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Abstract 

Essay in Political Science by Ella Lundqvist, autumn 2012, Karlstad University. Supervisor: 

Andreas Öjehag. 

Social capital through voluntary associations? 

-Voluntary associations significance to social capital 

This study examines the connection between social capital and involvement within voluntary 

associations; involvement is defined either as being a member in an association or a member 

who has some kind of assignment in an association. The study also examines if there is a 

difference between two social economic groups regarding the attainment and transformation 

of social capital through being involved in a voluntary association. 

Social capital is defined as social trust and the willingness of collective action. 

The result of the research shows there is a slight connection between the involvement in 

voluntary associations and social capital.  It shows that people who are members of a 

voluntary association often have higher social capital than those who are not members of any 

voluntary association at all.  The study also shows that there is a difference in attainment of 

social capital between those who have some kind of assignment in a voluntary association and 

general members. 

When studying social capital and involvement in voluntary associations it is also of interest to 

take social class into the analysis, because the study shows that people with a lower education 

had increased social capital when they were members in an association compared to the 

members with a higher education. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

I en debattartikel publicerad i Expressen 1 november 2012 riktar Martin Borgs skarp kritik 

mot Sveriges största ungdomsförening, Sveriges roll och konfliktspelsförbund [SVEROK]. I 

debattartikeln hävdar Borgs att föreningen lär sina medlemmar att snylta på staten genom att 

söka bidrag istället för att jobba. Han menar vidare att föreningen aktivt uppmanar ungdomar 

att starta föreningar och söka bidrag av staten, regioner och kommuner. Detta på 

skattebetalarnas bekostnad, där föreningen lär ungdomar att vägen till en värdefull fritid går 

genom bidrag och inte genom hårt arbete (Borgs 2012). 

Redan dagen efter får Borgs svar på tal av SVEROKs ordförande Rebecka Prentell. Hon 

menar istället att föreningen stödjer unga att själva utveckla sin fritid samtidigt som unga lär 

sig vikten av ideellt arbete. Vidare konstaterar hon att: ”Ungdomars engagemang är det 

viktigaste vi har!” (Prentell 2012). 

Denna debatt kan beskriva ett utomvetenskapligt forskningsproblem. Faktum är att vid 

närmare efterforskningar kan den här debatten även spegla en debatt som finns inom 

forskarvärlden, även om den inomvetenskapliga debatten inte kan betraktas som lika polär. 

Den inomvetenskapliga debatten bygger på forskares olika uppfattningar om begreppet socialt 

kapital och föreningslivets betydelse för begreppet. Den amerikanska professorn Robert 

Putnam menar, efter ett forskningsprojekt om Italien och Italiens föreningsliv, att människor 

som finns med i ett större sammanhang, som tillexempel föreningar och nätverk, har en större 

benägenhet att se till det allmänna bästa i sitt handlande samt att de har en större benägenhet 

att lita på människor i allmänhet (Putnam 2011:112). Putnam använder sig av begreppet 

socialt kapital för att förklara just hur människor i sociala situationer kan utveckla ett positivt 

beteende för samhället i stort. Han drar slutsatsen att det demokratiska styrelseskicket 

förstärks när människor möts i sociala sammanslutningar och genom interaktioner mellan 

samhällets medborgare utvecklas en ömsesidighet och ett förtroende som spiller över på 

institutioners effektivitet (Putnam 2011:205). Kort sagt menar Putnam att socialt kapital är 

något som bildas när människor samlas i nätverk och föreningar, vilket ger människor en 

större förmåga att se till det kollektivt bästa, vilket i sin tur spiller över till samhället i stort.  
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Putnams teorier har fått kritik från bland annat statsvetaren Bo Rothstein. Till att börja med så 

gör Rothstein i sin studie (2003) en annan definiering av begreppet socialt kapital. Han väljer 

att undersöka begreppet med hjälp av indikatorn mellanmänsklig tillit. Därifrån gör han en 

analys av material från en rikstäckande Samhäll, Opinion och Medier undersökning [SOM-

undersökning] över faktorer för mellanmänsklig tillit, där han får fram att den variabel med 

högst samband är förtroende för rättstaten (Rothstein 2003:181). Hans slutsatser blir att 

socialt kapital uppstår vid en viss sorts politiska institutioner, där förtroende för de procedurer 

som finns inom dessa institutioner får en effekt på människors mellanmänskliga tillit. I sin 

analys ser Rothstein ett samband mellan föreningsaktiva och mellanmänsklig tillit. Sambandet 

kan dock betraktas som svagt, och Rothstein vill delvis slå hål på myten om det sociala 

kapitalets ursprung från föreningsengagemang (Rothstein 2003:219).  

Andra forskare inom området (Bourdieu 2007:84) har istället valt att definiera begreppet 

socialt kapital som en individuell resurs, där socialt kapital bland annat kan studeras ur ett 

kvantitativt perspektiv. Här kan tillexempel graden av socialt kapital påverkas av en 

människas förmåga att mobilisera ett socialt nätverk. Denna definition av socialt kapital kan 

bland annat hjälpa oss att se hur nätverk och sammanslutningar kan reproducera hierarkiska 

strukturer och ojämlikheter i samhället. Här har alltså begreppet en lite annorlunda betydelse, 

och får sålunda också andra konsekvenser. 

Det finns alltså också här en konflikt mellan forskare i hur socialt kapital uppstår, vad 

begreppet innebär och om föreningsengagemang har någon verklig betydelse, vare sig det 

gäller människors förmåga att handla efter det allmänna bästa eller helt enkelt lita på 

varandra. Ur Putnams teoretiska antagande om att föreningslivet faktiskt har betydelse för 

demokratin kommer den här studien ta sin grund.  

Denna studie behandlar således problemformuleringar som tar sin utgångspunkt i såväl en 

inomvetenskaplig debatt som en samhällsdebatt. Det finns som sagt också en problembild 

som handlar om hur forskarsamhället och tidigare studier valt att definiera begreppet socialt 

kapital, där det finns en lucka i tidigare forskning, men också en viss konflikt i begreppets 

betydelse. 

1.2 Föreningsengagemang och socialt kapital 

Genom att delvis studera graden av föreningsaktiva människor i ett samhälle kan som sagt 

vissa forskare dra slutsatser om samhällets effektivitet, till exempel Putnam och hans studier i 
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Italien. I Sverige har forskning och utredningar om föreningslivets betydelse till stor del setts 

ur ett demokratiskt perspektiv, där fokus framförallt har legat på människors rätt till fri och 

frivillig utbildning och organisering. Detta innebär bland annat att några utredningar och 

studier gjorts på studieförbundens verksamhet och betydelse. I en utredning som är gjord om 

folkbildningen ur ett demokratiskt perspektiv konstaterar utredarna att folkbildning ska ses 

som en del av den svenska demokratin och att deltagare i folkbildningens verksamhet både 

ges en möjlighet att växa som människor, men att deltagarna också får en ökad förmåga till att 

delta i beslutsprocesser (Statens offentliga utredningar [SOU] 2004:30 sida 246). I samma 

utredning beskrivs uppkomsten av studieförbund som en effekt av de traditionella 

folkrörelserna, där grupper av människor kämpat för att kunna förbättra sina livsvillkor och 

sina positioner i samhället. Det har varit ett bildningsarbete, med både individuella och 

kollektiva samhällsförändringar som mål med arbetet. Redan i tidigt skede var folkbildningen 

nära knuten till föreningslivet (SOU 2004:30 s. 31). Idag sker verksamhet inom 

studieförbunden både i samarbete med medlemsorganisationer och andra samarbetande 

föreningar, men också med studieförbunden som ensamma arrangörer (SOU: 2004:30 s.32) 

Utifrån detta har viss fokus legat på folkbildning och dess betydelse för demokratin. I en 

utredning (SOU 1996:154) konstaterar utredarna bland annat att deltagare i studiecirklar 

uppger att de, genom studiecirkeln fått en större förståelse för demokrati, men också att de 

blivit mer politiskt aktiva, tack vare deltagande i studiecirkeln (SOU 1996:154 sida 35-38). I 

en annan utredning om föreningslivets betydelse för demokratin konstateras följande: 

Organiserat kollektivt handlande ses som den kanske viktigaste möjligheten för vanliga 

medborgare att utöva reellt inflytande på politik och samhällsliv. Samtidigt ses medverkan 

i beslutsfattande och gemensamt arbete inom föreningslivet som ett sätt för den enskilde att 

utveckla de attityder och färdigheter som behövs för ett framgångsrikt deltagande i 

politiken (SOU 2004:49 s. 12). 

Av dessa utredningar kan vi tolka att föreningslivets och studieförbundens betydelse främst 

ses som en arena där människor får möjligheter att mötas. Det skapar i sin tur möjligheter och 

förutsättningar för individer att ta aktiv ställning i sitt privata liv, såväl som lägger grunden 

för deltagande i det politiska livet. I debattartikeln publicerad på expressens hemsida 2 

november 2012 skriver SVEROKs Prentell att: ”Vi är Sveriges bästa demokratiskola” 

(Prentell 2012). Vidare menar hon att föreningen lär ungdomar värdet av organisering, ideellt 

engagemang, och inte minst, värdet av demokrati. Denna debattartikel var som sagt ett svar på 

en kritik som förbundet fått för att vara en snyltande förening. 
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Dock kan ovanstående exempel representera en kontext där studieförbundens och 

föreningarnas verksamhet i mångt och mycket ses ur en individuell kontext med kollektiva 

effekter. Det vill säga, nyttan med engagemanget mäts ofta ur en individuell aspekt, där 

individen får, i sitt engagemang, ökade förutsättningar att delta politiskt och en ökad 

möjlighet till inflytande över sitt eget liv. Mer sällan i svenska sammanhang ser vi den 

kollektiva nyttan av detta engagemang som primärt.  

Två forskare i Norge, Dag Wollebæk och Per Selle genomförde 2003 en statistisk analys, med 

fokus på det sociala kapitalets uppkomst ur föreningsengagemang. Studiens visar att det finns 

en skillnad mellan medlemmar och icke medlemmar i föreningar och hur stort socialt kapital 

dessa människor har (utifrån deras definition av socialt kapital). Däremot visar studien att det 

inte finns någon större skillnad mellan de som är passivt medlemmar och de som är aktivt 

medlemmar (Wollebæk & Selle 2003:87). Resultatet av deras studie kan få konsekvenser för 

Putnams syn på föreningarnas betydelse, då bland annat Rothstein drar slutsatsen att 

föreningsengagemangets betydelse för det sociala kapitalet är överskattat (Rothstein 

2003:169).  

