
Högskolan i Halmstad    Arkivex 

Sektionen för Hälsa och Samhälle  Statsvetenskap 61-90 

    Uppsats. 15hp 

    Vårterminen 2011 

    Handledare: Mikael Sandberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt kapital och euro 
En statistisk analys av eurosamarbetets effekter på tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torbjörn Sandebert 

pers. nr. 890505-1499 



Torbjörn Sandebert 
Statsvetenskap 61-90 
Högskolan i Halmstad 
 

2 
 

Sammanfattning 

EMU-samarbetet är omdiskuterat, och man pratar om vilka de ekonomiska effekterna av 

ett eventuellt inträde skulle innebära för Sverige. Denna uppsats behandlar tillit på olika 

nivåer i samhället, och syftar till att undersöka om EMU-samarbetet för med sig positiva 

effekter på tillit hos de länder som är medlemmar i samarbetet. Det är statistik som 

analyseras för att undersöka om det finns ett sådant samband. Slutsatsen är inte helt 

entydig på grund av relativt svaga samband, men dock syns det en tendens till att EMU-

samarbetet faktiskt för med sig positiva effekter på tillit i de länder som är medlemmar i 

samarbetet. 

Nyckelord: Socialt kapital, tillit, EMU, eurosamarbete 
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1. Inledning 

1:1 Problematisering och syfte 

Robert Putnam undersöker hur demokratin, och demokratins institutioner, fungerar i olika 

regioner i Italien och argumenterar för sina slutsatser i sin bok Den fungerande demokratin 

(2003). Putnam upptäcker att det finns stora skillnader i hur väl demokratin fungerar i de olika 

regionerna, där de norra är effektivare och stabilare och de södra regionerna lider av 

ineffektivitet och instabilitet. Förklaringen till denna skillnad, menar Putnam, ligger i socialt 

kapital, det vill säga invånarnas tillit till varandra och de politiska institutionerna (för en mer 

utförlig genomgång av Putnams Den fungerande demokratin se kapitel 2). Det visade sig att 

invånarna i de norra regionerna hade högre tillit till varandra och sina institutioner. Detta 

förklarar Putnam med historien, alltså individens tillit till institutionerna förklaras av 

traditioner och seder snarare än institutionens utformning. Rothsteins hävdar däremot att det 

sociala kapitalet är beroende av institutionernas utformning i sin bok Socialt kapital och 

tillitens problem (2003). 

Det svenska folket röstade nej till förslaget om ett inträde i EMU-samarbetet (i fortsättningen 

benämnt eurosamarbetet) 2003, och stödet för ett inträde har skiftat fram och tillbaka, dock 

har nejsidan haft majoritet mest (www.scb.se).  

Eurosamarbetet har debatterats hårt, vissa anhängare till euron menar att en gemensam valuta 

och samarbete skapar stabilitet och leder till att EU-området blir effektivare. En del menar att 

ett inträde i eurosamarbetet är nödvändigt även ur ett moraliskt perspektiv. I fallet Sverige så 

tjänar landet på att kronan är svag i förhållande till omvärlden, och tjänar således på andra 

länders olycka. Den europeiska integrationen skulle även kunna gynnas av eurosamarbetet 

enligt vissa debattörer. Såhär skriver Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, på 

DN.se/debatt: 

Med ett sådant perspektiv är det berättigat att ställa frågan om det verkligen är önskvärt att 

Sverige, när alla drabbas av ekonomisk kris, ska vinna fördelar på andras bekostnad genom en 

svag valuta. Men framför allt kan man se det som ett övergripande värde att ett svenskt 

deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa. Detta 

argument är enligt min mening det viktigaste och har lett mig till slutsatsen att Sverige bör 

införa euron. 

http://www.scb.se/
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Han menar alltså att det finns andra effekter än just de ekonomiska att ta hänsyn till när det 

gäller eurosamarbetet. Detta håller jag med om, att andra effekter än ekonomiska bör tas 

hänsyn till när man diskuterar eurosamarbetet, och det är min utgångspunkt i denna uppsats. 

Motståndare menar att man tar bort möjligheten för länderna att finjustera valutan efter lokala 

behov. Det jag är intresserad av är inte de ekonomiska effekterna av euron, jag är intresserad 

av att undersöka eventuella attitydförändringar som eurosamarbetet kan föra med sig. 

Eftersom ett inträde i ett valutasamarbete är en stor förändring för ett land borde man kunna 

se effekter på människors attityder. Om man kan kartlägga vissa av dessa eventuella 

attitydförändringar så blir det lättare att se huruvida eurosamarbetet för med sig positiva 

effekter på invånarnas attityder vilket i sin tur leder till effektivare och stabilare demokrati 

enligt Putnams teori om socialt kapital. 

Med Putnams undersökning som bakgrund är mitt syfte att undersöka hur eurosamarbetet 

påverkar tilliten, till medmänniskor, landets parlament, europaparlamentet, politik och 

demokratin i stort, i länder som ingår i eurosamarbetet. Undersökningen medför även per 

automatik en prövning av Putnams tes i förhållande till Rothstein, där Rothstein menar att 

institutionernas utformning spelar en roll för socialt kapital och tillit. Medan Putnam lägger 

vikten vid historian, alltså påverkas inte det sociala kapitalet och tilliten nämnvärt av 

institutioners utformning, det som påverkar är historian och de djupt rotade traditionerna som 

avgör. Ser man en effekt av eurosamarbetet skulle det innebära att institutionernas utformning 

spelar roll, med tanke på att en institution byts ut mot en annan, den gamla valutan mot euron. 

Min hypotes är alltså att eurosamarbetet för med sig effekter på människors tillit till varandra 

och institutioner. Till exempel har man något mer gemensamt med sina grannländer om man 

är med i samma valutasamarbete, vilket borde öka tilliten. Det skulle kunna vara så att det 

upptäcks ett samband av typen ”där det finns många storkar finns det många nyfödda”, som 

alltså inte har något med varandra att göra egentligen men som ändå samvarierar. Ett 

eventuellt samband mellan medlemskap i eurosamarbetet och tillit borde vara logiskt, om man 

tar utgångspunkt i Putnams teori kan man dra slutsatsen att samarbete i de flesta former borde 

ha en effekt på tillit, även om Putnam pratar om samarbete i frivilliga organisationer på 

individnivå. Det är inte heller så svårt att se att ett samarbete skulle öka tilliten till den andra 

parten, i alla fall om samarbetet varit gott och utan större problem. På samma sätt som ett 

samarbete som präglats av problem leder till att tilliten till den andra parten minskar. 
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1:2 Frågeformulering 

För eurosamarbetet med sig förändringar vad gäller tillit till människor, tillit till det egna 

parlamentet och tillit till europaparlamentet och tillit till politik och demokrati i stort? 

1:3 Forskningsmaterial 

Det material jag kommer utgå från består av två delar, den ena delen är litteratur, framför allt 

Putnams bok Den fungerande demokratin (2003) och Bo Rothsteins bok Sociala fällor och 

tillitens problem(2003), med hjälp av dessa kommer jag hitta de faktorer som bör undersökas 

för att kunna säga något om det sociala kapitalet, och således hitta de faktorer som jag 

behöver undersöka. Dessa faktorer kommer jag undersöka med hjälp av statistik från 

European Social Survey (ESS) i första hand. Genom ESS kommer jag kunna undersöka de 

faktorer som är av intresse, samt jämföra europeiska länder som är med i eurosamarbetet med 

de länder som står utanför eurosamarbetet 

1:4 Kortfattad metod 

Denna uppsats är i första hand en analys av befintlig statistik över tillit i olika europeiska 

länder, denna statistik hämtar jag från European Social Survey. Med hjälp av denna statistik 

kommer jag jämföra europeiska länder som är med i eurosamarbetet med europeiska länder 

som inte är med i eurosamarbetet, denna jämförelse kommer jag göra med hjälp av statistik 

från olika år för att kunna spåra eventuella förändringar i tillit över tid.  

