ”Läser eller tittar du i nå-

gon eller några morgontidningar regelbundet?”. Gratistidningsläsning bygger på följande frå-

ga ”Brukar du läsa eller titta i följande gratistidningar?”, dessa tidningar är metro, City samt 

Extra Östergötland. Kvällstidningsläsning på papper grundas på frågan ”Brukar du läsa eller 

titta i följande tidningar?” (de tidningar som man har att välja på är Aftonbladet, Expressen 

samt GT eller Kvällsposten). Alla tidningar är i form av papperstidningar och inte läsning av 

tidningar på internet. 

Faktorn förtroende till samhällsinstitutioner har jag utgått från en fråga som lyder 

”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper 

sköter sitt arbete?” från SOM-undersökningen 2008. Av tjugoen institutioner att välja på har 

jag valt nio institutioner att undersöka. Jag har valt institutionerna polisen, sjukvården, ban-

kerna, dagspressen, radio och TV, storföretagen, Svenska kyrkan, domstolarna samt universi-

tet/högskolor. Jag har lagt ihop dessa institutioner till en faktor, nämligen ”förtroende till 

samhällsinstitutioner”. Jag har inte med några politiska institutioner eftersom förtroendet för 
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dem kan vara beroende av vilken eller vilka partier som sitter med makten och regeringsbil-

dandet samt har ”majoritet” (oftast majoritet) i riksdagen. De institutioner som jag har valt är 

sådana som berör de flesta i Sverige och som man ofta kommer i kontakt med i vardagslivet. 

Faktorn organisationsdeltagande begrundar jag på en fråga i SOM-

undersökningen 2008 som lyder ”Ange nedan vilken/vilka föreningar/organisationer du är 

medlem i samt hur aktiv du är i dessa.”. Jag har valt att ha med alla svar som finns, dvs. alla 

sorters föreningar/organisationer förutom alternativet ”Annan förening/organisation”. Detta 

pga. att jag vill utesluta att kriminella organisationer skall komma med i urvalet. Jag tycker att 

alternativen som finns täcker tillräcklig alla organisationer samt föreningar som finns, religiö-

sa som icke religiösa, små som stora osv. 

Faktorn utbildning grundar jag på den utbildningsvariabel som SOM-institutet har 

framställt. De har grundat denna variabel på följande fråga ”Vilken skolutbildning har du?”. 

De har gjort om svaren till en fyrskalig variabel, dvs. en låg nivå (max grundskola eller mot-

svarande), medellåg nivå (max gymnasium, folkhögskola eller motsvarande.), medelhög nivå 

(eftergymnasial utbildning, men ej examen från högskola/universitet) samt hög nivå (examen 

från högskola/universitet). Faktorn hushållsekonomi bygger jag på frågan i Riks-SOM 2008 

som lyder ”Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda 

årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension, studiemedel etc. 

ska räknas in).”. Det finns nio olika svarsalternativ. Svarsalternativen är från 100 000 eller 

mindre upp till mer än 800 000. 

Genom att göra en multipel regressionsanalys på individnivå har jag kunnat få 

fram hur sambandet ser ut mellan oberoende variablerna (tidningsläsande, förtroende till sam-

hällsinstitutioner, organisationsdeltagande, utbildningsnivå samt hushållsekonomi) och bero-

ende variabeln (mellanmänsklig tillit). Jag kommer att använda mig av Beta-värdet
I
 för att se 

hur linjens lutning ser ut. 

                                                 

I
 Linjens lutning handlar om hur mycket Y förändras om X förändras en enhet, dvs. effekten av ett 

steg på X för värdet på Y. Statistikprogrammet räknar ut den linje som korsar observationerna så att avståndet 

mellan dem och linjen blir så litet som möjligt. Jag kommer att ta upp både b-värdet (den ostandardiserade ver-

sionen) och Beta-värdet (den standardiserade versionen), men det värde som jag kommer att använda mig av är 

Beta-värdet. Detta pga. att förklaringsvariablerna har olika skalor och med Beta-värdet standardiseras skalorna 

till samma nivå. Exempelvis om ett steg på y axeln är två steg på x-axeln, så standardiseras skalan till att ett steg 

på ena axeln motsvarar ett steg på den andra. 
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Tabell 3: Effekten av oberoende variablerna på beroende variabeln (mellanmänsklig 

tillit) på individnivå. 

Oberoende variabler b-värde Beta -värde 

Tidningsläsande – 0,003 – 0,004 

Förtroende för samhälls institutioner – 0,018** – 0,088** 

Organisationsdeltagande 0,040* 0,055* 

Utbildningsnivå 0,304** 0,147** 

Hushållsekonomi 0,161** 0,157** 

R
2
 (sign.) 0,092**  

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 

Kommentar: * är lika med signifikans
II
 på 0,05 nivån. ** är lika med signifikans på 0,001 nivån. 