I Sverige har Leena Hagsmo (2012) gjort en analys av en SOM-undersökning i gjord i 

Värmland över de värmländska förutsättningarna för socialt kapital och 

föreningsengagemang. Hon ser i sin studie att de värmlänningar som är medlemmar i en 

förening har generellt högre tillit till andra människor (Hagsmo 2012:351).  

Wollebæk & Selles studie och Hagsmos värmländska analys gör det extra relevant att studera 

de värmländska förutsättningarna mer ingående. Dels kan föreliggande studie förstås som 

teoriprövande, där den norska studien gjord av Wollebæk och Selle 2003 agerar som 

inspirationskälla. Föreliggande studie kan också ses som ett komplement, dels till den norska 

studien, då denna studie kommer att innehålla även ett klassperspektiv, som kanske kan lyfta 

fram en intressant aspekt, men den kan också ses som ett komplement till Hagsmos analys, då 

både socioekonomisk klass och grad av engagemang kommer att analyseras.  

1.3 Socioekonomiska grupper och socialt kapital 

I en studie gjord bland socialt utsatta människor i Nya Zeeland konstaterar författarna att 

många av de som i viss mån står utanför samhället har svårt att transformera socialt kapital till 

såväl ekonomiska som kulturella resurser (Boon & Farnsworth 2011:507). I studien definieras 

alltså socialt kapital som en individuell resurs, en resurs som på något sätt måste tas till vara 

på. De menar alltså att det finns en svårighet i transaktionen mellan förutsättningarna till det 
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sociala kapitalet och individens förmåga till att ta tillvara på det sociala kapitalet (Boon & 

Farnsworth 2011:508). 

Boon och Farnsworth tar här fasta på något viktigt när vi studerar socialt kapital. Att, från 

samhällets sida, en utsatt grupp har svårt att ta tillvara på det sociala kapitalet kan innebära att 

sociala sammanhang där föreningslivet är inkluderat kan bidra till en bredare klyfta mellan 

människor. Om socialt kapital kan ses som en individuell resurs, och olika människor har 

olika svårt att ta åt sig av dess fördelar, finns det en problematik. I en artikel från 2010 

problematiserar Peter Håkansson svenska ungdomars organisering ur ett klassperspektiv. 

Håkanssons studie visar att personer som har tillgång till både kulturellt och ekonomiskt 

kapital också oftare förekommer i sammanhang där socialt kapital kan byggas (Håkansson 

2010:104).  Detta resultat stärks av Leena Hagsmos analys från den Värmländska SOM-

undersökningen. I studien som Hagsmo gjort finns även här en viss tendens när det gäller 

skillnaden i medlemskap i föreningar mellan socioekonomiska grupper. Det är generellt de 

med högre utbildning och högre inkomst som till största delen är medlemmar i föreningar 

(Hagsmo 2012:349). 

Sammanfattningsvis finns det alltså flera aspekter som gör denna studie relevant. Framförallt 

den inomvetenskapliga aspekten, där tidigare studier i Sverige ofta fokuserat på det 

individuella planet. Det finns alltså en liknande studie utformad i Norge, som med sitt resultat 

kan öka den klyfta som redan finns inom forskarvärlden i hur de väljer att definiera begreppet, 

men också om fokus överhuvudtaget ska ligga på föreningsengagemang när man studerar 

socialt kapital. Putnams studier är genomförda med föreningsengagemang i fokus, men de 

studierna är i huvudsakligen gjorda i Italien. När Putnam sen skulle göra en studie i Sverige 

om det svenska föreningsengagemanget och svenskarnas sociala kapital fick han kanske inte 

det resultat som han väntat sig, om man ska tro Rothstein (2001:51). I Sverige gjordes en 

studie där forskarna mätte indikatorer för socialt kapital (bland annat mellanmänsklig tillit) 

över tid, för att sedan studera det i förhållande till deltagande i organisationer och föreningar. 

Nedgången av deltagandet i organisationer och nätverk har inte påverkat människors 

mellanmänskliga tillit över tid (Rothstein 2001:52).  

Det är därför relevant att studera människors sociala kapital i förhållande till 

föreningsengagemang ur fler än ett perspektiv. Att studera socialt kapital hos de människor 

som är medlemmar och hos de som har ett uppdrag i en förening kan tillföra intressanta 
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aspekter ur ett svenskt perspektiv. Att sedan lägga på en klassaspekt i studien kan kanske 

hjälpa oss att få en större förståelse för ett fenomen som är vida omdiskuterat.  

1.4 Syfte 

Studiens syfte blir följaktligen att studera om föreningsengagemang har en positiv effekt på 

socialt kapital, där socialt kapital i första hand kan ses som en resurs för samhället, och det 

kollektiva, ur ett värmländskt perspektiv. Studien har också som avsikt att undersöka om det 

finns en skillnad i hur två olika socioekonomiska grupper förvärvar socialt kapital. Här tar 

studien till viss del stöd av den teoretiska utgångspunkt där socialt kapital ses som en resurs 

för individen. 

1.5 Preciserade frågeställningar 

Efter problemformuleringen har följande preciserade frågeställningar formulerats: 

- Har föreningsaktiva i Värmland ett högre socialt kapital än icke föreningsaktiva i 

Värmland? 

o Finns det en skillnad mellan icke medlemmar, medlemmar och medlemmar med 

någon form av uppdrag? 

- Finns det en skillnad i hur två olika socioekonomiska grupper kan förvärva och 

transformera socialt kapital genom medlemskap i en förening? 

I metodavsnittet arbetas även sex stycken hypoteser fram utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

1.6 Disposition 

I kapitel ett finns ämnesval, problemformulering samt syfte och preciserade frågeställningar. 

Här formuleras dels en inomvetenskaplig problembild, men även en viss utomvetenskaplig 

problembild förklaras. Kapitel två behandlar de teoretiska utgångspunkter som studien bygger 

på, där Putnams teori är av särskild vikt. Även Bourdieus och Rothsteins teorier kommer att 

behandlas, för att ge studien en mer nyanserad bild av det omdiskuterade begreppet socialt 

kapital. I kapitel tre finns metod och materialval, här redovisas operationaliseringar och 

definitioner, men också det material som studien utgår från. Det är även i kapitel tre som 

studiens hypoteser arbetas fram. I kapitel fyra redovisas studiens empiri, med vikt på 

mellanmänsklig tillit. Kapitel fem är också ett empirikapitel, där kollektivt handlande 

redovisas och analyseras. Slutligen i kapitel sex dras slutsatser och reflektioner. 



 
7 

2. Teoretisk ansats 

2.1 Medborgarandan i Italien enligt Putnam 

Som inledningskapitlet antyder har den amerikanska statsvetaren Robert Putnam studerat 

bland annat Italien utifrån ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Med dessa utgångspunkter 

studerade han människors frivilliga engagemang i föreningar och nätverk (Putnam 2011:15). 

För att studera det medborgerliga engagemanget närmare hittade Putnam fyra indikatorer med 

ett starkt samband till varandra: användandet av preferensröster, valdeltagande i 

folkomröstningar, tidningsläsande och föreningstäthet. Dessa fyra indikatorer har ett tydligt 

samband, vilket gör att Putnam kan dra slutsatser att regioner med högt valdeltagande också 

har medborgare som mer frekvent läser tidningar samtidigt som andelen medlemmar i 

föreningar är betydligt högre i dessa regioner. Dessa regioner väljer han att kalla för regioner 

med starkt samhällsengagemang. I regioner med svagt samhällsengagemang är frekvensen av 

preferensröster betydligt högre, valdeltagandet i sig är lägre, medborgarna läser inte tidningen 

regelbundet och regionens medborgare är i betydligt lägre utsträckning medlemmar i någon 

förening. Utifrån dessa indikatorer skapar Putnam ett index som han väljer att kalla 

Medborgaranda (Putnam 2011:112). 

Putnam delar alltså upp Italien i regioner med stark respektive svag medborgaranda. Där 

medborgaranda gör människor mer samarbetsvilliga och ger människor en större förmåga att 

se till det allmänna bästa, istället för egenintresse, i många frågor. I ett samhälle präglat av 

föreningsliv, vare sig det är sångkörer eller fotbollsklubbar så kommer samhällskontraktet 

mellan människor bygga på moraliska grunder, snarare än juridiska överrenskommelser 

(Putnam 2011:205). Relationer mellan medborgarna har i samhällen med hög medborgaranda 

präglats av horisontella relationer, medan relationer i de regioner där medborgaranda varit låg 

snarare har varit av mer vertikal karaktär (Putnam 2011:203).  

När Putnam sedan placerar ut regioner med hög respektive låg medborgaranda på kartan kan 

han konstatera att sambandet mellan hög medborgaranda och regioner med hög effektivitet i 

sina institutioner är väldigt tydligt. Så tydligt att sambandet mellan medborgaranda och 

effektiva institutioner är starkare än sambandet mellan effektiva institutioner och ekonomisk 

utveckling i Putnams studie (Putnam 2011:113). Som slutsats av detta konstaterar Putnam 

(2011:205) att effektiviteten i representativa institutioner alltså påverkas av medborgarnas 

demokratiska värderingar, och av den sociala infrastruktur som finns i området. Vidare menar 
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han att ”Ett demokratiskt styrelseskick förstärks i stället för att försvagas när det placeras i en 

kraftfull medborgerlig gemenskap.” (Putnam 2011:205). 

Putnam studier av Italien kan alltså visa på betydelsen av en stark medborglig anda för 

effektiviteten i institutioner, vilket han har kunnat påvisa genom att studera regioner i Italien 

och dess sociala och kulturella förutsättningar.  Han utgår ifrån regioners olika förutsättningar 

till stöd för sitt resonemang. Där olika regioner också har olika traditioner av samarbete och 

föreningsengagemang. Detta förutsätter att regionerna har olika traditioner, och också olika 

utfall av ekonomisk utveckling och effektivitet i institutioner. Att tillämpa denna modell i 

Sverige blir svårare, eftersom våra regioner inte har haft så stort självstyre, och ser relativt 

lika ut i den ekonomiska utvecklingen (i jämförelse med Italien).  