För att hitta den statistik som är av intresse för undersökningen kommer jag göra en textanalys 

på Robert Putnams bok Den fungerande demokratin och Bo Rothsteins bok Sociala fällor och 

tillitens problem. Genom detta kommer jag arbeta fram en fungerande definition på tillit, eller 

socialt kapital, som går att tillämpa på den statistik som finns att tillgå och hitta de frågor som 

återspeglar tillit på bästa sätt.  

1:5 Disposition av uppsatsen 

I detta inledande kapitel har jag presenterat vad jag avser att undersöka, frågeformuleringen, 

materialet jag kommer utgå från samt metoden jag kommer använda mig av. 

I det andra kapitlet i denna uppsats kommer Robert Putnams bok Den fungerande demokratin 

(2003) och Bo Rothsteins bok Sociala fällor och tillitens problem (2003) att analyseras för att 
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hitta aspekter av tillit som går att tillämpa på den befintliga statistiken från European Social 

Survey. 

I det tredje kapitlet kommer jag redovisa för hur analysen av statistiken kommer gå till. 

I det fjärde kapitlet kommer statistiken och jämförelsen mellan de länder som är aktuella för 

uppsatsens frågeställning behandlas och analyseras. 

I det femte kapitlet presenteras och diskuteras resultatet från den statistiska undersökningen, 

samt mina egna reflektioner. 
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2. Förklaringsmodeller 
I detta kapitel kommer jag presentera några förklaringsmodeller för tillit i ett samhälle, alltså 

hur tillit växer fram. Samt presentera tillit och dess betydelse. 

2:1 Den fungerande demokratin 

Robert D. Putnam startade en omfattande studie 1970, anledningen till att studien inleddes var 

att den italienska regeringen tillämpade en paragraf om regionstyrelser. Det innebar att nya 

institutioner för regionernas styre behövde byggas upp, vilket skapade ett sällsynt tillfälle att 

studera hur institutioner utvecklas och anpassar sig till sin omgivning (Putnam 2003:9).  

Studien pågick i nästan 20 år och ofantliga mängder data samlades in genom främst intervjuer 

med invånare i Italiens olika regioner. Den bestod av olika delar som undersökte olika 

aspekter av de nya institutionerna, allt ifrån hur snabbt regionernas institutioner svarade på 

mail till hur invånarna upplevde dem. Allt för att svara på frågan vilka förutsättningar som 

behövs för att skapa starka, effektiva representativa institutioner som svarar mot 

medborgarnas behov (Putnam 2003:17).  

Något som stod klart relativt tidigt var att de norra regionerna lyckades bättre i 

implementeringen av självstyret, deras institutioner var effektivare och att medborgarna var 

mer nöjda med institutionerna i norr (Putnam 2003:103). Detta trots att regionerna hade 

samma förutsättningar från början blev det en relativt tydlig skiljelinje mellan de norra och de 

södra regionerna. Denna skillnad förvånade dock inte Putnam eftersom det är sedan länge 

känt att södern är annorlunda i Italien (Putnam 2003: 103). Men vad ligger då bakom denna 

skillnad mellan olika regioner i samma land? Alla delar av Italien har genomgått 

industrialisering, men det finns stora skillnader i hur långt de olika regionerna har nått, de 

norra har nått betydligt längre (Putnam 2003:105). Det visade sig att graden av ekonomisk 

modernitet och institutionell effektivitet har hög korrelation. Men Putnam menar att det inte är 

hela sanningen, att det finns ett samband mellan de två faktorerna råder det inget tvivel om, 

men han menar att de påverkas av något annat, nämligen medborgargemenskapen. 

Machiavelli skrev redan på 1500-talet att det berodde på den medborgerliga dygden om 

institutioner lyckas eller misslyckas (Putnam 2003:107). Alltså: institutionernas funktionalitet 

är beroende av medborgarnas gemenskapsanda och förmåga att se till allas bästa och inte bara 

sitt eget. Detta tänkande har dock hamnat i skymundan till den liberala tanken, tanken om 
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individens frihet och individens fokus på sig själv. På senare tid har dock tanken om 

medborgargemenskap fått kraft igen (Putnam 2003:108). Medborgargemenskap är beroende 

av medborgerligt engagemang, det vill säga medborgarnas engagemang och deltagande i 

offentliga angelägenheter. Den ”medborgerliga dygdens” kärna hittar man i medborgerligt 

intresse för offentliga frågor i offentliga ändamål för samhällets bästa utan att ta hänsyn till 

sitt egenintresse. Detta är dock för mycket att kräva av medborgare, eller av ett samhälle, och 

inget samhälle kräver detta av sina medborgare, eftersom egenintresset är en väldigt mäktig 

motivation för framsteg och effektivitet (Putnam 2003:109). Istället eftersträvar medborgarna 

i ett ”dygdigt” samhälle istället egenintresset, fast i en vidare bemärkelse, nämligen 

egenintresset definierat efter bredare offentliga behov, och öppet för andras intressen, alltså en 

osjälvisk version av egenintresset (Putnam 2003:109). Avsaknaden av ”medborgerlig dygd” 

kan beskrivas som ett samhälle där varje individ endast maximerar sin egen och sin 

omedelbara familjs intressen och utgår från att alla andra agerar på samma sätt, alltså ett 

samhälle där tilliten till omgivningen är väldigt låg. Medan ett ”dygdigt” samhälle 

karakteriseras av ett samhälle där man tar hänsyn till andras intressen och utgår från att 

omgivningen agerar likadant, alltså ett samhälle där tilliten till omgivningen är hög. 

Hur förklarar då Putnam denna skillnad i medborgargemenskap och tillit som splittrar Italien i 

två delar? Han lägger vikten vid historien. I södra Italien växte, under medeltiden, ett 

samhälle fram som präglades av auktoritet, den starke ledaren styrde samhället, och skyddade 

invånarna från rövare och våld, feodala värderingar bet sig fast. I norra Italien skedde en 

annan utveckling, som skydd mot våldet slöt sig invånarna samman, de svor att hjälpas åt för 

att försvara sig mot yttre hot, och rent ekonomiskt bistå varandra (Putnam 2003:151). Detta är 

enligt Putnam startskottet för den skillnad som idag, många hundra år senare, går att se mellan 

de norra och de södra regionerna i Italien. Traditionen av att hjälpas åt, genom frivilliga 

organisationer, i norr ligger till grund för den större medborgargemenskapen och tilliten i 

dessa norra regioner. 

Den förklaringsmodell som Putnam ger är alltså en som lägger vikten vid historia, tillit föder 

tillit som föder effektiva institutioner. En institution kan bara fungera effektivt i ett samhälle 

där tilliten redan existerar, eller snarare så växer effektiva institutioner fram i samhällen med 

hög tillit. Den höga tilliten föds genom frivilliga organisationer, som kräver hög tillit för att 

uppstå, och här når man en cirkelargumentation. En fråga om hönan och ägget om man så vill.  
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2:2 Sociala fällor och tillitens problem 

Bo Rothstein ger i sin bok Sociala fällor och tillitens problem viss kritik till Robert Putnam. 

Först och främst kritiserar han Putnams definition av socialt kapital, och menar att 

definitionen är för vid. Han menar att socialt kapital består av för många delar som dessutom 

kan bli påverkade av varandra. Han menar att enligt Putnams definition så är tillgången till 

socialt kapital hos en grupp individer både förklaringen till samarbete och själva det 

samarbete som ska förklaras (Rothstein 2003:97). Som tidigare nämnt så är det enligt Putnam 

socialt kapital som skapar frivilliga organisationer och deltagandet i dessa, och frivilliga 

organisationer och deltagandet i dessa förklarar uppkomsten och tillväxten av socialt kapital. 