Variabeln tidningsläsande börjar med höga värden på låga siffror. Alltså frågorna i SOM-undersökningarna är 

ställda på så sätt att man har kodat materialet så att fler och mer tidningsläsande kommer på de låga siffrorna. 

Exempelvis är svarsalternativen för morgontidningsläsning utformade på en åtta skalig nivå med högsta tidnings-

läsningen på början av skalan och läsning av tidningar ”mer sällan” på slutet av skalan. Alltså ju lägre siffra i 

skalan desto mer tidningsläsning. Därför visar b värdet i figuren som minus på variabeln tidningsläsning. Detta 

gäller variabeln tidningsläsning och även förtroende för samhällsinstitutioner, de övriga variablerna i denna 

studie är kodade så att de låga siffrorna har låga värden och de höga siffrorna har höga värden. 

 

R
2
 

III
 för tabellen ovan har värdet 0,092, vilket innebär att variansen i mellan-

mänsklig tillit förklaras av de oberoende faktorerna tillsammans med en elfte del. Värdet på 

R
2
 för dessa variabler har signifikansvärdet 0,000, dvs. med hel signifikans (helt statistisk 

säker). Men styrkan med en femte del är inte en stark förklaring. 

Utifrån tabellen ovan kan man se vilket värde som finns på b-värdet respektive 

beta-värdet. Jag kommer som nämnt att använda mig av beta-värdet i denna del av analyse-

ringen. Värdena på variablerna förtroende för samhällsinstitutioner, utbildningsnivå samt hus-

hållsekonomi är signifikanta på 0,001 nivån, medan värdet på organisationsdeltagande är på 

0,05 nivån och variabeln tidningsläsande är inte signifikant. Effekten för tidningsläsandet är 

det lägsta med ungefär 1/200 delar av en steg på y-axeln. Effekten för organisationsdeltagan-

de är på 1/20 dels enhet samt för förtroende för samhällsinstitutioner är på 1/11 dels enhet. 

                                                 

II
 Jag kommer att vara noga med att se hur signifikant värdena är. Nämligen hur jag med statistisk 

säkerhet kan beskriva hur sambandet ser ut mellan de olika variablerna. Signifikansen kan anta ett värde mellan 

0 och 1. Gränsen för vilka siffror som är signifikanta kommer jag att ta vid 0,05 alltså värdet ska vara under 0,05, 

dvs. 95 procent säkerhet. Om värdena är höga kan slumpen ha spelat en större roll, vilket man skall undvika. Om 

slumpen får ett större utrymme bland analysen kan man inte dra säkra slutsatser av data. 

III
 Värdet på R

2
 är sambandets styrka, nämligen andel varians i mellanmänsklig tillit som förklaras 

av oberoende variablerna. 
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Effekten för faktorerna utbildningsnivån samt hushållsekonomi är högre än de öv-

riga, effekten ligger på 1/7 dels - respektive 1/6 dels – enhet. Nämligen för varje enhet som tas 

på x-axeln (med de oberoende faktorerna) så tas det 1/7 respektive 1/6 del på y-axeln (bero-

ende faktorn mellanmänsklig tillit). 

Analysen ovan har varit på individnivå, jag har nämligen undersökt hur det sociala 

kapitalet förhåller sig till de olika oberoende variablerna bland det svenska folket. Det är vik-

tigt att göra skillnad mellan denna och analyseringen som jag kommer att göra i nästa delkapi-

tel. Analyseringen som följer är inriktat på länsnivå och inte på individ nivå. Skillnaden är att 

på individnivå får vi fram siffror som säger något för hela Sverige medan på länsnivå får vi 

värden på hur individerna har svarat på länsnivå. Det som ligger i fokus är framförallt länen 

och inte individerna. 

3.3. Sambandet mellan beroende variabeln och obero-

ende variablerna på länsnivå. 

I detta delkapitel kommer jag att ta upp och analysera sambandet mellan mitt be-

roende variabel och mina oberoende variabler på länsnivå. Skillnaden mellan detta delkapitel 

och delkapitlet innan är att detta visar på hur sambandet ser ut mellan variablerna bundet av 

de olika länen. Medan fokus på den förra delkapitlet log på att undersöka sambandet mellan 

olika variabler i Sverige som helhet på individnivå. Jag kommer att använda mig av samma 

faktorer som jag har använt mig av i delkapitlet innan. För att nämna faktorerna igen, är mitt 

beroende variabel socialt kapital i form av mellanmänsklig tillit (även nämnd som social till-

lit), mina oberoende variabler är tidningsläsande, förtroende till samhällsinstitutioner, organi-

sationsdeltagande, utbildningsnivå, hushållsekonomi. 