2.2 Socialt kapital enligt Putnam 

Putnam definierar socialt kapital som en individuell resurs (med effekter som spiller över på 

samhället i stort) utöver fysiskt och humankapital. Han menar att fysiskt kapital handlar om 

vilka fysiska resurser du har som person och det humana kapitalet handlar om individers 

egenskaper. Socialt kapital kan ses som värdet på ett socialt nätverk, där sociala kontakter kan 

påverka individers och gruppers produktivitet (Putnam 2006:18).  

Socialt kapital kan enligt Putnam ha både ett offentligt och ett individuellt ansikte. Den 

individuella aspekten av socialt kapital handlar om individers kontaktnät, och de fördelar som 

kan komma med ett starkt och stort kontaktnät. Det kan tillexempel handla om fördelar när 

man är arbetssökande. Putnam hänvisar bland annat till Ronald Burts studie som visat att 

chefer med ett större kontaktnätverk också gör en snabbare karriär i arbetslivet (Putnam 

2006:19). Det individuella sociala kapitalet kan även spilla över, till en kollektiv nytta. För av 

de investeringar som en individ gör i det sociala kapitalet går viss avkastning tillbaka till den 

individuella utövaren, men viss avkastning går också till samhället och de runt omkring 

nätverket. Putnam ger exempel: välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar till förmån 

för andra, skapar både en vinst för andra i samhället, men också för sig själva, då 

medlemmarna själva knyter kontakter och nätverk, som kan gynna dem i andra sammanhang 

också. I ett sådant här exempel kan medlemmar i föreningen bygga upp ömsesidiga moraliska 

värderingar och regler, vilket gör att medlemmarna har lättare att samverka och lita på 

varandra, både inom föreningen, men också utanför föreningen gränser. Inom föreningen kan 

medlemmar utöva en specifik ömsesidighet, där utövarna kan byta resurser och hjälpmedel 

med varandra, för att de vet att de får tillbaka tjänsten senare (Putnam 2006:19-20).  
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Det kanske viktigaste med ömsesidigheten är vad Putnam väljer att kalla generaliserad 

ömsesidighet, den ömsesidighet som inte är specifik. I den generaliserande ömsesidigheten 

kan tjänster och resurser utbytas utan en garanterad gengäld, där en förvissnig om att någon i 

framtididen kommer göra något tillbaka till mig räcker för att jag ska göra dig en tjänst idag 

(Putnam 2006:20). Samhällen som är präglade av en större generaliserad ömsesidighet är i 

Putnams ögon ett mer effektivt samhälle. I dessa samhällen går samverkan mer automatiskt, 

utan överväganden för egennytta. Vidare konstaterar Putnam att:  

Täta kontakter i en mångskiftande grupp ger i regel upphov till en norm för generaliserad 

ömsesidighet. Samhällsengagemang och socialt kapital medför ömsesidiga förpliktelser och 

ansvarsfullt handlande. ” (Putnam 2006:21).  

Precis som fysiskt kapital kan socialt kapital finnas i många olika former och produceras ur 

många olika källor. Det finns löst sammansatta nätverk, som tillexempel föräldragrupper som 

har som mål att samla in pengar till en klassresa. Det finns formella föreningar som tar 

medlemsavgifter och har regelbundna möten. Det finns föreningar som har politiska mål och 

det finns föreningar som endast finns till för medlemmarnas privata intressen. Ur detta skiljer 

Putnam på föreningar med överbyggande (inkluderande) och sammanbindande 

(exkluderande) funktioner (Putnam 2006:22). Dessa indelningar ska dock ses som generella 

indelningar, och inte som idealtyper, där en förening är antingen eller (Putnam 2006:23). De 

exkluderande föreningarna kan vara mer homogena grupper som stärker identiteter, 

tillexempel exklusiva golfklubbar eller läsecirklar för en religiös grupp. De inkluderande 

nätverken är överbyggande föreningar, som tillexempel ungdomsföreningar eller 

medborgarrättsrörelser, där människor från olika socioekonomiska klasser och andra sociala 

skiljelinjer får möjlighet att mötas (Putnam 2006:22). 

Dessa olika former av föreningar kan ha olika positiva effekter för människorna i dem, och 

det sociala kapitalet kan ge utryck för olika egenskaper. De föreningar med sammanbindande 

funktioner kan alstra ett socialt kapital som ger den svagaste i den homogena gruppen både ett 

psykologiskt och ett socialt stöd. Föreningarna kan ge medlemmarna en specifik ömsesidighet 

och solidaritet. De föreningarna med överbyggande funktioner kan ge mer externa tillgångar 

och informationsspridning. De kan ge medlemmarna bredare identiteter, och samtidigt bygga 

en överbyggande ömsesidighet mellan tillexempel socioekonomiska grupper. Eftersom 

föreningarna inte ska ses som det ena eller det andra, kan en förening ha ett visst mått av 
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sammanbindande egenskaper, samtidigt som den också har ett visst mått av överbyggande 

egenskaper (Putnam 2006:23).  

2.3 Tre sorters individuellt kapital  

Den franske sociologen Pierre Bourdieu har fokuserat sina studier på socialt kapital som en 

resurs för individen. Till och börja med menar Bourdieu att det finns tre former av kapital 

som en människa kan ha. Den första formen av kapital är kulturellt kapital, som i sin tur kan 

finnas i tre former: den förkroppsligande, den objektifierade och den institutionaliserande. 

Den förkroppsligade formen handlar om vilka kroppsliga förutsättningar som individen har. 

Den objektifierade formen handlar om vilka kulturella objekt en individ har tillgång till, vilket 

kan vara tavlor, böcker etcetera. Den institutionaliserade formen av kulturellt kapital är vilka 

kvalifikationer en individ har, tillexempel utbildning. Vidare menar Bourdieu att kulturellt 

kapital kan hjälpa oss att förstå hur klasskillnader kan reproduceras och återfinnas i 

tillexempel barns olika möjligheter i skolan, då ekonomiska förutsättningar inte enbart kan 

vara förklaringen (Bourdieu 1986:47). 

Den andra formen av kapital är ekonomiskt kapital. Ekonomiskt kapital är det kapitalet som 

direkt handlar om pengar och då individens ekonomiska resurser. Ekonomiskt kapital kan bli 

konverterat till kulturellt kapital, och kulturellt kapital kan bli konverterat till ekonomiskt 

kapital. Den sista formen av kapital enligt Bourdieu är socialt kapital. Socialt kapital kan 

också bli konverterat till ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986:47). 

Kapitalet kan ärvas från föräldrarna och utvecklas under flera generationer. Kapitalet kan 

också växa, eller minska under livets gång, både varje enskild del av kapitalformerna, men 

också den totala kapitalnivån som en individ besitter kan både öka och minska. 

2.3.1 Socialt kapital som en resurs för individen 

Ur denna utgångspunkt kan vi försöka förstå socialt kapital som en mer direkt resurs för 

individer. Här uppkommer socialt kapital ur sociala sammansättningar, i form av nätverk, 

föreningar och organisationer. Graden av socialt kapital baseras på de kvalitativa kontakter 

som en individ kan mobilisera ur närverket, samt omfattningen av ekonomiska och kulturella 

kapital som finns hos de individer som är anslutna till nätverket. Det sociala kapitalet är alltså 

alltid delvis beroende av de andra formerna av kapital, då de uppkommer ur en procedur som 

förutsätter ett ömsesidigt utbyte där alla parter bör ha en individuell förtjänst av ett utbyte. 

Detta förutsätter en viss miniminivå av gruppens homogenitet för att ett ömsesidigt utbyte ska 

kunna erfordras. Bourdieu menar alltså att det är de ömsesidiga vinster som kommer av 



 
11 

samarbete i en grupp eller nätverk, som gör gruppens solidaritet möjlig. Dock påpekar han att 

detta inte är ett medvetet syfte hos grupper (Bourdieu 1986:51).  

I Bourdieus teori är de tre olika kapitalen transformerbara, vilket alltså innebär att de olika 

kapitalen kan byta form. Utgångspunkten ur hans teori blir således att allt kapital är en 

individuell tillgång, som kan transformeras till en annan form av kapital. Vidare menar 

Bourdieu att det sociala kapitalet i förhållande till det ekonomiska och kulturella kapitalet, är 

oumbärligt för att behålla och expandera samhällets, eller umgängets förtroende. Det sociala 

kapitalet kan tillexempel här ge utdelning i form av karriärmöjligheter (Bourdieu 1994:279).  

Reproduktionen av det sociala kapitalet är en oändlig ansträngning, där bekräftande och 

erkännande inom gruppen pågår under en ständig process. Denna process kostar kapital i form 

av tid och energi, vilket indirekt blir en kostnad av ekonomiskt kapital. Däremot om fler 

individer i nätverket anstränger sig på samma sätt kan nätverket mobiliseras och bli starkare. 

Därav menar Bourdieu att ju större kapitalet är, desto lönsammare blir det att samla in och 

bevara det sociala kapitalet för individen. På det sättet blir socialt kapital gynnande för de 

individer som redan är kapitalstarka (Bourdieu 1986:52). 

2.4 Socialt kapital som mellanmänsklig tillit 

Den svenska statsvetaren Bo Rothstein menar att socialt kapital alltid bör förstås ur en 

relationell aspekt. Med det menar Rothstein att socialt kapital handlar om hur människorna 

själva uppfattar sitt förhållande till andra människor. Ur detta resonemang kommer han fram 

till att socialt kapital är människornas verklighetsuppfattning, där ett förtroende för andra 

människor är en tillgång. Rothstein definierar socialt kapital som följande:  

…det är graden av tillit till andra människor i det samhälle eller organisation man 

verkar i som bör ses som den centrala kvalitativa ingrediensen i begreppet socialt 

kapital. (Rothstein 2003:15). 

2.4.1 Mellanmänsklig tillit 

Den mellanmänskliga tilliten bör alltså ses som en form av socialt kapital enligt Rothstein. 

Den mellanmänskliga tilliten har dock visat sig variera beroende på utbildningsgrad, då 

människor med hög utbildning och relativt hög inkomst har en högre tillit till andra 

människor. De har också visat sig ha en högre andel sociala kontakter. De som har låg 

utbildning har då generellt också lägre tillit till andra människor (Rothstein 2003:157). 

Skillnaden mellan dessa grupper har varit svårt för forskare att förklara. Rothstein hänvisar till 
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en studie som visar att människor med social intelligens också har en förmåga att i större grad 

lita på andra människor (Rothstein 2003:162).  