Detta är enligt Rothstein ohållbart när det gäller statsvetenskaplig forskning. Han drar 

paralleller till demokrati som ett begrepp: eftersom demokrati är något som de flesta 

organisationer och stater i västvärlden eftersträvar vill alla förknippas med demokrati, och 

man lägger in så många positiva associationer till begreppet att det har blivit nästintill 

omöjligt att definiera på ett enkelt sätt och begreppet har tappat sin betydelse eftersom det kan 

stå för så mycket (Rothstein 2003:96). Socialt kapital kan gå samma tragiska öde till mötes 

om man inte är noggrann med definitionen, och försöker avgränsa det på ett fungerande sätt. 

När Rothstein har skalat av de delar av begreppet socialt kapital som han inte anser hör 

hemma i begreppet som en förklarande variabel så återstår två aspekter. Ett beteende, 

nämligen aktivitet i frivilliga sociala nätverk, och ett system av övertygelser som berör 

individers uppfattning om ifall människor i deras omgivning i allmänhet är att lita på 

(Rothstein 2003:98). 

Rothstein beskriver tillit till människor i stort som en verklighetsuppfattning som grundar sig 

på att man förväntar sig att människor handlar på ett moraliskt eller korrekt vis. Ett exempel, 

som Rothstein tar upp i sin bok Sociala fällor och tillitens problem, är om man kör bil och ser 

en person stå vid vägkanten som tillsynes har problem med bilen, så kan man reagera på olika 

sätt. I länder där tilliten är hög, som till exempel Sverige, skulle många stanna och fråga om 

personen behöver hjälp. Men i länder där tilliten är låg, som till exempel Mexiko, skulle 

väldigt få stanna och fråga om personen behöver hjälp, eftersom det enligt diverse guider och 

reseledare är vanligt att rånare låtsas ha problem med bilen för att få andra bilister att stanna 

för att sedan råna dessa hjälpsamma människor (Rothstein 2003:109f.). Skillnaden mellan 

dessa två länder är att man i Sverige har en verklighetsuppfattning där man inte i första hand 



Torbjörn Sandebert 
Statsvetenskap 61-90 
Högskolan i Halmstad 
 

12 
 

tror att en människa skulle försöka luras och råna en i en sådan situation. Medan det i Mexiko 

har växt fram en verklighetsuppfattning där man förväntar sig att andra människor försöker 

utnyttja och skada en. Ett annat exempel är en situation där flera för varandra okända 

människor till exempel sitter och väntar på ett tåg, en av personerna behöver gå på toaletten 

men har mycket packning. I ett samhälle med hög tillit kommer denna person förmodligen be 

de övriga människorna att passa packningen och gå på toaletten i lugn och ro. I ett samhälle 

med låg tillit kommer personen antagligen hålla sig tills någon som personen känner 

personligen dyker upp, eller tills det uppstår en situation som låter denne person ha uppsikt 

över sin packning medan den går på toaletten. Återigen så är det verklighetsuppfattningen 

som skiljer de båda exemplen åt, i det första exemplet litar personen på människor i stort och 

har inga problem med att låta dessa människor vakta packningen, eftersom personen inte har 

verklighetsuppfattningen att andra människor försöker utnyttja någons tillit. I det andra 

exemplet har personen den verklighetsuppfattningen att människor inte är ärliga och 

antagligen därför skulle stjäla packningen om ägaren inte har uppsyn över den. 

Till skillnad från Putnam menar Rothstein att socialt kapital, där tillit är bland de största 

faktorerna, mer bygger på institutioners utformning, än på historisk utveckling som Putnam 

menar (Rothstein 2003:155). Rothstein ser det sociala kapitalet ur ett aktör-strukturperspektiv, 

det vill säga institutionernas utformning påverkar individernas attityder vad gäller till exempel 

tillit och aktörerna påverkar institutionerna utifrån de värderingar som de har, dessa 

institutioner kan existera på olika nivåer, allt från stat till socialt nätverk (Rothstein 

2003:155f.). Men frågan återstår om det är individer med högt socialt kapital som skapar 

institutioner som är fördelaktiga för den fortsatta tillväxten av socialt kapital, eller om det är 

institutioner som föder socialt kapital och underlättar dess utveckling. Oavsett så menar 

Rothstein att institutionernas utformning påverkar individerna. Även om det är så att det 

skapas institutioner som gynnar det sociala kapitalet i samhällen med ett redan högt socialt 

kapital så kommer institutionen återskapa den värderingen för framtiden och bevara 

värderingen hos de som redan har den, eller påverka individer som inte har högt socialt 

kapital att ändra sina värderingar i en riktning som gynnar det sociala kapitalet. 

2:3 Andra intressanta teorier 

Ronald Inglehart beskriver, i sin bok Modernization and Postmodernization (1997), Hur 

tilliten i ett samhälle tenderar att minska i tider av ekonomisk eller politisk kris, och drar 



Torbjörn Sandebert 
Statsvetenskap 61-90 
Högskolan i Halmstad 
 

13 
 

paralleller till fascismens framväxt under 1930-talet (Inglehart 1997:90). Han menar att ett 

land med stabil ekonomi och politik tenderar till att vara mindre drabbade av 

främlingsfientlighet, eftersom man i ett modernt utvecklat samhälle inte behöver se främlingar 

som ett hot. I samlar-jägarsamhällen kan främlingar innebära ett hot, eftersom man då får 

konkurrens om resurserna och eventuellt sämre levnadsförhållanden. Detta problem är dock 

inte motiverat i stabila moderna samhällen eftersom främlingar snarare kan tillföra något till 

samhället än konkurrera ut de som redan lever där.  

Ingleharts teori kan dock förklara en eventuell nedgång i tillit på 2000-talet över lag, eftersom 

världen drabbats av politiskt oroliga tider med tanke på terrorattentatet mot World Trade 

Center i New York 2001, som förde med sig ett krig mot terrorismen som fortfarande pågår. 

Sedan har världen även drabbats av en djup lågkonjunktur. Utifrån detta så borde man se en 

nedgång i åtminstone tilliten till människor i stort i hela Europa, och övriga världen också 

men de kommer dock inte behandlas i denna uppsats. 

Kenneth Newton menar, i sin artikel Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy från 

2001, att sambandet mellan tillit och aktivitet i frivilliga organisationer inte är så starkt som 

Putnam beskriver det i sin bok Den fungerande demokratin, eller att det ens existerar ett 

sådant samband (Newton 2001:5).  

2:4 Slutsats utifrån förklaringsmodellerna 

De två ovan analyserade böckerna ger två olika förklaringar för hur socialt kapital skapas och 

växer fram. Putnams förklaring lägger vikt på historien och på historiska förhållandens 

förändring över lång tid, vilket innebär att förändringar i tillit och socialt kapital tar lång tid, 

och effekterna blir inte synliga omedelbart. Medan Rothsteins förklaring som fokuserar mer 

på de aktuella institutioner som råder i samhället, vilket öppnar för tvärsnittsanalyser och 

således borde effekter synas genast till skillnad från den definition som Putnam ger. Dessutom 

lägger Bo Rothstein vikt vid institutionernas utformning, vilket innebär att ett misslyckande 

med eurosamarbetet inte nödvändigtvis behöver betyda att euron som valuta är misslyckad 

utan snarare euron som institution, och att en omformning skulle kunna göra den effektiv. Om 

det visar sig att euron för med sig positiva effekter så beror det inte på valutan i sig utan 

snarare på att euron som institution är lyckad.  
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En nedgång i tillit till andra människor borde gå att se i hela Europa, dock i olika utsträckning 

beroende på hur hårt den ekonomiska kristiden som råder har slått mot de olika länderna. Det 

menar åtminstone Inglehart. För att se huruvida eurosamarbetet har haft positiva effekter 

skulle det enligt denna teori räcka med en mindre nedgång i tillit mellan människor i länder 

som är med i eurosamarbetet än i de länder som inte är med i eurosamarbetet. 
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3. Metod för analys av statistik 

3:1 Val av analysfaktorer 

Analysdelen i denna uppsats består av en analys av statistik från European Social Survey, där 

jag fokuserar på just tillit. Anledningen till att just jag valt just European Social Survey är på 

grund av att jag avser att undersöka skillnader mellan europeiska länder som är med i 

eurosamarbetet, med europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet. På grund av denna 

avgränsning till Europa anser jag att European Social Survey ger det mest detaljerade 

resultatet. Anledningen till att jag inte valt data från World Values Survey och European 

Values Survey är på grund av att dessa är genomförda genom strategiska klusterurval, och 

därför inte håller samma kvalitet som European Social Survey som grundas på slumpmässigt 

urval. 