Även här har jag använt mig av multipel regressionsanalys för att få fram hur 

sambandet ser ut mellan oberoende variablerna och beroende variabeln. Skillnaden mellan 

variablerna i denna del av analyseringen och delkapitlet innan är att jag har aggregerat materi-

alet till att gälla länen och inte individen. 

 

 



 

C-uppsats  Galiar Nizarki 

27 

 

Tabell 4: Effekten av oberoende variablerna på beroende variabeln (mellanmänsklig 

tillit) på länsnivå. 

Oberoende variabler b-värde Beta-värde 

Tidningsläsande - 0,593*  - 0,748* 

Förtroende till samhälls institutioner 0,229  0,191 

Organisationsdeltagande 0,752* 0,528* 

Utbildningsnivå - 0,034  - 0,056 

Hushållsekonomi 0,539*  0,843* 

R
2
 (sign.) 0,343*  

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 

Kommentar: * är lika med signifikans på över 95 procent. Variabeln tidningsläsande börjar med 

höga värden på låga siffror. Alltså frågorna i SOM-undersökningarna är ställda på så sätt att man har kodat mate-

rialet så att fler och mer tidningsläsande kommer på de låga siffrorna. Exempelvis är svarsalternativen för mor-

gontidningsläsning utformade på en åtta skalig nivå med högsta tidningsläsningen på början av skalan och läs-

ning av tidningar mer sällan på slutet av skalan. Alltså ju lägre siffra i skalan desto mer tidningsläsning. Därför 

visar b värdet i figuren som minus på variabeln tidningsläsning. Detta gäller variabeln tidningsläsning, de övriga 

variablerna i denna studie är kodade så att de låga siffrorna har låga värden och de höga siffrorna har höga vär-

den. 

 

Hur stor andel av variansen i mellanmänsklig tillit som förklaras av de inkludera-

de faktorerna är R
2
 
IV

mått på, dvs. styrkan i sambandet. I detta fall är värdet 0,343, vilket in-

nebär att variansen i det sociala kapitalet förklaras av de oberoende variablerna med en tredje 

del. Detta med över 95 procent statistisk säkerhet. Jag kommer att använda mig av B-värde
V
 

för att se hur linjens lutning ser ut, dvs. hur stor effekten är. 

När det gäller organisationsdeltagandet visar b-värdet på 0,752. För varje enhet 

som förändras på organisationsdeltagande från exempelvis lägre organisationsdeltagande till 

högre organisationsdeltagande så förändras procenten som anger att man har medmänsklig 

tillit med 0,752, dvs. effekten är tre fjärde delar av en procent. Denna slutsats kan man ta med 

96,1 procent statistiskt säkerhet, dvs. över 95 procent gränsen som jag tog upp innan. Varia-

beln tidningsläsning visar b-värdet (alltså effekt) på 0,593 (se förklaring i kommentaren till 

figur 2 för varför jag inte tar med minus tecknet). För varje enhet som ändras på x-axeln (obe-

                                                 

IV
 För en förklaring på R

2
 se tidigare förklaring på sidan 25. 

V
 B-värdet är, som Beta värdet, effekten av ett steg på X för värdet på Y. B-värdet är den ostandar-

diserade versionen tillskillnad från beta-värdet. Jag redovisar för båda värdena i tabellen nedan, men jag kommer 

att använda b-värdet eftersom jag har aggregerat data, vilket innebär att båda axlarna har skalor på samma nivå. 

Exempelvis ett steg på y axeln är ett steg på x-axeln. B-värdet är då lutningen på linjen och ekvationen för den 

skrivs som y = a + bx. Regressionskoefficienterna avspeglar alltså effekten av en förändring i y på en förändring 

i x. 
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roende variabeln tidningsläsning) förändras andelen med 3/5 procent på y-axeln (beroende 

variabeln mellanmänsklig tillit). Detta kan man säga med 97,3 procent signifikans. 

B-värdet på variabeln förtroende för samhällsinstitutioner visar på 0,229, dvs. ef-

fekten är på 1/5 procent, alltså så mycket ändras på det beroende variabeln mellanmänsklig 

tillit. Detta kan vi säga med 47,6 procent signifikans, dvs. inte statistisk säkerställt. När det 

gäller variabeln utbildningsnivå visar det att det knappt finns någon effekt. Värdet är på 0,034, 

dvs. ca 1/33 procent ändras på y-axeln när en enhet ändras på x-axeln. Effekten för variabeln 

hushållsekonomi visar på 0,539, alltså att lutningen på linjen mellan x-axeln och y-axeln är 

sådan att för varje enhet som förändras på x-axeln (oberoende variabeln hushållsekonomi) 

förändras lite mer än en halv enhet på y-axeln (beroende variabeln mellanmänsklig tillit). För 

variabeln hushållsekonomi visar signifikansvärdet på 0,012, nämligen att siffrorna är 98,8 

procent statistiskt säkerställda. 