Han väljer i sin studie alltså tilliten till andra människor som variabel för socialt kapital. Där 

gör han en multivariat analys på mellanmänskligt förtroende med hjälp av SOM material från 

2000.  I den analysen kan Rothstein (2003) visa att den största faktorn till mellanmänsklig 

tillit är förtroende för rättstaten, efter det kommer TV-index, där TV tittande alltså har 

betydelse för mellanmänskligt förtroende. Det han också konstaterar är att utbildning (till 

skillnad från andra studier) och föreningsengagemang är nära noll, det vill säga, har inget, 

eller ett mycket svagt samband med mellanmänsklig tillit (Rothstein 2003:181).  

2.5 Kritik mot Putnam 

Rothstein menar som sagt att mellanmänsklig tillit inte skapas av föreningsengagemang, utan 

av stabila institutioner. Den första delen i hans kritik handlar om definitionen av föreningar 

som skapare av mellanmänsklig tillit och de organisationer som faktiskt gör det motsatta, 

skapar missförtroende mellan grupper. Som exempel på sitt resonemang tar Rothsten 

tillexempel supporterklubbar, som skapar ett förakt mot varandra, tillexempel 

supporterklubbar för Djurgården och AIK. Vidare finns det organisationer som driver 

sakfrågor, eller vissa typer av åsiktsskildringar, tillexempel partiorganisationer eller religiösa 

organisationer (Rothstein 2003:181). Det andra argumentet som Rothstein för mot Putnams 

teori är att det inte finns något empiriskt material för att socialt kapital skulle kunna påverkas 

av föreningsengagemang. Han menar att även om Putnam kan se att det finns ett visst 

samband så kan ingen kausalt samband påvisas. Vilket innebär att det kan finnas ett 

underliggande samband som påverkar både viljan att engagera sig i föreningar och den 

mellanmänskliga tilliten (Rothstein 2003:169). Rothstein hänvisar till en norsk artikel från 

2001 skriven av Dag Wollebæk och Per Selle. Artikeln är baserat på en survey undersökning 

av norrmän och deras mellanmänskliga tillit i förhållande till graden av 

föreningsengagemang. Resultatet av deras studie visar det finns en skillnad mellan de 

människor som är medlemmar i föreningar och de som inte är det. Däremot är det endast en 

liten skillnad mellan de som är föreningsaktiva och de som bara är passiva medlemmar 

(Wollebæk & Selle 2003:87). Rothsteins slutsats av deras artikel blir då att det kan vara en 

viss typ av människor som väljer att gå med i föreningar, samma typ av människor som har en 

högre mellanmänsklig tillit. Det är alltså inte engagemanget i sig som generar tilliten 

(Rothstein 2003:169).  
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2.6 Graden av engagemangets betydelse för det sociala kapitalet 

Författarna till studien som Rothstein hänvisar till, Wollebæk & Selle, är inte lika tydliga i sin 

slutsats som Rothstein verkar vara. Delvis menar de att det finns vissa empiriska belägg för att 

Putnams antagande om föreningslivets betydelse för människor är överdrivet, men öppnar 

också för andra möjliga tolkningar av sitt resultat (Wollebæk & Selle 2003:85).  

I studien mäter forskarna fyra olika former av graden deltagande: De som är aktiva i en 

förening 1 timme i veckan eller mer och de som är passivt medlemmar (de som tillbringat 

mindre än 1 timme i veckan med föreningen). Sen mäter de medlemmar som är aktiva i en 

förening och de som är aktiva i mer än en förening (Wollebæk & Selle 2003:73). Studien tar 

alltså inte hänsyn till att en medlem i en förening kan ha varit aktiv i föreningen förr, men inte 

är en aktiv medlem nu. 

I undersökningen framkommer att det finns en relativt stor skillnad mellan människor som är 

med i föreningar och de som inte är medlemmar i en förening i hur stor grad de uppger att de 

litar på andra människor. Skillnaden mellan de som är passivt medlemmar och aktivt 

medlemmar är däremot mindre. Däremot finns en större skillnad emellan de människor som 

är medlemmar i en förening och de som är medlemmar i fler föreningar (Wollebæk & Selle 

2003:77). Forskarna konstaterar: 

In fact, the scope of involvement proved to be a more powerful predictor of trust and 

civic engagement than intensity of involvement. When activity level was held  

constant, multiple affiliations contributed more to forms of social capital than singular 

affiliations, while activity level failed to distinguish between members with the same 

number of affiliations. (Wollebæk & Selle 2003:84). 

I sin slutsats menar forskarna att det kan finnas tre förklaringar till resultatet. För det första 

menar de att det kan vara så att det finns en variabel som påverkar både människors 

deltagande i föreningar och mellanmänsklig tillit (Wollebæk & Selle 2003:85). Vidare menar 

de att förklaringen till resultatet kan ligga någon annanstans, än att bara förkasta relationen 

mellan föreningsengagemang och socialt kapital. Eftersom resultatet i studien visade en 

skillnad mellan medlemmar och icke medlemmar, så finns det flera möjligheter att föreningar 

kan spela en roll ändå. Här menar de att studien kanske kan ses som kritik till Putnams 

antagande att föreningsengagemang skulle generera socialt kapital genom medlemmarnas 

möten ansikte mot ansikte. De menar att det tillexempel kan handla om en medlems 

föreställda gemenskap, då passiva medlemmar har en känsla av att ändå vara en del av ett 
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större sammanhang, och de vet att de finns fler där ute som delar samma intresse. Föreningen 

kan alltså förmedla en känsla av tillhörighet och identifikation. De menar också att 

stödmedlemmar åt en förening kan vara mer socialiserade och umgås med andra medlemmar i 

föreningen, utanför föreningens väggar (Wollebæk & Selle 2003:86). Ur ett annat perspektiv 

kan föreningarna ändå tjäna som skolor i demokrati åt även passiva medlemmar, då 

föreningar idag har visat sig stå för en enorm informationsspridning, då föreningarna i Norge 

publicerar ett stort antal både nyhetsbrev och tidsskrifter. Författarna konstaterar: 

The extensive networks of information disseminate knowledge about current issues 

and how the association relates to them. As such, they may serve as ‘schools in 

democracy’ and promoters of civic engagement – even though the members do not 

interact personally. (Wollebæk & Selle 2003:87). 

Slutligen menar Wollebæk och Selle att föreningsengagemanget, även för de passiva 

medlemmarna kan bidra till ökat deltagande och en ökad möjlighet till påverkan. De passiva 

medlemmarna kan, närsomhelst dra tillbaka sitt stöd från föreningen, och på så vis agera 

aktivt. De menar också att många passiva medlemmar är medlemmar i fler föreningar 

samtidigt, vilket ökar deras möjligheter till påverkan på flera arenor (Wollebæk & Selle 

2003:87).  

En sista tänkbar aspekt som forskarna vill lyfta fram med sin studie är att det sociala kapitalet 

skapas genom gemensamma värderingar och normer. Här kan föreningar och nätverk ses som 

institutionaliserande krafter i samhället, som hjälper till att bibehålla den politiska, sociala och 

kulturella infrastrukturen i samhället (Wollebæk & Selle 2003:88). 

2.7 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Det finns alltså flera olika definitioner och teoretiska utgångspunkter när det gäller begreppet 

socialt kapital. I denna studie används begreppet främst utifrån Robert Putnams definition där 

sociala nätverk, organisationer och föreningar kan bygga socialt kapital, vilket ökar individers 

förmåga till kollektivt handlande och samarbete. Detta antas i sin tur få gynnsamma effekter 

på samhället i stort.  

För att förstå hur socialt kapital också kan vara en individuell resurs, som kan transformeras 

till andra former av kapital tar den här studien hjälp av Bourdieu. Det är inte hans definition 

av socialt kapital som är utgångspunkten i studien, men den hjälper oss att förstå hur det 

sociala kapitalet kan transformeras till andra sorters kapital, men också om kapitalstarka 
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individer tenderar att förvalta och förvärva kapital i högre grad än individer med lägre tillgång 

till kapital. Bourdieus teori är alltså i den här studien viktig att känna till när vi studerar om 

det finns en skillnad mellan socioekonomiska grupper och om det finns en skillnad mellan hur 

två socioekonomiska grupper kan förvärva och transformera (ta till vara på) socialt kapital 

från föreningsengagemang.  

För att ge en nyans till begreppets betydelse och föreningarnas betydelse för begreppet så lyfts 

även en tredje forskare in i det teoretiska antagandet, Bo Rothstein. Han menar med sin 

definition att socialt kapital inte uppkommer genom föreningsengagemang, utan av 

institutioner. Ur denna teoretiska utgångspunkt får vi en mer nyanserad bild av föreningars 

betydelse i skapandet av socialt kapital, och det blir lättare att förhålla sig till resultaten när 

studien lyfter fram flera tänkbara teoretiska aspekter. 
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3. Metod och Material 

3.1 Forskningsdesign  

Studien är främst av kvantitativ art, där en statistisk design används. Detta är ett 

tillvägagångssätt där forskaren använder en större mängd insamlad data för att dra slutsatser 

och beskrivningar utifrån den insamlade datan (Esaiasson et al. 2012:346). Det är tillexempel 

detta tillvägagångssätt som Robert Putnam använder sig av när han utvecklar sina teorier om 

socialt kapital. Det är också det sätt som Wollebæk & Selle använder sig av i den norska 

studien, som den här studien hämtar inspiration från.  

Utifrån studiens syfte kan det tänkas att både en kvantitativ och kvalitativ metod hade varit 

gångbart, om kvalitativa samtalsintervjuer hade används kanske studien kunde ha belyst 

centrala delar, i hur medlemmar i föreningar själva upplever sitt engagemang. Utifrån en 

statistisk analys kan studien sättas i relation till många tidigare studier, bland annat den studie 

som Wollebæk & Selle gjorde i Norge för något år sedan, men också utifrån Hagsmos analys 

över de Värmländska förutsättningarna. Den statistiska metoden kan också ge studien en 

övergripande och mer generaliserande bild av fenomenet socialt kapital. En annan anledning 

till den statistiska inriktningen är den SOM-undersökning som är gjord av universiteten i 

Karlstad och Götebrog 2010, där en mängd, för ämnet, intressanta frågor redan är ställda till 

respondenter. 