Utifrån läsningen av Robert Putnams Den fungerande demokratin och Bo Rothsteins Sociala 

fällor och tillitens problem (se kapitel 2) har jag kommit fram till ett antal faktorer att 

undersöka. Dessa faktorer avspeglar tillit enligt den definition som Robert Putnam och Bo 

Rothstein presenterar. Eftersom tilliten kan skilja sig mellan olika nivåer i samhället har jag 

valt att undersöka tilliten på olika nivåer. Dessa nivåer är: den mellanmänskliga, den 

nationellinstitutionella nivån och den internationellinstitutionella nivån. En hög tillit till det 

egna parlamentet behöver inte betyda att man har tillit till sina medmänniskor i stort. Utan det 

kan också, rent teoretiskt, innebära att man har hög tillit till auktoriteter vilket inte behöver 

betyda att tilliten i stort är hög trots att en analys av tilliten till det egna parlamentet skulle 

visa på det. Därför anser jag att det är av hög vikt att inkludera alla nivåer där tilliten kan ta 

uttryck, just för att undvika situationer som är missvisande. 

Med tanke på att både Robert Putnam och Bo Rothstein menar att hög tillit påverkar 

demokratin på ett positivt sätt, har jag även valt att ta med en fråga om hur nöjd man är med 

hur demokratin fungerar i landet. Detta eftersom hög tillit alltså borde leda till högre kvalitet 

på demokratin och således även öka invånarnas nöjdhet med hur den fungerar. Dessutom 

visar nöjdheten med hur demokratin fungerar i det egna landet på tillit till att majoriteten av 

invånarna i landet är rationella nog att utse ledare även om det inte skulle bli så som man själv 

tänkt sig från början.  



Torbjörn Sandebert 
Statsvetenskap 61-90 
Högskolan i Halmstad 
 

16 
 

En annan faktor som jag har med i min analys är frågan om hur politiskt intresserad man är. 

Detta, dels för att det är en faktor i Robert Putnams definition av socialt kapital, men också för 

att man endast är politiskt intresserad i en demokrati om man har tillit till de statliga 

institutionerna och tror att man kan påverka dessa. Alltså är det en faktor som visar både hur 

mycket tillit man har till statens institutioner och hur väl man anser att demokratin fungerar. 

Faktorerna kommer jämföras över tid, det vill säga mellan år 2002 då European Social Survey 

först publicerade sina data, och år 2008 då den senaste undersökningen publicerades. 

Däremellan publicerades data år 2004 och år 2006, data från dessa år är naturligtvis också 

inkluderade i undersökningen. 

3:2 Frågornas utformning 

Frågorna som följer är tagna från ESS frågeformulär som de har använt sig av när de har 

genomfört sina undersökningar. 

Frågan om hur mycket tillit man har till människor i stort är utformad på följande vis: 

 Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can’t 

be too careful  in dealing with people?  

På frågan kunde man svara mellan noll och tio. Där noll innebär att ”man kan inte vara för 

försiktig”, och tio innebär ”de flesta av alla människor kan man lita på”. I min analys har jag 

valt att utforma svaren efter hur många procent som svarade sju eller uppåt på skalan, det vill 

säga hur många procent av de svarande i landet som kan anses vara ”höglitare”. Desto fler 

höglitare det finns i ett land desto troligare är det att tilliten i stort är hög vad gäller tillit till 

människor i stort. Om 70 procent av de svarande i ett land har svarat 7 eller högre på frågan så 

visar det på att tilliten i stort i landet är väldigt hög vad gäller tilliten till människor i stort. På 

samma sätt som om endast 10 procent skulle svara 7 eller uppåt, då man kan utgå från att 

tilliten i stort är väldigt låg vad gäller tilliten till människor i stort. 

Frågan om hur stor tillit man har till det egna parlamentet är utformad på följande vis: 

 How much do you personally trust the country’s parliament? 



Torbjörn Sandebert 
Statsvetenskap 61-90 
Högskolan i Halmstad 
 

17 
 

Även här har de svarande i landet fått placera in sig på en skala från noll till tio. Noll innebär 

att man helt saknar tillit till landets parlament, tio innebär att man litar fullständigt på landets 

parlament. Även här har jag valt att analyserade statistiken efter hur många procent av de 

svarande som svarat 7 eller uppåt på frågan. Och på så sätt få fram hur många procent som är 

höglitare. Samma logik gäller här vad gäller om många svarar 7 eller högre kan man förvänta 

sig att tilliten i stort är hög vad gäller tilliten till det egna parlamentet. Om få svarar 7 eller 

högre kan man förvänta sig att tilliten i stort är låg vad gäller tillit till det egna parlamentet. 

Frågan om hur stor tillit man har till europaparlamentet är utformad på följande vis: 

 How much do you personally trust the European parliament? 

På denna fråga har de svarande också fått möjligheten att placera in sig på en skala från noll 

till tio. Där noll betyder ingen tillit till europaparlamentet, och tio betyder fullkomlig tillit till 

europaparlamentet. Även här utgår analysen från hur många procent som har svarat 7 eller 

uppåt. Det är även här antalet höglitare som jämförs mellan euroländer och icke-euroländer 

över tid. 

Frågan om hur intresserad man är av politik är utformad på följande vis: 

 How interested would you say you are in politics? 

På denna fråga fick den svarande möjligheten att placera sig på en skala mellan ett och fyra. 

De fyra talen representeras av följande påståenden: 

1. Väldigt intresserad 

2. Ganska intresserad 

3. Inte särskilt intresserad 

4. Inte alls intresserad 

Även här har jag valt att gruppera de svarande efter hur många procent som svarat ett eller två 

på frågan om hur intresserade de är av politik, alltså de som är väldigt intresserade och de som 

är ganska intresserade räknas som intresserade av politik i min undersökning. 

Frågan om hur nöjd man är med hur demokratin fungerar i landet är utformad på följande vis: 
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 How satisfied are you with the way democracy works in [country]? 

På denna fråga har de svarande fått placera in sig på en skala från noll till tio. Där noll innebär 

att man är extremt missnöjd med hur demokratin fungerar i landet, och tio innebär att man är 

extremt nöjd med hur demokratin fungerar i landet. [country] i frågan byts ut mot det landet 

som den tillfrågade lever i. 

3:3 Matematik bakom analysen 

En kort genomgång för matematiken som jag använder mig i analysen presenteras här. 

När jag tittar på den relativa förändringen i andelen höglitare i de olika diagrammen så har jag 

tagit den genomsnittliga andelen höglitare i länder som är med i eurosamarbetet i ESS round1, 

det vill säga år 2002, och jämfört med den genomsnittliga andelen höglitare för länder som är 

med i eurosamarbetet i ESS round4, det vill säga år 2008. Sedan har jag räknat ut den relativa 

förändringen, det vill säga med hur många procent andelen höglitare har ökat eller minskat.  

Ett exempel: 

Andelen höglitare vad gäller tillit till människor i stort var för länder som är med i 

eurosamarbetet 20% år 2002. 