Det vi kan komma fram till är att det går endast att använda sig av tre av de tagna 

variablerna i denna studie. De oberoende variablerna organisationsdeltagande, tidningsläsande 

samt hushållsekonomi kan tas upp som statistiskt säkerställda. Medan variablerna förtroende 

för samhällsinstitutioner och utbildningsnivå inte kan användas som statistiskt säkra. Därför 

kommer jag att i resten av analyseringen fokusera mig på oberoende variablerna tidningslä-

sandet, organisationsdeltagande samt hushållsekonomi och se hur sambandet ser ut med det 

sociala kapitalet på länsnivå. Jag kommer att för varje oberoende variabel framställa en figur 

för hur sambandet ser ut med beroende variabeln samt hur de olika länen förhåller sig till oli-

ka värden på de olika variablerna. Detta genom en bivariatanalys, dvs. med två variabler ställ-

da mot varandra. Detta gör jag för att illustrera hur sambandet ser ut mellan två variabler med 

botning på de olika länen som finns. 

Tidningsläsande är en av Putnams indikatorer på att mäta graden av det sociala 

kapitalet. Putnam kunde se ett klart samband mellan de olika variablerna och lade en stor vikt 

på det i studien i Italien. De som läser tidningar har bättre information än de som inte läser. 

Genom att man har information om saker och ting i samhället är man bättre rustade att delta i 

samhällsdebatten. Tidningsläsande är även ett tecken på att intresset för vad som händer om-

kring en i samhället finns hos medborgarna (Putnam 1996: 113ff). 
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Figur 1: Sambandet mellan mellanmänsklig tillit och tidningsläsande i de olika länen 

i Sverige. 

 

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 

Kommentar: på y axeln finns det beroende variabeln mellanmänsklig tillit i procent. Jag har aggre-

gerat variabeln så att det visar på värdena från 5 och uppåt i en skala på 10. Det visar på de som har tillit och inte 

de som inte har tillit. Ju lägre siffra på y-axeln desto mindre tillit ju högre desto mer tillit har man till medmänni-

skor. Dessa värden visas även i tabell 2 på sidan 20. På x-axeln finns det oberoende variabeln tidningsläsande i 

procent, dvs. procentandel som läser tidningar i varje län. Linjens lutning visar på att det är positivt den lilla 

samband som finns. Det är positivt även om linjens riktning visar på negativitet. Detta pga. att ju lägre värde 

man har på x-axeln desto mer tidningsläsande. Jag har aggregerat data så att figuren visar på hur många i procent 

som läser olika sorters tidningar för varje län. De som inte läser tidningar finns inte med i figuren. 

 

Genom figuren ovan kan man se hur sambandet ser ut mellan variablerna tid-

ningsläsande och mellanmänsklig tillit. Figuren visar på att det knappt finns någon styrka i 

sambandet mellan variablerna. Detta kan man se på att R
2
 är litet. Figuren visar på att skillna-

den mellan det sociala kapitalet som finns i de olika länen i Sverige kan inte förklaras med 

tidningsläsandets styrka på länsnivåns samband. 



 

C-uppsats  Galiar Nizarki 

30 

 

Figur 2: Sambandet mellan mellanmänsklig tillit och organisationsdeltagande i de 

olika länen i Sverige. 

 

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 

Kommentar: på y axeln finns det beroende variabeln mellanmänsklig tillit i procent. Jag har aggre-

gerat denna variabel så som jag har nämnt under kommentaren för figuren innan. Mer om dessa värden se tabell 

2 på sidan 20.  På x-axeln finns det oberoende variabeln organisationsdeltagande i procent, alltså procentandel 

som är med i organisationer i varje län. Jag har aggregerat ihop variabeln organisationsdeltagande genom att ha 

med endast de som är medlemmar, svarsalternativen på denna fråga är på ett fyrskaligt alternativ där 1 inte är 

medlem och resterande 3 som medlemmar med olika funktioner, jag räknar ihop dem eftersom det inte spelar 

någon roll för mig om de är aktiva eller ej, det som intresserat mig är om de är medlemmar eller inte. 

 

Organisationsdeltagande är en viktig indikator som många forskare har tagit upp 

och diskuterat. Ju mer man organiserar sig i olika organisationer och/eller frivilliga föreningar 

desto mer litar man på varandra. Detta visar sig att det finns styrka i sambandet mellan orga-

nisationsdeltagande och mellanmänsklig tillit i den multipla regressionsanalysen. Men utifrån 

figuren ovan visar det sig på att det knappt finns någon styrka när det gäller sambandet mellan 

variablerna utifrån länsuppdelningen i Sverige. Den knappa styrka som finns är mindre än 1 

procent. 
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Figur 3: Sambandet mellan mellanmänsklig tillit och hushållsekonomi i de olika lä-

nen i Sverige. 