Det främsta verktyg som används i studien är korstabeller, då studien avser att undersöka 

minst två variabler, alla korstabeller kommer kontrolleras med signifikanstestet Chi
2
, där 

nivån mäts i p. För att en nollhypotes ska förkastas ska p=<0.05, vilket är en vedertagen 

säkerhetsnivå inom samhällsvetenskapliga ämnen (Djurfeldt et al. 2010:199). Resultaten visas 

med hjälp av stapeldiagram. Eftersom studien använder sig av data på ordinalskalenivå är den 

delvis begränsad. Däremot kommer vissa sambandsanalyser stärkas av 

korrelationskoefficienten Kendalls Tau-b, som är ett mått mellan -1 och 1, där 0 är inget 

samband och 1 perfekt positivt samband. Även Kendalls Tau-b kommer att stärkas med ett 

signifikanstest, T-test som också redovisas i p, där p=<0.05 är en gräns för att resultatet ska 

räknas som signifikant.  
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3.2 Material  

Det material som kommer att användas i studien är SOM material från Värmland. Det är 

material från en enkätundersökning, med avsikt att analysera förhållanden i Värmland, med 

huvudfokus på konsekvenserna av en eventuell regionbildning. Undersökningen gjordes 2010 

och skickades ut till 2000 värmlänningar (Nilsson et al. 2012:7-18). Den totala 

svarsfrekvensen blev 61 procent, vilket är lite under genomsnittet för de rikstäckande SOM-

undersökningarna som är 66 procent. Totalt var det 1120 personer som svarade på 

undersökningen (Wallinder & Bergström 2012:491). Sammanfattningsvis konstateras att de 

data som finns insamlade genom undersökningen väl representerar grupperna i Värmland och 

att de svarande som grupp är mycket lik värmlänningar över lag (Wallinder & Bergström 

2012:501). 

Materialet utgör en bra grund till studiens syfte och frågeställningar, då studien främst ska ses 

som kvantitativ. Med hjälp av redan insamlad, tillförlitlig data kan denna studie hålla en högre 

kvalité och en högre trovärdighet då undersökningens data matchar befolkningen Värmland 

mycket bra.  

Som alltid med enkätundersökningar finns en viss osäkerhet i respondentens svar, då det är 

svårt att kontrollera sanningsvärdet i svaren (Esaiasson et al. 2012:236). Här utgår 

undersökningen från respondentens svar, utan möjlighet att kunna kontrollera sanningshalten i 

svaren.  

När data behandlas har alla ”Ej svar”, ”Dubbelkryss” och ”Ej svar del av frågan” plockats 

bort, och bara giltiga svar på frågorna har räknats med i analysen, därav finns ett visst bortfall.  

3.3 Avgränsningar 

Studien ska främst förstås som en beskrivande studie (Esaiasson et al. 2012:36), med två 

slutna forskningsfrågor, där syftet är att beskriva en relation mellan två variabler. Studien är 

därför begränsad i sin ambition att förklara kausala samband, det vill säga orsak och verkan. 

Det finns alltså tre tänkbara aspekter hur de undersökta variablerna kan förhålla sig till 

varandra: 1. Föreningsengagemang påverkar socialt kapital. 2. Socialt kapital påverkar 

föreningsengagemang. 3. En okänd variabel påverkar både föreningsengagemang och socialt 

kapital. Den här studien avser inte att undersöka vilken variabel som är beroende, och är som 

sagt då begränsad i sin ambition att förklara kausala samband. 
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Studien är också begränsad geografiskt och urvalsmässigt, då den data som används är gjort 

på respondenter i Värmland. Urvalet är, vilket framgår ovan, generaliserbart på Värmlands 

befolkning i stort.  

3.4 Definitioner 

Efter den teoretiska förförståelse kan begreppet socialt kapital operationaliseras till mätbara 

nivåer. Även om studien har gått in på socialt kapital som en resurs för individer, där resurser 

kan transformeras till andra former av kapital (Bourdieu), så är det inte den definitionen som 

studien använder sig av. Däremot är det viktigt att känna till den teoretiska bakgrunden till 

antagandet, eftersom studien specifika syfte avser att undersöka om det finns en skillnad 

mellan olika socioekonomiska grupper i hur de kan förvärva och transformera socialt kapital. 

Bourdieus definition kan i det här sammanhanget hjälpa oss att förstå hur olika 

socioekonomiska grupper kan ha olika möjligheter av tillvaratagandet av alla former kapital. 

3.4.1 Socialt kapital 

Rothstein definierade begreppet som mellanmänsklig tillit (Rothstein 2003:15). Putnam 

definierar socialt kapital främst som den ömsesidighet mellan individer som gör samarbete 

möjligt, där generell ömsesidighet innebär individers förmåga att utbyta resurser utan direkt 

gengäld krävs (Putnam 2006:21). Därav kommer socialt kapital att definieras som 

mellanmänsklig tillit. Här kan alltså socialt kapital förstås som en individuell egenskap, med 

gynnsamma förutsättningar för en effektiv demokrati. Studien kommer också definiera socialt 

kapital som viljan till kollektivt handlande. 

Det är här viktigt att poängtera att variablerna mellanmänsklig tillit och kollektivt handlande 

inte ska ses som vare sig idealtyper, eller bestämda, de har ingen inbördes ordning och kan av 

varandra vara oberoende. Variablerna kommer att analyseras var och en för sig. Där var och 

en av variablerna kan ge en indikation av socialt kapital. Detta innebär alltså att varje 

indikator enskild kan bli ett mått av socialt kapital.  

Mellanmänsklig tillit mäts utifrån individernas egen uppskattning av hur de litar på andra 

människor. Respondenterna i SOM-undersökningen som denna studie utgår från har svarat på 

frågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 

Svara med hjälp av nedanstående skala:” Där 0 är ”Det går inte att lita på människor i 

allmänhet” och 10=”Det går att lita på människor i allmänhet” (Nilsson et al. 2012:Bilaga, S. 

13). I analyserna av flera SOM undersökningar har forskare delat in svaren på skalan i tre 

grupper, där de som svarat 0-3 är Låglitare, de som svarat 4-6 är Mellanlitare och de som 
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svarat 7-10 är Höglitare (Hagsmo 2012:351). Denna studie kommer att följa Hagsmos 

exempel och fortsätta använda den kategoriseringen av mellanmänsklig tillit. 
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Tabell 3.1 Andel litare i tre kategorier 

 Antal Procent Valid procent 

Låglitare 

Mellanlitare 

Höglitare 

Totalt 

Ej svar 

Totalt 

68 

314 

635 

1017 

103 

1120 

6,1 

28,0 

56,7 

90,8 

9,2 

100 

6,7 

30,9 

62,4 

100 

Vilja 

till kollektivt handlande är i den här studien en alternativ indikator till socialt kapital. Denna 

indikator operationaliseras fram ur Putnams teorier. Putnam skriver: ”Samhällsengagemang 

och socialt kapital medför ömsesidiga förpliktelser och ansvarsfullt handlande.” (Putnam 

2006:21). Han menar vidare att den sociala förmågan hos medborgarna att samarbeta mot det 

allmänna bästa ger ett stort socialt kapital (Putnam 2011:205). Därför är det aktuellt att 

använda även ”viljan till kollektivt handlande” som ett mått på socialt kapital.  

Även Wollebaek och Selle använder sig av både tillit till andra människor och medborgligt 

engagemang som mått av socialt kapital i deras studie. Medborgligt engagemang väljer de att 

mäta genom ett index av valdeltagande, tidningsläsande och politiskt intresse (Wollebæk & 

Selle 2003:74). I SOM-materialet som den här studien använder sig av finns en fråga ställd till 

respondenterna: ”Det finns olika sätt att som medborgare försöka åstadkomma förbättringar 

eller motverka försämringar i samhället. Har du de senaste 12 månaderna gjort något av 

följande?”. Svarsalternativen som följer är: ”Skrivit på en namninsamling, deltagit i en 

demonstration, deltagit i partiarbete, arbetat i en organisation, rörelse, nätverk e.d., kontaktat 

eller medverkat i press, radio eller tv, deltagit i kampanj på internet, uppror via e-post, sociala 

medier etc., Bojkottat eller medvetet köpt en viss produkt av politiskt, etiskt eller 

miljömässiga skäl, givit ekonomiskt stöd till en ideell verksamhet, kontaktat politiker i 

kommun och kontaktat politiker i landsting”. Denna fråga belyser hur villiga respondenterna 

är att anstränga sig för sin vilja till förändring. Frågan är ställd ur ett samhällsperspektiv, där 

förbättringar avser samhällsförbättringar. Denna fråga kan ge studien en bild av hur villiga 

respondenterna är till just kollektivt handlande.  

En korrelationsanalys visar att alla variabler i frågan har ett starkt samband, då Pearsons 

r=>.9. Detta gör det möjligt att skapa en typ av index, av dessa variabler tillsammans.  

Kommentar: Tabellen visar hur många av de svarande som faller i varje kategori. 
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Kommentar: Tabellen visar hur många av de svarande som faller i varje kategori. 

 

Ett index kan skapas för att göra det operationaliserade mätbart, där en samlad variabel 

respresenterar flera variabler (Esaiasson et al. 2012:386). I det här fallet får de olika 

variablerna representeras av en samland variabel som i denna studie kallas ”Viljan till 

kollektivt handlande”. Variabelns värden mäts i tre kategorier: 1. Nej ingen gång, 2. Ja en 

gång, 3. Ja, flera gånger. Där ett svar på någon av frågorna av alternativen ”Ja en gång” eller 

”Ja, flera gånger” räknas. De som hamnar i kategorin ”Ingen gång” är alltså de respondenter 

som inte på någon av underfrågorna svarat Ja. 

Tabell 3.2 Andel kollektivt handlande i tre kategorier 

 Antal Procent Valid procent 

Ingen gång 

En gång 

Flera gånger 

Totalt 

Ej svar 

Totalt 

255 

197 

624 

1076 

44 

1120 

22,8 

17,6 

55,7 

96,1 

3,9 

100 

23,7 

18,3 

58,0 

100 

 

3.4.2 Socioekonomiska grupper 

Socioekonomiska grupper, eller klass som det ibland kallas, är ett begrepp som är 

omdiskuterat och svårt att definiera.  