Andelen höglitare vad gäller tillit till människor i stort var för länder som är med i 

eurosamarbetet 30% år 2008. 

Man skulle kunna säga andelen höglitare vad gäller tillit till människor i stort i länder som är 

med i eurosamarbetet har ökat med tio procentenheter. Men den relativa ökningen, som jag 

tittar på, är 50%, eftersom 30 är ett 50% större tal än vad 20 är. Vilket innebär att en 

förändring från 20% till 30% är en procentuell ökning med 50%. 
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4. Analys av statistiken 

4:1 Tillit på olika nivåer 

Analysen påbörjas med att studera hur tilliten på olika nivåer skiljer sig mellan europeiska 

länder som är med i eurosamarbetet och europeiska länder som står utanför eurosamarbetet, 

och hur utvecklingen går i de två grupperna. Detta för att försöka hitta skillnader som kan 

spåras till medlemskap i eurosamarbetet. Skulle det visa sig att tilliten ökar i länder som är 

med i eurosamarbetet skulle det betyda att ett inträde är något som alla europeiska länder som 

inte redan är med borde sträva efter, med tanke på den höga status och acceptans som tillit har 

fått som en eftersträvansvärd värdering inom statsvetenskaplig forskning.  

Som tidigare nämnt kommer jag analysera tilliten på tre olika nivåer. Den mellanmänskliga 

nivån som tar sig i uttryck som tillit till människor i stort. Tilliten till det egna parlamentet 

som ligger på en mer nationell institutionell nivå. Och sist men inte minst den internationella 

institutionella nivån, som representeras av tilliten till europaparlamentet. Jag kommer börja 

min analys på den lägsta nivån och jobba mig uppåt. Först var och en av nivåerna för sig, och 

sedan en sammanfattning av resultatet från alla nivåer och innebörden av det resultat som 

kommer fram. 

Sedan kommer jag även kolla på intresset för politik i de olika länderna, mot bakgrund av att 

hög tillit till institutioner borde innebära att man är mer intresserad av politik eftersom man 

tror att man kan påverka den. Hur nöjd man är med demokratin kommer även undersökas, 

eftersom Putnam och Rothstein menar att högt socialt kapital leder till högre kvalitet på 

demokratin borde det kunna synas i en sådan analys. 

Avslutningsvis kommer jag även göra en analys av tillit i förhållande till tid i Europeiska 

Unionen. 
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4:1.1 Tillit till människor i stort 

Fig. 4:1 Tillit till människor i stort över tid. 

 

ESS round anger vilket insamlingstillfälle statistiken kommer från, round1 skulle kunna översättas till 2002, 

round2 skulle kunna översättas till 2004, round3 skulle kunna översättas till 2006 och round4 skulle kunna 

översättas till 2008. Cirklarna representerar varje enskilt land. Den svarta linjen representerar regressionen för 

alla länder, den blåa linjen representerar regressionen för alla europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet, den gröna linjen representerar regressionen för alla länder som är med i eurosamarbetet. 

Det första man ser när man studerar detta diagram är att andelen höglitare vad gäller tilliten 

till människor i stort har sjunkit något i hela Europa i genomsnitt mellan åren 2002 (ESS 

round 1) och 2008 (ESS round 4). Detta kan eventuellt förklaras av det oroliga ekonomiska 

och politiska klimat som rått under större delen av det första decenniet på 2000-talet. Men 

denna nedgång är inte det som är av störst intresse för denna undersökning. Det som är 

intressant är att titta på skillnaden mellan länder som är med i eurosamarbetet och de länder 

som av olika skäl står utanför.  
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Utifrån detta diagram kan man se att i de länder som är med i eurosamarbetet har andelen 

höglitare ökat under denna period. Ökningen är inte särskilt stor, men mot bakgrund av hur 

det ser ut för de länder som inte är med i eurosamarbetet så blir ökningen markant. I de länder 

som inte är med i eurosamarbetet har tilliten, till människor i stort, minskat.  

För länder som var med i eurosamarbetet var den genomsnittliga andelen höglitare, vad gäller 

människor i stort, 28,2% under den första insamlingen av data som ESS publicerade 2002. 

Data från den senaste insamlingen som ESS publicerade visade att den genomsnittliga 

andelen höglitare ökat till 29,5%. Alltså en relativ ökning med 4,6%. 

För länder som inte var med i eurosamarbetet var den genomsnittliga andelen höglitare, vad 

gäller människor i stort, 35,1% under den första insamlingen av data som ESS publicerade 

2002. Från den senaste insamlingen av data, som publicerades 2008 av ESS, ligger andelen 

höglitare på 29,1%. Alltså en relativ minskning på 17,1%. 

När man ser på siffrorna så blir det uppenbart att skillnaden som inte ser så stor ut i grafen i 

verkligheten är betydligt större. Slutsatsen man kan dra är att länder som är med i 

eurosamarbetet har klarat sig väldigt bra vad gäller tilliten till människor i stort. Länder som 

inte är med i eurosamarbetet har däremot klarat sig betydligt sämre.  
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4:1.2 Tillit till det egna parlamentet 

Fig. 4:2 Tillit till det egna parlamentet över tid 

 

ESS round anger vilket insamlingstillfälle statistiken kommer från, round1 skulle kunna översättas till 2002, 

round2 skulle kunna översättas till 2004, round3 skulle kunna översättas till 2006 och round4 skulle kunna 

översättas till 2008. Cirklarna representerar varje enskilt land. Den svarta linjen representerar regressionen för 

alla länder, den blåa linjen representerar regressionen för alla europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet, den gröna linjen representerar regressionen för alla länder som är med i eurosamarbetet. 

När det gäller tilliten till det egna parlamentet ser man, likt tilliten till människor i stort, en 

nedgång över hela Europa i genomsnitt, mellan 2002 och 2008, när ESS publicerade sin första 

respektive sin senaste data. Även till denna nedgång kan man tänka sig att det oroliga 

ekonomiska och politiska läget som rått under 2000-talet är att beskylla. Men som sagt är det 

skillnaden mellan länder som är med i eurosamarbetet och länder som inte är med i 

eurosamarbetet som är intressant. 
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Europeiska länder som var med i eurosamarbetet verkar ha klarat sig bättre från nedgången i 

tillit även när det gäller tilliten till det egna parlamentet. Länder som var med i eurosamarbetet 

har inte tappat så mycket i tillit som europeiska länder som står utanför eurosamarbetet. För 

länder som var med i eurosamarbetet var det genomsnittliga andelen höglitare vad gäller tillit 

till det egna parlamentet 26,5% år 2002. År 2008 var andelen höglitare 24,1%. Vilket innebär 

en relativ förändring på minus 9,1% mellan de två datainsamlingarna. Vilket låter mycket, 

men förändringen för länder som inte är med i eurosamarbetet är minskningen av andelen 

höglitare vad gäller det egna parlamentet betydligt större. År 2002 var den genomsnittliga 

andelen höglitare vad gäller det egna parlamentet 28,2% för europeiska länder som inte är 

med i eurosamarbetet, medan det år 2008 endast låg på 20,6%. Vilket innebär en relativ 

minskning på hela 27%! 

Alltså har europeiska länder som är med i eurosamarbetet klarat sig betydligt bättre, vad gäller 

tillit till det egna parlamentet.  

Det kan vara andra faktorer än just det fakta att dessa länder var med i eurosamarbetet, till 

exempel kan det vara så att de länder som var med i eurosamarbetet har haft turen att under 

denna period, mellan 2002 och 2008, ha mer kompetenta parlamentsledamöter. Men eftersom 

skillnaden är så stor i den relativa procentuella förändringen, vad gäller tillit till det egna 

parlamentet, mellan europeiska länder i eurosamarbetet, och länder som inte är med i 

eurosamarbetet, så skulle jag misstänka att det finns ett samband. 