 

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 

Kommentar: på y axeln finns det beroende variabeln mellanmänsklig tillit i procent (aggregerat 

som tidigare, se figur 2 samt även tabell 2 på sidan 20). På x-axeln finns det oberoende variabeln hushållseko-

nomi som innebär vad man har i inkomst i hushållet som helhet. Detta visas i procentandel som har en viss 

summa i inkomst i hushållsekonomi för varje län. Denna variabel har jag aggregerat genom att klumpa ihop de 

hushåll som har 401 000 och uppåt. 

 

Vinnarna har mer socialt kapital än förlorarna, så resonerade Bo Rothstein (Roths-

tein 2003: 157). De som har bättre ekonomi har också högre tillit till sina medmänniskor än de 

som har lägre inkomst. Hur ser det ut i Sverige uppdelat i län? Kan det sociala kapitalet för-

klaras med hjälp av den summa som man har i årsinkomst. Kan det vara så att de län som har 

mera rikare familjer har också mer tillit till sina medmänniskor? Figuren visar på att det inte 

finns något större styrka i samband mellan faktorerna mellanmänsklig tillit respektive hus-

hållsekonomi. Detta kan man se på R
2
 som är drygt 5 procent. Det är i princip ingen styrka. 

Alltså kan inte skillnaden mellan det sociala kapital som man har i länen förklaras med den 

grad av hushållsekonomi som man har. De län där man har igenomsnitt låg hushållsekonomi 

(som Jämtlands län) har man samma mellanmänskligtillit som de län som har i genomsnitt 

högre andel som har högre hushållsekonomi (som Hallands län). 
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4. Resultat. 

Resultatet som jag har kommit fram till genom denna kvantitativa jämförande 

studie är att det finns skillnader i Sverige gällande det sociala kapitalet men att det inte är sto-

ra skillnader. För att illustrera hur det sociala kapitalet ser ut i Sverige har jag valt att visa det 

med hjälp av nedanstående karta. Kartan visar på hur uppdelningen av det sociala kapitalet ser 

ut i Sverige uppdelat i län. 

Figur 4: karta över Sveriges län med graden av mellanmänsklig tillit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Riks-SOM 2008 primär-

forskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. 

Weibull, Lennart. 

 

Kommentar: på kartan visas 

vilka nivåer av socialt kapital de olika länen 

har. De län som har hög genomsnittlig grad 

av mellanmänsklig tillit är länen som har 

mellan 5,6 till 6,5 i medelvärde. De län som 

har högre mellanmänsklig tillit är de som har 

medelvärden mellan 6,6 upp till 7,6. Det län 

som har det högsta mellanmänskliga tilliten 

bland Sveriges alla län samt utgör en egen 

kategori är Jämtlands län med 9,9 som me-

delvärde. (för en närmare förklaring se tabell 

2) 

Kommentar:  

Högsta social kapital     

Högre social kapital  

Hög socialt kapital  
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Till att börja med är det viktigt att påpeka än en gång att det sociala kapitalet i 

form av mellanmänsklig tillit är oerhört högt i hela Sverige. Angående hur det sociala kapita-

let ser ut i Sverige som helhet kan man för det första säga att det inte finns sådana skillnader 

som det fanns i Italien utifrån Putnams undersökning. De skillnader som fanns mellan norra 

och södra Italien kan inte återfinnas i det avlånga landet i norr. Det var väntat att stora skill-

nader inte skulle finnas i Sverige utifrån den geografiska aspekten. Rothstein har nog rätt i att 

folkrörelserna och det svenska civila samhället har bidragit till att det sociala tilliten är hög i 

landet (Rothstein 2003: 123ff). Det verkar som att folkrörelserna och det civila samhället även 

har bundit samman det Svenska folket till liknande värderingar samt att det har hållit i sig än 

idag. 

Det finns dock vissa skillnader i landet som är värda att ta upp och belysa. Jag har 

i denna studie kunnat med viss försiktighet skilja på tre olika nivåer av mellanmänsklig tillit. 

Dessa nivåer är hög socialt kapitalet följd av högre och slutligen högsta social kapital. Länen 

som har hög genomsnittlig grad av socialt kapital är exempelvis Blekinge län, Jönköpings län 

samt Stockholms län. Dessa län har inte låg socialt kapital som medelvärde utan i jämförelse 

med andra län i Sverige har man det lägsta sociala kapitalet i form av mellanmänsklig tillit. 