SOM institutet har i sin årliga studie Det goda livet, för alla? valt att definiera begreppet klass 

utifrån respondenternas egna uppfattningar om vilken klass de tillhör, så kallad subjektiv 

klass. Här menar Elmquist (2012) att den subjektiva klassen i andra studier har visat sig 

mycket väl beskriva individens ekonomiska klassposition (Elmquist 2012:7). I SOM-

undersökningen gjord i Värmland har respondenterna fått frågan ”Om du skulle beskriva ditt 

nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ stämmer 

då bäst?” Där har de svarande fått välja mellan fem svarsalternativ: Arbetarhem, 

Jordbrukarhem, Tjänstemannahem, Högre tjänstemannahem och Företagarhem (Nilsson et al. 

2012:Bilaga 20). I studien Det goda livet, för alla? Som också haft dessa svarsalternativ, 

väljer Elmquist att analysera de subjektiva klasserna var och en för sig, som de är (Elmquist 

2012:11). I en analys av den värmländska SOM-undersökningen, har Norell (2012) valt att slå 

ihop de subjektiva klasserna till Arbetare, där de som svarat att deras nuvarande hem är ett 

arbetarhem, och resten av kategorierna (jordbrukar-, företagar-, tjänstemanna- eller högre 

tjänstemanna hem) klassas som medelklass (Norell 2012:141).  Denna studie kommer att 
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grunda sig på Norells indelning av subjektiv klass, där den subjektiva klassen delas upp i två 

kategorier. Dels för att resultatet ska kunna redovisas så enkel som möjligt. Men också för att 

för att få en högre reliabilitet, då denna fråga kommer att behandlas av tre olika variabler, 

vilket gör att datamängden blir för liten om alla alternativ är med.  

Tabell 3.3 Subjektivklass bland de svarande 

 Antal Procent Valid procent 

Arbetarhem 

Medelklass 

Totalt 

Ej svar 

Totalt 

542 

488 

1030 

90 

1120 

48,4 

43,6 

92,0 

8,0 

100 

52,6 

47,4 

100 

 

Det finns också en annan möjlighet att studera socioekonomiska grupper, vilket är utifrån 

utbildningsgrad. Detta är en alternativ definition av socioekonomisk klass. För att göra det 

behöver de socioekonomiska grupperna preciseras. I den värmländska SOM-undersökning, 

där den här studien hämtar data ifrån ställdes en fråga till respondenterna om vilken 

skolutbildning de hade. Frågan hade åtta svarsalternativ, där det högsta alternativet var 

examen från/studier vid forskarutbildning. Resterande alternativ var: Examen från 

högskola/universitet, Studier vid Högskola/Universitet, Eftergymnasial utbildning ej 

högskola/universitet, Examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, studier vid 

gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, Grundskola eller motsvarande obligatorisk skola 

och det lägsta alternativet var ej fullgjort grundskola eller motsvarande obligatorisk skola 

(Nilsson et al. 2012:Bilaga s. 20). I analysen av SOM-undersökningen väljer Braunerhielm 

(2012) att slå ihop frågans svarsalternativ till fyra kategorier: Låg, Medellåg, Medelhög och 

Hög (Braunerhielm 2012:226). I den här studien redovisas resultatet med endast två 

utbildningsnivåer, Lågutbildade och Högutbildade. Uppdelningen sker genom att de fyra 

högsta alternativen kallas Högutbildade och de fyra lägsta alternativen kommer att kallas 

Lågutbildade. Detta för att få ett mer överblickbart resultat, då skillnaden mellan grupper inte 

var betydande.  

 

 

Kommentar: Tabellen visar hur många av de svarande som faller i varje kategori. 
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Kommentar: Tabellen visar hur många av de svarande som faller i varje kategori. 

 

Tabell 3.4 Utbildningsgrad bland de svarande 

 Antal Procent Valid procent 

Lågutbildning 

Hög utbildning 

Totalt 

Ej svar 

Totalt 

646 

442 

1088 

32 

1120 

57,7 

39,5 

97,1 

2,9 

100 

59,4 

40,6 

100 

 

3.4.3 Föreningsengagemang 

När det gäller Föreningsengagemang ska studien studera alla föreningsengagemang 

sammanslaget. Putnam menar, som tidigare framgått att det finns inkluderande och 

exkluderande föreningar, vilka kan ge olika sorters socialt kapital. Syftet med denna studie är 

ur detta avseende mer generellt och kommer inte behandla föreningstyper, utan endast 

föreningar i stort. Analysen av SOM-undersökningen i Värmland, som den här studien avser 

att använda, visar att medlemmar i hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, 

villaföreningar och pensionärsföreningar inte har högre tillit till andra människor än icke 

medlemmar (Hagsmo 2012:353).   

Som tidigare studier visar finns det en problematik i att förklara föreningsengagemanget som 

en producent av socialt kapital, om det inte finns en skillnad mellan passiva medlemmar 

föreningar och aktiva medlemmar (Rothstein 2003:169). När det gäller att mäta 

medlemskapet i föreningar kommer det göras i tre kategorier: 1. Ej medlem, 2. Medlem, 3. 

Uppdrag i föreningen. Detta är en avgränsning som måste göras pågrund av hur SOM-

undersökningen är utformad. Det finns ingen möjlighet att mäta huruvida en respondent är 

deltagande i föreningen. Indikatorerna kan dock ge en skymt av om det finns någon skillnad 

mellan de som är medlemmar och de som har ett uppdrag i frågan om hur 

föreningsengagemang påverkar det sociala kapitalet. När det gäller de tre kategorierna så 

räknas medlemskap/uppdrag i förening vid medlemskap/uppdrag i en förening eller fler. 
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Tabell 3.5 Föreningsengagemang bland de svarande 

 Antal Procent Valid procent 

Ej medlem 

Medlem 

Uppdrag 

Totalt 

Ej svar 

Totalt 

120 

686 

253 

1059 

61 

1120 

10,7 

61,3 

22,6 

94,6 

5,4 

100 

11,3 

64,8 

23,9 

100 

 

3.4.4 Föreningsengagemang och socioekonomiska grupper 

Studiens syfte är delvis att undersöka om det finns en skillnad mellan hur olika 

socioekonomiska grupper kan förärva och transformera socialt kapital genom 

föreningsmedlemskap och föreningsengagemang. Här mäts alltså inte bara hur många av de 

som inte är medlemmar i föreningar, de som är medlemmar och de som har ett uppdrag i en 

förening som tillhör grupperna Höglitare, Mellanlitare respektive Låglitare och de som ingen 

gång har handlat kollektivt, de som handlat kollektivt en gång och de som handlat kollektivt 

flera gånger det senaste året. Studien mäter också skillnaden mellan två socioekonomiska 

grupper, för att se om det är en skillnad mellan hur olika socioekonomiska grupper kan 

förvärva och transformera det sociala kapitalet ur föreningsmedlemskap och engagemang. 

Här görs analysen alltså med hjälp av korstabeller med tre variabler. Detta kommer att kallas 

för hur olika grupper kan ”ta tillvara på socialt kapital”. 

3.5 Hypoteser 

Efter föregående begreppsdefinitioner och operationaliseringar blir det möjligt att formulera 

hypoteser för studien. Vid hypotestestning utgår studien från sex hypoteser (nollhypoteser), 

och mothypoteser. För att göra en hypotesprövning kan man först utgå från en nollhypotes. I 

nollhypotesen antas att det inte finns något samband mellan variablerna som testats och att 

slumpen har genererat resultatet. För att hypotestesta data behövs således också en 

mothypotes mot nollhypotesen, som förutsätter det motsatta resultatet i den data som testats, 

alltså att det finns ett samband. Om nollhypotesen inte stämmer, och det finns ett samband i 

den data som testats kan nollhypotesen förkastas, och därigenom är mothypotesen bekräftat 

(Djurfeldt et al. 2010:183). För att en nollhypotes ska kunna förkastas måste sambandet vara 

signifikant (Djurfeldt et al. 2010:184).  
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Studien avser att pröva följande sex hypoteser (med korresponderande mothypoteser): 

H0 1: Föreningsengagemang och mellanmänsklig tillit saknar samband. 

H1 1: Det finns ett samband mellan föreningsengagemang och mellanmänsklig tillit. 

H0 2: Det finns ingen skillnad mellan de som är medlemmar i en förening och de som har ett 

uppdrag i en förening i grad av mellanmänsklig tillit. 

H1 2: Det finns en skillnad mellan de som har ett uppdrag i en förening och de som ”bara” är 

medlemmar i en förening i grad av mellanmänsklig tillit. 

H0 3: Det finns ingen skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om 

de kan ta tillvara på mellanmänsklig tillit ur föreningsengagemang.  

H1 3: Det finns en skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om de 

kan ta tillvara på mellanmänsklig tillit ur föreningsengagemang. 

H0 4: Föreningsengagemang och kollektivt handlande saknar samband. 

H1 4: Det finns ett samband mellan föreningsengagemang och kollektivt handlande. 

H0 5: Det finns ingen skillnad mellan de som är medlemmar i en förening och de som har ett 

uppdrag i en förening i grad av kollektivt handlande. 

H1 5: Det finns en skillnad mellan de som har ett uppdrag i en förening och de som ”bara” är 

medlemmar i en förening i grad av kollektivt handlande. 

H0 6: Det finns ingen skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om 

de kan ta tillvara på kollektivt handlande ur föreningsengagemang.  

H1 6: Det finns en skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om de 

kan ta tillvara på kollektivt handlande ur föreningsengagemang.  
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Figur 4.1 Föreningsengagemang och mellanmänsklig tillit 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Figuren visar hur stor andel av varje grupp (Ej medlem, Medlem, Uppdrag) som 

befinner sig i fälten Låglitare, Mellanlitare & Höglitare. 