Det är också så att de europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet till stor del består 

av östeuropeiska länder som präglats av Sovjetunionen och sämre förhållanden än de 

europeiska länder som utgör kärnan i eurosamarbetet, dessutom är det många av de länder 

som inte är med i eurosamarbetet som trätt in i EU eller dess motsvarighet innan unionen 

bildades långt efter de länder som är med i eurosamarbetet. 
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4:1.3 Tillit till europaparlamentet 

Fig. 4:3 Tillit till europaparlamentet över tid 

 

ESS round anger vilket insamlingstillfälle statistiken kommer från, round1 skulle kunna översättas till 2002, 

round2 skulle kunna översättas till 2004, round3 skulle kunna översättas till 2006 och round4 skulle kunna 

översättas till 2008. Cirklarna representerar varje enskilt land. Den svarta linjen representerar regressionen för 

alla länder, den blåa linjen representerar regressionen för alla europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet, den gröna linjen representerar regressionen för alla länder som är med i eurosamarbetet. 

Tilliten till europaparlamentet borde enligt all logik vara det som skiljer sig mest mellan 

länder som är med i eurosamarbetet och de europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet. Eftersom de länder som är med i eurosamarbetet har tagit ett steg längre i det 

europeiska samarbetet, och skrotat sin egen valuta för att vara med i ett större samarbete och 

dela valuta med andra europeiska länder i EU. Detta borde enligt mig betyda att man har 

större tillit till att EU och europeiskt samarbete överlag i de länder som trätt in i 
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eurosamarbete, än i de länder som av olika anledningar har valt att stå utanför detta 

samarbete. 

Om man studerar diagrammet ovan ser man att det finns vissa tendenser, inte så starka som 

man skulle kunna tro, men ändå tillräckligt starka för att vara värda att lägga märke till. Dessa 

tendenser är att de länder som står utanför eurosamarbetet minskar något i tillit till 

europaparlamentet, och de länder som är med i eurosamarbetet får högre förtroende för 

europaparlamentet. Vilket, enligt resonemanget ovan, är logiskt. Så länge europaparlamentet 

som institution fungerar så borde dess positiva effekter tas emot bättre av de länder som har 

gått med i eurosamarbetet eftersom de är mer beroende av att europeiskt samarbete fungerar 

bra, så borde de vara mer benägna att se positiva effekter än negativa. Lite som det som kan 

uppstå när man köper en ny bil till exempel. Läser man någon om bilen så undviker man de 

negativa recensionerna, och fokuserar på de recensionerna som har varit positiva till bilen, 

eftersom man inte vill tro att man har gjort en dålig affär. 

Om man tittar närmre på diagrammet angående tillit till europaparlamentet så ser man att det 

är länder som är med i eurosamarbetet som toppar skalan, och länder som inte är med i 

eurosamarbetet som ligger i botten av skalan. Vilket kan ha sin naturliga förklaring i att länder 

som inte är med i eurosamarbetet har lägre tilltro till europeiskt samarbete. Och vice versa. 

För att titta närmre på siffrorna så ser utvecklingen ut som följer: 

För de europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet var den genomsnittliga andelen 

höglitare vid den första insamlingen av data, från ESS år 2002, 23,5%. Vid den senaste 

insamlingen låg den genomsnittliga andelen höglitare för dessa länder på 20,6%. Det vill säga 

en relativ minskning av andelen höglitare av de som svarat på frågan på 12,3%. 

De länder som är med i eurosamarbetet har istället fått en högre andel höglitare. Vid den 

första datainsamlingen landade andelen höglitare på 24,2% för länder som är med i 

eurosamarbetet. Vid den senaste var andelen höglitare 25,1%. Vilket innebär en relativ ökning 

av andelen höglitare för länder som är med i eurosamarbete på 3,7%. 

4:1.4 Sammanfattning av tillit 

Slutsatsen man kan dra av denna statistik? Det första och mest uppenbara är att länder som är 

med i eurosamarbetet har klarat sig betydligt bättre vad gäller tillit på alla nivåer jag 

undersökt. Skillnaderna mellan länder som är med i eurosamarbetet och länder som inte är 
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med i eurosamarbetet är för stora för att vara en slump. Den nedgång som man kan se i tillit 

överlag i alla fall som tagits upp kan förklaras med Ingleharts teori om att kristider orsakar 

minskad tillit och förtroende. Minskningen i tillit kan man betrakta som en följd av den 

politiskt turbulenta tid och lågkonjunktur som präglat det första decenniet av 2000-talet.  

Men det som är tydligt är att det har gått bättre för länder som är med i eurosamarbetet, de 

länder som inte är med i eurosamarbetet har under den tid jag undersökt tappat i förtroende på 

alla nivåer, medan euroländerna endast har gått bakåt på en nivå; tilliten till det egna 

parlamentet, men förlusten i tillit var inte lika hög som hos de länder som inte var med i 

eurosamarbetet. 

Man kan inte utesluta att tillit på de olika nivåerna samspelar på ett eller annat sätt. Till 

exempel kan det vara så att hög tillit till människor i stort samspelar med tillit till det egna 

parlamentet, eftersom parlamentet trots allt består av människor. Däremot är det skillnad på 

att lita på människor och att lita på en institution som består av människor. Till exempel så 

litar de flesta inte mindre på försäljare än på andra människor i sin omgivning bara för att 

deras yrke har med övertalning att göra, det är försäljare i rollen som försäljare som har lägre 

tillit. Det samma kan översättas till parlamentsledamöter, det är inte parlamentsledamöter i sig 

som man misstror om man har låg tillit till parlamentet, utan parlamentsledamöterna i rollen 

som parlamentsledamöter. 

Det kan även finnas orsakssamband som är osynliga i den statistik som jag presenterat som 

ligger bakom skillnaden i tillit mellan europeiska länder som är med i eurosamarbetet och 

europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet. Till exempel tillhör de flesta länder som 

är med i eurosamarbetet Västeuropa, medan de flesta europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet ligger i Östeuropa. Rent historiskt så finns det därför relativt stora skillnader, 

eftersom stora delar av Östeuropa varit delar av Sovjetunionen eller starkt präglade av den. 

Medan västeuropeiska länder varit demokratier eller demokratiska längre. Man kan inte frånse 

detta, men eftersom tilliten på de olika nivåerna ligger på en relativt jämn nivå, mellan 

europeiska länder som är med i eurosamarbetet och europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet, och man ser en utveckling där de som är medlemmar i eurosamarbetet ökar i 

andel höglitare och länder som inte är medlemmar i eurosamarbetet minskar i andel höglitare, 

så borde orsaken till stor del ligga i just medlemskap i eurosamarbetet. 
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4:2 Politiskt intresse 

Fig. 4:4 Intresset för politik över tid 

 

ESS round anger vilket insamlingstillfälle statistiken kommer från, round1 skulle kunna översättas till 2002, 

round2 skulle kunna översättas till 2004, round3 skulle kunna översättas till 2006 och round4 skulle kunna 

översättas till 2008. Cirklarna representerar varje enskilt land. Den svarta linjen representerar regressionen för 

alla länder, den blåa linjen representerar regressionen för alla europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet, den gröna linjen representerar regressionen för alla länder som är med i eurosamarbetet. 

När det gäller socialt kapital så är Putnam och Rothstein eniga om att högt socialt kapital 

innebär högre politiskt intresse, eftersom att om man har tilltro till sin omgivning och de 

institutioner som styr ens liv i ett demokratiskt samhälle har man antagligen också tilltro till 

att man kan påverka sin situation, och att det politiska systemet fungerar. Därför är det 

intressant att ta med i denna analys. 
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Även när det gäller andelen individer som är mycket eller ganska intresserade av politik ser 

man ett liknande mönster som i de tidigare diagrammen, nämligen att man ser en försämring 

för länder som inte är med i eurosamarbetet och en förbättring, eller en mindre försämring i 

något fall, för länder som är med i eurosamarbetet. 