De län som har högre socialt kapital är exempelvis Västra Götalands län, Skåne län samt 

Norrbottens län. Länen i denna av mig utformade kategori är mellanlitare förutom Söderman-

lands län som rankas som höglitare. Tredje kategorin är det högsta graden av socialt kapital i 

Sverige. Under denna kategori hamnar endast Jämtlands län som en avvikande län. Förutom 

att ha det högsta sociala kapitalet i Sverige rankas länet även som höglitare. 

Den geografiska dimensionen spelar inte en stor roll men det lilla som det kan 

säga är att dem som bor i Jämtlands län har mer socialt kapital i form av mellanmänsklig tillit 

än de som bor i andra delar i landet. Om man tittar på kartan ovan kan man se en bild av hur 

det sociala kapitalet ser ut. Man kan inte se hela och klara strukturer men vissa drag som är 

värda att nämna finns. I landsdelen Norrland, dvs. länen norr om Dalarna och Uppsala län har 

högre socialt kapital än resten av Sverige. Där finns det Jämtlands län som har det högsta so-

ciala kapitalet i hela Sverige, resterande har högre socialt kapital med undantag av Gävleborgs 

län som har hög socialt kapital i Sverige. Svealand är landsdelen nedanför Norrland och ovan 

Västra Götaland och Östergötlands län. I Svealand har alla länen hög socialt kapital förutom 

Södermanlands län med högre socialt kapital i Sverige. I Götaland (länen nedanför Svealand) 

har man två län som har högre socialt kapital medan resten har hög socialt kapital. De katego-
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rier som jag använt, nämligen hög, högre samt högst socialt kapital, är de som jag har tagit 

fram genom att jämföra länen med varandra. 

Resultatet som jag har kommit fram till genom att göra två multipla regressions-

analyser kring sambandet mellan beroende variabeln mellanmänsklig tillit och oberoende va-

riablerna tidningsläsande, förtroende till samhällsinstitutioner, organisationsdeltagande, ut-

bildningsnivå samt hushållsekonomi har jag kommit fram till följande. Jag kommer att använ-

da mig av tabellen nedan för att illustrera hur sambandet mellan variablerna ser ut. 

Tabell 5: Effekten av oberoende variablerna på beroende variabeln (mellanmänsklig 

tillit). 

Oberoende variablerna Individnivå Länsnivå 

b-värde Beta -värde b-värde Beta -värde 

Tidningsläsande – 0,003 – 0,004 – 0,593* – 0,748* 

Förtroende för samhälls in-

stitutioner 

– 0,018** – 0,088** 0,229 0,191 

Organisationsdeltagande 0,040* 0,055* 0,752* 0,528* 

Utbildningsnivå 0,304** 0,147** – 0,034 – 0,056 

Hushållsekonomi 0,161** 0,157** 0,539* 0,843* 

R
2
 (sign.) 0,092** 0,343* 

Källa: Riks-SOM 2008 primärforskare: Holmberg, Sören. Nilsson, Lennart. Weibull, Lennart. 

Kommentar: * är lika med signifikans på 0,05 nivån. ** är lika med signifikans på 0,001 nivån. 

Tabellen visar på sambandet i form av b-värdet, Beta-värdet samt R
2
 mellan beroende variabeln mellanmänsklig 

tillit och mina oberoende variabler (se i tabellen i kolumnen till vänster). Se tillbaka I studien för att se hur dessa 

variabler är utformade, främst kommentarer till tabellerna tre och fyra. 

 

Tabellen är uppdelat på individ respektive länsnivå i sambandsförhållanden mel-

lan beroende variabeln och oberoende variablerna. När det gäller sambandet mellan variabler-

na på individnivå har jag använt mig av beta-värdet medan för länsnivå har jag använt mig av 

b-värdet. Jag har även redovisat R
2
 i tabellen ovan för att se hur sambandets styrka ser ut mel-

lan variablerna på individnivå respektive länsnivå. 

Värdet på R
2
 som är sambandets styrka (nämligen andel varians i mellanmänsklig 

tillit som förklaras av oberoende variablerna) skiljer sig mellan analyseringen på individnivå 

från länsnivå. R
2
 för analysen på individnivå har värdet 0,092, vilket innebär att variansen i 

mellanmänsklig tillit förklaras av de oberoende faktorerna tillsammans med en elfte del. Detta 

med signifikans på 0,000 nivån. R
2
 för länsnivå har värdet 0,343, vilket innebär att variansen i 

det sociala kapitalet förklaras av de oberoende variablerna med en tredje del. Detta med över 

95 procent statistisk säkerhet. Värdet på R
2 

för respektive analysnivå
 
visar på att det finns 

starkare styrka i sambandet på länsnivå medan styrkan är oerhört låg på individnivå. Alltså de 
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oberoende variablerna har starkare samband med det beroende variabeln på länsnivå än vad 

den har på individnivå. 