 

 

Kommentar: Figuren visar hur stor andel av varje grupp (Ej medlem, Medlem, Uppdrag) som 

4. Mellanmänsklig tillit och föreningsaktiva 

Hagsmos analys av den värmländska SOM-undersökningen över mellanmänsklig tillit och 

föreningsmedlemmar visar att föreningsmedlemmar i de flesta föreningar uppvisar större tillit 

till andra människor (Hagsmo 2012:353). Denna studie har inkluderat allt 

föreningsengagemang till en variabel, och även analyserat om respondenterna har ett uppdrag 

i en förening eller inte. Resultatet av analysen visar att det finns en skillnad mellan de som 

inte är medlemmar, de som är medlemmar och de som har ett uppdrag i en förening i hur 

många som har angett höga värden i mellanmänsklig tillit. Skillnaderna mellan de tre 

grupperna visar en relativt tydlig stegring, där den gruppen som inte är medlemmar i en 

förening också är den gruppen som har minst andel som tillhör gruppen Höglitare. Det vill 

säga att 46,2 procent av de som inte är medlemmar i en förening är Höglitare. Skillnaden upp 

till den gruppen respondenter som svarat att de är medlemmar i någon förening är 14,2 

procentenheter, då 60,4 procent av de som är medlemmar i en förening tillhör gruppen 

Höglitare. Av de som svarat att de har ett uppdrag i en förening är det 16,6 procentenheter fler 

som är Höglitare, totalt 77 procent. Det är alltså en något större skillnad mellan grupperna 

medlemmar och de som har ett uppdrag än vad det är mellan icke medlemmar och 

medlemmar. Sammanlagt skiljer det drygt 34 procentenheter mellan de som inte är 

medlemmar i en förening och de om angett att de har ett uppdrag i en förening. 
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Figuren visar att det också finns en rörelse i hur stor andel som är Låglitare i de olika 

grupperna. Från 13,5 procent av alla icke medlemmar, till 1,2 procent av de respondenter som 

har ett uppdrag i en förening, det är också här en stegvis minskande andel Låglitare. Både 

fältet Låglitare och fältet Mellanlitare sjunker i andel i alla tre steg, till förmån för fältet 

Höglitare. Detta samband är kontrollerat med ett Chi
2
-test, vilket bekräftar sambandet, då 

p=<.000, vilket gör att vi kan vara ganska säkra på att resultatet på vår analys inte 

slumpmässigt och att sambandet med största säkerhet också existerar i hela Värmland, som är 

undersökningens population. 

Vid en mer djupgående korrelationsanalys är Kendalls tau-b 0,188, på en skala mellan 1 och -

1, där 0 är inget samband. Sambandet får i den analysen betraktas som befintligt, om än svagt. 

Det är inget perfekt samband, men sambandet finns. Även den analysen är statistiskt 

säkerställd med ett T–test som visar att p=<.000.  

Studerar vi de båda analyserna kan vi få en bild av sambandet. Av de som är medlemmar i 

föreningar är det en högre andel som är Höglitare och en lägre andel som är Låglitare än de 

som inte är medlemmar i föreningar. Av de som har ett uppdrag i en förening är det högre 

andel som är Höglitare, än både de som inte är medlemmar och de som är medlemmar men 

som inte har något uppdrag i föreningen.  Resultatet går på ett vis emot det resultat som 

Wollebæk & Selle (2003) fick i deras norska studie, då de konstaterade att det var en större 

skillnad i mellanmänsklig tillit mellan de som var icke medlemmar i en förening och de som 

var medlemmar i en förening, än vad det var mellan de som var medlemmar och de som var 

aktiva medlemmar (Wollebæk & Selle 2003:77). Här är det viktigt att påpeka att denna studie 

hade en annan definition av aktiva medlemmar, då denna studie har valt att mäta aktiva 

medlemmar som de med ett uppdrag inom en förening. 

I denna studie är resultatet alltså det motsatta, då de som har ett uppdrag i en förening har 16,6 

procentenheter fler Höglitare än de som bara är medlemmar, och de som är medlemmar har 

14,2 procentenheter högre andel som är Höglitare än de som inte är medlem i någon förening. 

Denna skillnad är dock marginell, om än befintlig.  

Ur Putnams vinkel kan det här resultatet vara väntat, speciellt med hänsyn till det sociala 

kapitalets det offentliga ansiktet. Putnam menar att en individs sociala kapital spiller över till 

kollektiv nytta, då medlemmar i föreningar lär sig samarbeta och lita på varandra, också 
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utanför föreningens gränser (Putnam 2006:19). Resultatet visar i den här studien att 

föreningsmedlemmar oftare har en högre tillit till andra människor än personer som inte är 

medlemmar i någon förening. Det visar också att av de som har ett uppdrag i en förening är 

det fler som har högre tillit än av de som är medlemmar.  

Denna studie har visserligen inte analyserat graden av aktivitet i föreningen, som Wollebæk 

och Selle (2003) gjorde, men däremot har denna studie gjort en skillnad på de som är 

medlemmar och de som har någon form av uppdrag i föreningen. Resultatet av denna analys 

är alltså i viss mån motsatt från den norska studien. Denna analys visar en minst lika stor 

ökning av Höglitare mellan de som ”bara” är medlemmar och de som har ett uppdrag, som 

ökningen är mellan de som inte är medlemmar och de som är medlemmar. Denna analys kan 

alltså inte bekräfta och stärka den norska analysens resultat.  

Av den här analysen kan den första nollhypotesen förkastas: 

H0 1: Föreningsengagemang och mellanmänsklig tillit saknar samband. 

Och därmed kan mothypotesen bekräftas: 

H1 1: Det finns ett samband mellan föreningsengagemang och mellanmänsklig tillit. 

Vidare kan vi också förkasta den andra nollhypotesen: 

H0 2: Det finns ingen skillnad mellan de som är medlemmar i en förening och de som har ett 

uppdrag i en förening i grad av mellanmänsklig tillit. 

Och därmed kan mothypotesen bekräftas: 

H1 2: Det finns en skillnad mellan de som har ett uppdrag i en förening och de som ”bara” är 

medlemmar i en förening i grad av mellanmänsklig tillit. 

Korrelationsanalysen tyder på att det finns fler variabler än föreningsengagemang som är av 

värde när vi ska studera mellanmänsklig tillit. Sedan tidigare vet vi tillexempel att utbildning 

är en variabel som kan ha betydelse sammanhanget (Rothstein 2003:57).  

4.1 Mellanmänsklig tillit och socioekonomiska grupper 

Studien har i teorikapitlet gjort viss redogörelse för att människor med högre utbildningar har 

en tendens att ha en högre mellanmänsklig tillit (Rothstein 2003:157). Det har också 

framkommit att människor med högre utbildning har en tendens att engagera sig mer i 

föreningslivet. 

I figuren nedan kan vi se att människor med högre utbildning också generellt har en högre 
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tillit till andra människor. Av de som inte är medlemmar i någon förening de cirka 14 

procentenheter färre som är lågutbildade och Höglitare, 42,5 procent. Jämfört med de som är 

inte är medlemmar och högutbildade, där 57,1 procent är Höglitare.  

 

Det verkar också finns en viss skillnad i hur de två utbildningsgrupperna tar till vara på socialt 

kapital i form av mellanmänsklig tillit. Det är totalt 23,4 procentenheter skillnad mellan de 

som inte är medlemmar och de som har ett uppdrag i en förening av de som är högutbildade. 

Av de som är lågutbildade är den totala skillnaden 30,8 procentenheter mellan andelen 

Höglitare. Det finns allstå en viss skillnad i de båda utbildningsgruppernas utveckling av 

mellanmänsklig tillit i samband med föreningsmedlemskap och uppdrag i förening.  

 

Figur 4.2 Föreningsengagemang, mellanmänsklig tillit och utbildningsgrad 

 

 

 

Figuren visar att det är en större skillnad i andelen Höglitare mellan de två 

utbildningsklasserna bland de som inte är medlemmar, än vad det är mellan de som har ett 

uppdrag. Skillnaden mellan de som inte är medlemmar i en förening och lågutbildade och de 

som inte är medlem i en förening och högutbildade är 14,6 procentenheter. Nästan exakt 

samma skillnad är det mellan medlemmarna i föreningar och de två utbildningsgrupperna, 14 

procentenheter. När vi sen studerar samma grupper av de som har ett uppdrag i en förening 

har skillnaden halverats, och det är nu 7,2 procentenheter skillnad mellan 

utbildningsgrupperna, då de högutbildade nu har drygt 7 procentenheter högre andel än de 
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lågutbildade som är Höglitare. Skillnaden mellan de två utbildningsklasserna är alltså störst 

bland icke medlemmar och medlemmar, men när det kommer till de med uppdrag i en 

förening halveras skillnaden mellan de två utbildningsklasserna i hur stor andel som är 

Höglitare. Det verkar alltså här som att ett uppdrag i en förening har större betydelse för den 

mellanmänskliga tilliten bland de som är lågutbildade än bland de som är högutbildade. 

Sambandet i denna analys är signifikant på, då Chi
2
-testet gav p=.012. 

För att studera skillnaderna ur en annan vinkel ska studien också studera en alternativ 

klassdefinition, subjektivklass. Resultatet är liknande som resultatet i utbildningsanalysen. 

Det framgår relativt tydligt att de som uppfattar att deras hem tillhör medklassen har generellt 

en högre tillit till andra människor än de som uppfattar att de bor i ett arbetarhem. Också här 

är skillnaden störst mellan de som bor i ett arbetarhem och är medlemmar och de som bor i ett 

arbetarhem och har ett uppdrag i en förening. Bland de som är medlemmar i en förening 

tillhör 52 procent kategorin Höglitare, bland de som har ett uppdrag i en förening tillhör 72,6 

procent Höglitare. Andelen Höglitare från ett arbetarhem ökar alltså drygt 20 procentenheter 

mellan de som är medlemmar och de som har ett uppdrag, medan skillnaden mellan icke 

medlemmar och medlemmar i arbetarklassen är 14,6 procentenheter.  

Figur 4.3 Föreningsengagemang, mellanmänsklig tillit och subjektivklass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Figuren visar hur stor andel av varje grupp (Ej medlem och arbetarhem, Ej 

medlem och medelklass, Medlem och arbetarhem, Medlem och medelklass, Uppdrag och 

arbetarhem, Uppdrag och medelklass) som befinner sig i fälten Låglitare, Mellanlitare & 

Höglitare. 
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I medelklassen skiljer det 10,4 procentenheter mellan de som är medlemmar i en förening och 

de som har ett uppdrag i en förening och 16,5 procentenheter mellan de som inte är 

medlemmar och de som är medlemmar. Här är allstå skillnaden störst mellan icke medlemmar 

och medlemmar. 