Vad gäller den genomsnittliga andelen av individer som är ganska eller mycket intresserade 

av politik, så låg den siffran, år 2002, för de europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet på 50,4%, alltså var fler än hälften av alla invånare ganska eller mycket 

intresserade av politik. Vid den senaste mätningen låg denna siffra på 43,5%, alltså en relativ 

minskning på 14,7%. 

För länder som är med i eurosamarbetet låg den genomsnittliga andelen av individer med 

ganska eller mycket högt intresse för politik på 44,5% år 2002, vid den senaste mätningen 

hade den siffran stigit till 45,3%, vilket motsvarar en relativ ökning på 1,8%, vilket inte är så 

högt om man inte ser det i förhållande till förändringen för länder som inte är med i 

eurosamarbetet. 

Eftersom man ser ett ökat intresse för politik i de europeiska länder som är med i 

eurosamarbetet, och en i de flesta fall ökad tillit, förutom vad gäller tillit till det egna 

parlamentet där man ser en minskning som dock är betydligt mindre än minskningen för de 

länder som inte är med i eurosamarbetet, borde det betyda att demokratin fungerar bättre i de 

länder som är med i eurosamarbetet än i de europeiska länder som står utanför. Åtminstone är 

det vad man kan förvänta sig utifrån Robert Putnams teorier i Den fungerande demokratin, 

och Bo Rothsteins teorier i Sociala fällor och tillitens problem, i dessa båda böcker behandlas 

det som kallas socialt kapital, med lite olika ingångar och definitioner men kärnan är den 

samma. Högt socialt kapital skapar en bättre fungerande demokrati. Detta borde således 

innebära att invånarna i de europeiska länder som är med i eurosamarbetet, enligt den statistik 

som presenterats ovan, är mer nöjda med demokratin i det egna landet än vad invånare i de 

europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet är. 
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4:3 Nöjdhet med landets demokrati 

Fig. 4:5 nöjdhet med hur demokratin fungerar över tid. 

 

ESS round anger vilket insamlingstillfälle statistiken kommer från, round1 skulle kunna översättas till 2002, 

round2 skulle kunna översättas till 2004, round3 skulle kunna översättas till 2006 och round4 skulle kunna 

översättas till 2008. Cirklarna representerar varje enskilt land. Den svarta linjen representerar regressionen för 

alla länder, den blåa linjen representerar regressionen för alla europeiska länder som inte är med i 

eurosamarbetet, den gröna linjen representerar regressionen för alla länder som är med i eurosamarbetet. 

När man studerar grafen ovan ser man tydligt att nöjdheten med demokratin sjunker i hela 

Europa. Denna minskade nöjdhet till demokratin i europeiska länder skulle kunna bero på att 

demokrati som ett begrepp har fått så oerhört många positiva attribut förknippat med sig att 

det nästan kan stå för vad som helst och alla organisationer vill förknippas med det, och 

därigenom har begreppet demokrati fått oerhört stora förväntningar på sig. Men begreppet 

urholkas även av denna utveckling, för när alla organisationer vill förknippas med ett begrepp 

så kommer begreppet tillskrivas fler betydelser, till exempel så står demokrati inte bara för ett 
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system grundat på majoritetsval, utan demokrati står även för frihet, framgång, rationalitet, 

möjligheter och så vidare. Detta gör att begreppet genom sina många betydelser tillslut inte 

har någon betydelse (Rothstein 2003:96). Detta problem gör det svårt att mäta hur nöjd man 

är med demokratin på kvantitativ väg enligt mig, eftersom varje individ som svarar på frågan 

kan få en unik bild av vad frågan betyder. Till exempel kanske en tillfrågad tolkar frågan ”hur 

nöjd är du med demokratin?” som hur nöjd man är med hur landet hanterar den process med 

vilken beslut fattas inom en demokrati, medan någon annan tolkar frågan som hur mycket 

frihet, och möjlighet anser du att du har. 

Om man kollar på den förändring som skett mellan den första och den sista insamlingen av 

data som presenteras, så ser det ut som följer: 

För länder som inte är med i eurosamarbetet låg den genomsnittliga andelen av de tillfrågade 

under den första datainsamlingen, år 2002 av ESS, som var mycket nöjda, alltså svarat 7 eller 

över på frågan, med demokratins sätt att fungera i det egna landet, på 37%. I den senaste 

insamlingen av data, år 2008 av ESS, låg den genomsnittliga andelen av tillfrågade som var 

mycket nöjda med demokratins sätt att fungera i det egna landet på 27,8%. Vilket innebär en 

relativ minskning på 24,9%. 

För de europeiska länder som är med i eurosamarbetet låg den genomsnittliga andelen av de 

tillfrågade som var mycket nöjda med demokratins sätt att fungera på 34,7% under den första 

insamlingen av data från ESS, år 2002. Vid den senaste insamlingen av data, alltså den som 

presenterades 2008, låg den genomsnittliga andelen av de tillfrågade i europeiska länder som 

är med i eurosamarbetet kvar på 34,7%. Det är alltså ingen betydande skillnad mellan de båda 

åren. 

Alltså kan man klart och tydligt se att även om nöjdheten med demokratin i det egna landet 

har minskat i hela Europa så har de länder som är med i eurosamarbetet inte tappat lika 

mycket. 

Utifrån statistiken ovan kan man dra slutsatsen att återigen så har de europeiska länder som är 

med i eurosamarbetet klarat sig betydligt bättre än de länder som inte är med i 

eurosamarbetet, vilket ger en sorts kvitto åt Putnams och Rothsteins teorier om socialt kapital 

och dess inverkan på demokratin. Åtminstone kan man se ett samband mellan hög tillit och 

hög nöjdhet med demokratin hos invånarna. Eftersom de länder som är med i eurosamarbetet 
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har klarat sig bättre än de länder som inte är med i eurosamarbetet enligt den statistik som 

presenterats i denna uppsats, så är resultatet att invånarna i länder som är med i 

eurosamarbetet är mer nöjda med demokratins sätt att fungera i landet inte förvånande.  

4:4 Tillit i förhållande till tid med EU-medlemskap 

Jag har valt att lägga till en undersökning om huruvida tiden man varit med i Europeiska 

Unionen, eller det samarbete som motsvarade EU innan unionen bildades, påverkar tilliten. 

En undersökning av detta testar mer huruvida samarbete överlag ökar tilliten än 

eurosamarbetets effekter på tillit, men jag anser att undersökningen är för intressant när man 

talar om socialt kapital och samarbete för att inte ta med. 

Fig. 4:6 Tillit till människor i stort i förhållande till tid i EU, eller dess motsvarighet 

innan bildandet. 
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Fig. 4:7 Tillit till det egna parlamentet i förhållande till tid i EU, eller dess motsvarighet 

innan bildandet. 

 

I figurerna ovan (Fig. 4:6 och Fig. 4:7) kan man se att det finns ett visst samband mellan ett 

tidigt inträde i den Europeiska unionen och hög tillit till människor i stort och hög tillit till det 

egna parlamentet. De länder som anslöt sig tidigt till EU eller dess tidigare motsvarighet har 

något högre tillit till människor i stort och till sina egna parlament. Vilket stödjer teorin om att 

deltagande i frivilliga organisationer leder till ökad tillit, samt Rothsteins teori om att 

institutioner skapar tillit. I detta fall är det dock inte på individnivå, som Rothsteins teori 

handlar om, det frivilliga samarbetet sker, utan på nationell nivå. Men mönstret går att se även 

här. Att kalla den Europeiska Unionen för ett frivilligt samarbete kanske är att gå lite långt, 

men i grund och botten så är det just det den Europeiska Unionen är. 
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Fig. 4:8 Tillit till europaparlamentet i förhållande till tid i EU, eller dess motsvarighet 

innan bildandet. 