På individ nivå visar sambandet på beta-värdet att endast två av faktorerna har lite 

”starkare” samband. Dessa är utbildningsnivå med 1/7 dels enhet och hushållsekonomi med 

1/6 dels enhet, dvs. för varje enhet som tas på x-axeln så tas det 1/7 dels respektive 1/6 dels 

enhet på y-axeln. Det är inget starkt samband men det är det starkaste sambandet bland de 

andra oberoende faktorerna på individnivå. 

På länsnivå visar det sig att för det första så finns det inte signifikansen för alla 

variablerna, dvs. de kan inte statistiskt säkerställas och slumpen kan ha en stor roll. Variabler-

na förtroende för samhällsinstitutioner samt utbildningsnivå har ingen signifikans. Det visar 

sig att det finns ett stort samband mellan tidningsläsande och mellanmänsklig tillit. Det sam-

ma för variablerna organisationsdeltagande och hushållsekonomi. Sambandet för tidningslä-

sande är utformad på så sätt att för varje enhet som ändras på x-axeln (tidningsläsande) så 

förändras 3/5 procent på y- axeln (mellanmänsklig tillit). Motsvarande siffra för organisa-

tionsdeltagande är ¾ procentenheter samt för faktorn hushållsekonomi är värdet på ½ pro-

centenhet. 

Med den multipla regressionsanalysen för sambandet mellan beroende och obero-

ende variablerna på individnivå och länsnivå visar att det finns stora skillnader på sambandet 

mellan nivåerna. Detta gäller både värdet för R2 och för beta-koefficienterna.  Det finns star-

kare samband på länsnivå än vad det finns på individnivå. 

Sambandet på länsnivå i bivariata analysen mellan de oberoende variablerna och 

beroende variabeln visar på oerhört lågt (intill ingen) samband. För organisationsdeltagande 

är R
2
 cirka 2 procent, för tidningsläsande är det drygt 3 procent och slutligen för hushållseko-

nomi är det drygt 5 procent. Med andra ord finns det inget större samband mellan variablerna 

genom den bivariata analysen. 
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5. Slutsatser. 

Det finns större skillnader mellan länder än vad som finns inom länderna när det 

gäller graden av socialt kapital, detta argumenterar Putnam för (Putnam 2002). Slutsatsen som 

jag kan ta genom att ha gjort denna studie är att det inte finns stora skillnader i graden av so-

cialt kapital mellan de olika länen i Sverige, men de små skillnader som finns är värda att be-

tona. För ett så utvecklat land som Sverige med en unik kultur som betonar de emancipativa 

värdena samt sekulära värden bör små skillnader mellan olika delar angående det sociala kapi-

talet uppmärksammas. Det jag försöker säga är att små saker för de som har det bra blir stora 

saker, för dem som har det dåligt är små saker fortfarande små saker. De skillnader som Put-

nam kunde hitta i Italien kan inte återfinnas i Sverige. 

Landet i norr har högt socialt kapital kanske tack vare de omfattande folkrörelser-

na som växte fram under 1800-talet och framåt. Det kanske är tack vare folkrörelserna det inte 

finns stora skillnader länen emellan. De skillnader som finns är att Jämtlands län har det högs-

ta sociala kapitalet i Sverige, och tillsammans med de andra länen i landsdelen Norrland som 

har hög socialt kapital utgörs den del av Sverige som har högst socialt kapital. Nämligen att 

de som kommer från norr har högre socialt kapital än i stort sett övriga landet. Landsdelen 

som har flest antal län med hög socialt kapital är Svealand, där alla län har hög socialt kapital 

förutom Södermanlands län. De kategorier som jag använt, nämligen hög, högre samt högst 

socialt kapital, är de som jag har tagit fram genom att jämföra länen med varandra. 

Slutsatser som jag kan dra av hur sambandet ser ut mellan beroende variabeln so-

cialt kapital i form av mellanmänsklig tillit och oberoende variablerna tidningsläsande, förtro-

ende för samhällsinstitutioner, organisationsdeltagande, utbildningsnivå och hushållsekonomi 

är att det finns starkare samband på länsnivå än vad det finns på individnivå. På länsnivå är 

sambandet starkare när man tar alla oberoende variablerna tillsammans än om man undersö-

ker varje variabel för sig. Sambandet mellan variablerna för varje län för sig visar på intill 

inget samband. Genom att ta alla variabler och undersöka sambandet kan man se att det finns 

ett samband värt att ta upp på faktorerna tidningsläsande, organisationsdeltagande och hus-

hållsekonomi. 

Putnam tog upp antalet tidningsläsande som en av indikatorer för att mäta det so-

ciala kapitalet. Han kunde hitta ett klart samband mellan antalet tidningsläsande och det socia-
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la kapital som man har i olika delar i Italien (Putnam 1996: 113ff). I Sverige kan man inte 

hitta samma samband mellan variablerna genom bivariatanalys. Det visar intill inget starkt 

samband alls. 