 

Det man kan se i denna figur går mot vad teorin säger. I detta fall ser man ett svagt negativt 

samband mellan tid i EU, eller dess motsvarighet innan unionen bildades, och tillit till 

europaparlamentet. 

De länder som tidigt anslöt sig till EU, eller dess motsvarighet innan unionen bildades, har 

något lägre tillit till det europeiska parlamentet än de nyare medlemmarna. Detta skulle man 

med Rothsteins teori kunna förklara med att det europeiska parlamentets utformning som 

institution är dålig, vilket betyder att desto längre tid man har haft med just denna institution 

att göra desto lägre tillit får man till den. Men en förklaring som jag även vill lyfta fram är att 

den högre tilliten till europaparlamentet hos de nyare medlemmarna skulle kunna förklaras av 

en förhoppning om att EU-medlemskapet kommer leda till något bättre, och därigenom har 

högre tillit till dess institutioner. Detta går emot Rothsteins teori om hur tillit och socialt 
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kapital skapas. Om tillit kan skapas genom förhoppningar, eller genom någon annan faktor, så 

innebär det att Rothsteins teori inte håller hela vägen angående institutionernas vikt för tilliten 

och det sociala kapitalet. Skulle Rothsteins teori stämma, och vi utgår från att EU är ett 

positivt samarbete, skulle vi se högre tillit hos de länder som varit medlemmar i EU, eller dess 

motsvarighet innan unionen bildades, längst skulle ha högre tillit till europaparlamentet. För 

att Rothsteins teori ska stämma skulle till exempel faktorn ”förhoppning” behöva läggas till 

för att förklara tillit, problemet med detta är att förhoppningar är beroende av tid, desto längre 

tid som går desto mer beroende är man av förbättring för att hålla liv i hoppet om det är just 

hopp som ligger bakom den höga tilliten. Dock kan denna faktor förklara tillfälliga avvikelser 

från regeln, om det är så att Rothsteins teori stämmer med undantag för tillfälliga avvikelser. 

För att undersöka om det samband man kan se ovan är en tillfällig avvikelse behöver man 

kolla på utvecklingen framöver, därför lämnar jag denna undersökning till framtiden. Men det 

står klart att Rothsteins teori inte stämmer till fullo, eftersom den inte tar hänsyn till sådana 

avvikelser som kan spåras här. 
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5. Resultat sammanfattning och 

slutkommentarer 
För att svara på min frågeställning ”För eurosamarbetet med sig förändringar vad gäller 

tillit?”: Ja, det gör det. 

Om man tittar på statistiken som presenterats i denna uppsats står det klart att de länder som 

är med i Eurosamarbetet har klarat sig bättre vad gäller tillit, och i de flesta fallen har tilliten 

till människor eller institutioner ökat för euroländerna medan tilliten till människor och 

institutioner i länder som inte är med i eurosamarbetet har minskat i de flesta fallen. 

Naturligtvis kan det finnas faktorer som är bidragande till den skillnad som jag upptäckt 

mellan europeiska länder som är med i eurosamarbetet och europeiska länder som inte är med 

i eurosamarbetet. Till exempel kan lågkonjunkturen ha slagit olika hårt mot olika länder och 

genom slumpen ha slagit hårdare mot europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet än 

mot europeiska länder som är med i eurosamarbetet, och på så sätt orsakat den minskade 

tilliten i europeiska länder som inte är med i eurosamarbetet. Det kan även vara så att den 

förda politiken i de olika länderna ligger bakom skillnaden helt utan eurons inblandning. 

Dock anser jag att mönstret är för tydligt för att slumpen skulle ligga bakom hela skillnaden. 

En slutsats man kan dra utifrån detta resultat är dock att alla europeiska länder borde sträva 

efter att gå med i eurosamarbetet med tanke på de positiva effekter eurosamarbetet verkar ha 

på tilliten, dock måste framhållas att sambanden inte är tillräckligt starka för att entydigt 

kunna säga att eurosamarbetet ökar tilliten i alla fall, dock visar statistiken på en sådan 

tendens. Effekterna på den ekonomiska sidan överlåter jag till ekonomer att reda ut.  

Förutom att svara på min frågeställning så svarar resultatet i denna uppsats på en annan fråga 

som jag varit inne på, nämligen frågan om vem av Putnam och Rothstein som har rätt vad 

beträffar skapandet av tillit, eller socialt kapital. Som tidigare nämnt så menar Putnam att 

socialt kapital skapas som ett resultat av historien och tar lång tid att förändra och det är i 

första hand genom aktivitet i frivilliga organisationer som socialt kapital uppstår. Rothstein 

menar å andra sidan att socialt kapital uppstår genom institutioner, det vill säga effektiva och 

på andra sätt bra institutioner skapar socialt kapital, och ineffektiva och på andra sätt dåliga 
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institutioner bryter ner det. Socialt kapital representeras genom denna uppsats av tillit, och de 

flesta statsvetenskapliga forskare är eniga om att socialt kapital till stor del består av tillit. 

Det står ganska tydligt enligt mig att Bo Rothsteins teori om skapandet av socialt kapital som 

en effekt av väl utformade institutioner står som segrare mot Robert Putnams teori om det 

sociala kapitalets skapande som en effekt av tradition av aktivitet i frivilliga organisationer. 

Hade Putnams teori stämt så skulle man inte kunna se några skillnader mellan länder på grund 

av om de är medlemmar i ett valutasamarbete eller inte, de skillnader man skulle se skulle i så 

fall vara beroende av skillnader i aktivitet i frivilliga organisationer. Om Bo Rothsteins teori 

stämmer innebär det att det nästintill måste uppstå effekter på det sociala kapitalet i ett land 

som ansluter sig till eurosamarbetet, eftersom valutan utgör en viktig institution i alla 

samhällen.  

Som statistiken visar så finns det skillnader i tillit till människor och institutioner mellan 

länder som är med i eurosamarbetet och europeiska länder som inte är det. På grund av detta 

är Rothsteins teori om hur socialt kapital skapas mer trolig än Putnams. 

Något intressant som jag har noterat under skapandet av denna uppsats är att ett medlemskap i 

eurosamarbetet inte bara innebär ökad tillit till europaparlamentet och andra institutioner som 

är förknippade med det europeiska samarbetet, utan även en ökning i tillit till människor i 

stort. Slutsatsen man kan dra av detta är att ett lyckat samarbete mellan A och B inte bara 

leder till att tilliten som A känner för B och B känner för A ökar, utan även att tilliten som A 

och B känner för C ökar, trots att C inte har gjort något för att förtjäna denna ökade tillit. För 

att översätta resonemanget till verkligheten så kan man tänka sig ett typiskt höglitarsamhälle, 

de flesta människorna anser att de flesta människorna i samhället går att lita på. Men ingen 

kan ha träffat alla människor, vilket innebär att de flesta människorna litar på de flesta 

människorna i ett samhälle utan att ha en aning om hur pålitliga dessa människor är. Det är 

utifrån erfarenheter som säger att de flesta av de jag har träffat och samarbetat med har visat 

sig pålitliga alltså är de flesta människor pålitliga. Denna logik bygger helt enkelt på 

fördomar. 

Effekten jag ser av detta är att samarbete är positivt och för med sig ökad tillit till 

omgivningen. Det enda undantaget från denna regel som jag kan se är den form av samarbete 

som till sin natur är till för att skapa misstro, som till exempel rasistiska organisationer. 
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En intressant studie att göra som fortsättning på denna är att titta på hur tilliten till länder 

utanför eurosamarbetet påverkas för de länder som ansluter sig. Samt hur tilliten mellan 

europeiska länder och länder utanför Europa påverkas. 

Men för att sammanfatta: Eurosamarbete leder till högre tillit. Och om man ska lita på 

Putnams och Rothsteins teorier om socialt kapital så leder högre tillit till högre kvalitet på 

demokratin. 
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