Sambandet mellan förtroende för samhällsinstitutioner och socialt kapital är om-

diskuterat. Vissa menar på att det sociala kapitalet är högre bland samhällen där förtroendet 

för institutionerna är hög (Rothstein 2003: 194ff). Genom denna studie kan man säga att det 

inte finns något större samband mellan dessa variabler, dock inte med statistisk säkerhet. 

Flera forskare tar upp deltagande i olika organisationer och frivilliga föreningar 

som ett skapande faktor för det sociala kapitalet. Ju mer man ingår i olika nätverk och som 

man väljer att bli medlem av organisationer eller föreningar desto mer socialt kapital i form av 

tillit till medmänniskor skapas. Detta är vad forskare som Coleman och Putnam tar upp. Även 

den svenske forskaren Bo Rothstein betonar att det finns samband mellan faktorerna dock 

med att riktningen på sambandet är tvärtom. Alltså att det sociala kapitalet påverkar om man 

deltar i organisationer (Ibid: 165ff) och inte tvärtom som Putnam hävdar (Putnam 1996). Vil-

ken faktor som påverkar vilket har inte varit viktigt för mig, det som intresserat mig är om det 

finns samband. Genom studien har jag kommit fram till att det finns ett stort samband mellan 

faktorerna genom den multipla regressionsanalysen på länsnivå. Men organisationsdeltagande 

ensamt i förhållande till det sociala kapitalet har intill inget samband alls. 

Det finns omfattande forskning som visar på att de som har högre utbildning och 

de som har förhållandevis höga inkomster har mer socialt kapital (Rothstein 2003: 157). Ge-

nom att ha undersökt hur sambandet mellan hushållsekonomi och utbildningsgrad med mel-

lanmänsklig tillit visar det på att det finns ett förhållandevis stark samband mellan hushålls-

ekonomi och socialtkapital på länsnivå med statistiks säkerhet. Medan för utbildningsgrad är 

sambandet lågt utan signifikans. Genom bivariata analysen visar det sig att sambandet mellan 

socialtkapital och hushållsekonomi inte finns. 

Syftet med denna studie var att se hur det sociala kapitalet ser ut i Sverige utifrån 

länsuppdelningen. Samt belysa likheter och/eller skillnader genom landet. Syftet var även att 

studera sambandet mellan det sociala kapitalet och förtroende till samhällsinstitutioner, orga-

nisationsdeltagande, tidningsläsande, hushållsekonomi samt utbildning, på individnivå och 

länsnivå. Syftet har inte varit att hitta orsaker till varför det sociala kapitalets utformning ser 

ut som det gör.  
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Det finns skillnader i Sverige, men inte stora skillnader. Mellanmänsklig tillit kan 

på länsnivå förklaras med faktorerna tidningsläsande, organisationsdeltagande och hushålls-

ekonomi, vilket dock inte gäller för individnivå. Detta har jag kommit fram till genom att stu-

dera det sociala kapitalets utformning och sambandsförhållande mellan faktorer med hjälp av 

material från SOM-undersökningen 2008. 
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6. Begränsningar och framtida forskning. 

Det problem som jag har stött på i denna studie har varit i form av att jag inte har 

haft stora kunskaper i statistikprogrammet SPSS.  Det finns stora möjligheter till att utveckla 

studier inom detta område. Det enda som behövs är mycket tid och tålamod. Det finns omfat-

tande material på området genom bland annat de årliga SOM-underökningarna. 

Det har väckts många frågor under studiens gång. Frågan som jag inte har besva-

rat på i denna studie och som är intressant att studera är varför eller vilka orsaker det finns för 

de skillnader som finns inom landet angående det sociala kapitalet. Det gäller bara att sätta 

igång och undersöka alla tänkbara faktorer som kan tänkas påverka det sociala kapitalet. En 

omfattande studie i Sverige är en möjlighet som man kan ta tag i. 

Jag vet att det görs en studie om vad som gör Sverige unikt när det kommer till 

mellanmänsklig tillit? Studien handlar om att undersöka i vilken utsträckning svenskarna litar 

på varandra och visar förtroende för olika samhällsorgan. Undersökningen har till syfte att 

öka kunskap kring hur skilda levnadsförhållanden i olika kommuner påverkar invånarnas syn 

på sig själv och andra. I studien deltar 33 olika kommuner i Sverige. Studien är en del i ett 

projekt finansierat av Vetenskapsrådet som görs i Ersta Sköndal högskola (ESH) i samarbete 

med Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen har pågått sedan 2009 och är inte klar i 

dagens läge. Detta är en studie som jag ser framemot och som på ett sätt liknar det studie som 

jag har gjort, fast mycket mer omfattande. 
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