Totalt skiljer det 31,5 procentenheter mellan de som är från ett arbetarhem och är Ej 

medlemmar och de som är från ett arbetarhem och har ett uppdrag i hur stor andel som är 

Höglitare. Av de som tillhör den subjektiva medelklassen är skillnaden mellan Ej medlemmar 

och de med uppdrag i en förening totalt 26,9 procentenheter. Skillnaden mellan de som bor i 

ett arbetarhem är som sagt störst i steget mellan de som är medlemmar och de som har ett 

uppdrag i en förening. Vid ett Chi
2
-test kan denna analys betraktas som signifikant då p=.002

1
 

Denna analys kan alltså viss mån dementera resultatet från som Wollebæk och Selle (2003) 

fick i sin studie, då det finns en viss skillnad mellan hur två socioekonomiska grupper 

uppvisar mellanmänsklig tillit, oavsett om socioekonomisk klass definieras som 

utbildningsgrad eller subjektivklass. Analysen visar att det finns en större skillnad mellan de 

som är medlemmar och de som har ett uppdrag, än vad skillnaden är mellan icke medlemmar 

och medlemmar i arbetarklassen. Medan det i medelklassen är en större skillnad mellan icke 

medlemmar och medlemmar än vad skillnaden är mellan medlemmar och de med uppdrag i 

en förening. Analysen visar här att det kan vara fruktbart att studera ett klassperspektiv när 

man studera socialt kapital och föreningsengagemang. 

Wollebæk & Selle grundade sin analys på att skillnaden var som störst mellan icke 

medlemmar och medlemmar, än mellan de som var medlemmar och de som var aktiva 

(Wollebæk & Selle 2003:77). Den här studien kan konstatera att den skillnaden bara gäller 

när vi studerar högutbildade eller medelklass, men att det inte stämmer när vi studerar 

lågutbildade eller arbetarklass. Notera dock att denna studie gjort en annan definition av 

engagemang än vad Wollebæk & Selle gjorde. 

Denna analys går emot Bourdieus teori utifrån att kapitalstarka individer har lättare att 

förvärva och transformare kapital i alla former, då denna analys visar att det finns en svag 

skillnad mellan de två utbildningsklasserna. Skillnaden är dock snarare är till fördel för den 

lågutbildade gruppen och den grupp som definierar sig som arbetare, då de grupperna visar en 

                                                 
1
 Vissa kolumner hade ett förväntat utfall på mindre än 5, vilket gör att signifikanstestet kan 

vara ogiltigt vid utfallet för medelklassen. 
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något större skillnad mellan de som inte är medlemmar, de som är medlemmar och de som 

har ett uppdrag i en förening än vad de högutbildade gör. Det vill säga att de som är 

lågutbildade i (viss mån) högre utsträckning tar tillvara på det sociala kapitalet, genom 

föreningsmedlemskap och föreningsuppdrag. Här är det dock viktigt att komma ihåg att denna 

studie inte har använt sig av Bourdieus definition av socialt kapital, utan av Putnams 

definition. Hade begreppet operationaliserats annorlunda kan ett annat resultat kanske varit 

möjligt. Men utifrån Putnams definition kan studien konstatera att det inte är de med högst 

utbildning som bäst tar tillvara på föreningslivets förutsättningar till mellanmänsklig tillit, 

utan att det kanske snarare kan vara tvärtom. 

I Putnams definition av socialt kapital menar han att det individuella sociala kapitalet kan 

spilla över till kollektiv nytta. Vidare menar han att medlemmarna i en viss förening knyter 

kontakter och nätverk, vilket kan gynna medlemmarna privat i andra sammanhang också 

(Putnam 2006:19). Här ser vi att det är de med lägre utbildning (och de från ett arbetarhem) 

som visat en lite större ökning när det gäller den mellanmänskliga tilliten än vad de med 

högre utbildning (och de från medelklassen) har. Ur detta kan vi tolka att de som har högre 

utbildning eller är från medelklass kanske från början har ett större kontaktnät, de har i alla 

fall högre tillit till andra människor än vad lågutbildade och arbetarklass har från början. Det 

är också intressant att påpeka att den största inhämtningen (både ur utbildningsnivå och 

subjektivklass) skedde mellan medlemmar och icke medlemmar i de olika socioekonomiska 

klasserna. Då skillnaderna mellan klasserna var minst mellan de som har ett uppdrag i en 

förening.  

Ur detta kan den tredje nollhypotesen avfärdas: 

H0 3: Det finns ingen skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om 

de kan ta tillvara på mellanmänsklig tillit ur föreningsengagemang.  

Och därmed kan mothypotesen bekräftas: 

H1 3: Det finns en skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om de 

kan ta tillvara på mellanmänsklig tillit ur föreningsengagemang. 
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5. Viljan till kollektivt handlande och föreningsaktiva 

Förra analyserna visade att det fanns en skillnad i vilken grad icke föreningsmedlemmar, 

föreningsmedlemmar och de med ett uppdrag litade på andra människor. Denna studie har 

valt att även studera skillnader mellan variabeln kollektivt handlande och de 

föreningsmedlemmar, som en alternativ variabel av socialt kapital. I analysen av kollektivt 

handlande finns det också en signifikant skillnad mellan de som inte är medlemmar, de som är 

medlemmar och de som har ett uppdrag i en förening. Här är skillnaden lite större än den var 

vid förra variabeln. Vid de som inte är medlemmar har endast 35 procent agerat kollektivt 

flera gånger de senaste tolv månaderna. Bland de som är medlemmar i en förening är det 23 

procentenheter fler som flera gånger agerat kollektivt och bland de som har ett uppdrag i en 

förening är det 13,5 procentenheter fler, vilket totalt är 71,5 procent av de som har ett uppdrag 

i en förening som agerat kollektivt flera gånger under de tolv senaste månaderna.  

Figur 5.1 Föreningsengagemang och kollektivt handlande 
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(Wollebæk & Selle 2003:79). I den här analysen ser vi en ökning, även om ökningen inte är 

lika stor som den mellan icke medlemmar och medlemmar. Också här har denna studie en 

annan definition av aktivt medlemskap och en annan operationalisering av kollektivt 

handlande, vilket såklart kan påverka resultatet.  

I figuren kan vi också se att även andelen respondenter som inte agerat kollektivt någon gång 

under de senaste 12 månaderna minskar från 43,6 procent bland de som inte är medlemmar 

till 22,9 procent bland det som är medlemmar och till 13,7 procent bland de som har ett 

uppdrag. Också här är det största skillnaden mellan de som inte är medlemmar och de som är 

medlemmar, men det finns som sagt också en skillnad mellan de som är medlemmar och de 

som har ett uppdrag, även om den skillnaden inte är lika stor. Detta resultat är signifikant då 

Chi
2
-testet visar att p=<.000. 

I denna analys är Kendalls tau-b .194, vilket även här får betraktas som ett svagt samband, där 

fler variabler sannolikt spelar roll, också här kan klass kan vara en tänkbar variabel som 

påverkar människors vilja till kollektivt handlande. Även detta samband är signifikant, då ett 

T-test visar att p=<.000. 

Putnam menar i sin definition av socialt kapital att människor som är aktiva i föreningar 

genererar en speciell storts ömsesidighet (generaliserad ömsesidighet). Denna ömsesidighet 

underlättar för människor att ta kollektivt ansvar, utan specifika krav på gengäld. Putnam 

konstaterar: ”Samhällsengagemang och socialt kapital medför ömsesidiga förpliktelser och 

ansvarsfullt handlande. ” (Putnam 2006:21). Ur denna analys kan vi delvis bekräfta Putnams 

teori, där ett föreningsengagemang har ett samband med kollektivt handlande och 

mellanmänsklig tillit. Däremot visar analysen att skillnaden är störst mellan de som icke är 

medlemmar och de som är medlemmar än vad skillnaden är mellan medlemmar och de med 

uppdrag. Här finns flera tänkbara förklaringar. Dels har denna analys inte tagit hänsyns till om 

en medlem är aktiv, bara om en medlem har haft någon sorts formell funktion i en förening. 

Det finns alltså med stor säkerhet många i gruppen ”medlemmar” som är aktiva medlemmar. 

Det kan också ligga något i det resonemang som Wollebæk och Selle för i slutsatserna av sin 

studie, där de ser flera möjligheter till hur föreningsmedlemskap även kan ha stora positiva 

effekter på människor som är passivt medlemmar också (Wollebæk & Selle 2003:86). Här går 

de ur det hänseendet mot Putnams syn där föreningsengagemangets möjligheter till mänskliga 

möten skapar socialt kapital och menar att det finns en möjlighet att föreningar i stort har en 

större inverkan än så, då även passiva medlemmar omfattas av föreningsengagemangets 
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fördelar, och det sociala kapitalet i viss mån kan byggas genom känslan av den gemenskap 

som ett föreningsengagemang kan generera (Wollebæk & Selle 2003:86). 

Ur detta kan den fjärde nollhypotesen avfärdas:  

H0 4: Föreningsengagemang och kollektivt handlande saknar samband. 

Och därmed kan mothypotesen bekräftas: 

H1 4: Det finns ett samband mellan föreningsengagemang och kollektivt handlande. 

Den femte nollhypotesen kan också avfärdas: 

H0 5: Det finns ingen skillnad mellan de som är medlemmar i en förening och de som har ett 

uppdrag i en förening i grad av kollektivt handlande. 

Och därmed kan mothypotesen bekräftas: 

H1 5: Det finns en skillnad mellan de som har ett uppdrag i en förening och de som ”bara” är 

medlemmar i en förening i grad av kollektivt handlande. 

5.1 Kollektivt handlande och socioekonomiska grupper  

I kapitel fyra kunde vi konstatera att det fanns en viss skillnad i förändringen av 

mellanmänsklig tillit mellan två socioekonomiska grupper, både om grupperna var 

definierade efter utbildningsnivå eller efter subjektivklass. När det kommer till kollektivt 

handlande finns det även här en skillnad i individers utbildningsnivå och kollektivt handlande. 

Här ser vi att de med högre utbildning också generellt handlar kollektivt i högre utsträckning 

än vad de med lägre utbildning gör.  

Figur 5.2 Föreningsengagemang, kollektivthandlande och utbildningsnivå 
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Av de som är lågutbildade och ej medlemmar är det 28 procent som flera gånger handlat 

kollektivt. Av de som är medlemmar är det 51 procent, här är alltså skillnaden mellan icke 

medlemmar och medlemmar 22 procentenheter. Av de som har ett uppdrag och är 

lågutbildade är det 65,1 procent som flera gånger handlat kollektivt under det senaste året, här 

är skillnaden mellan medlemmar och de med uppdrag i en förening 14,1 procentenheter. 

Totalt är skillnaden 37,1 procentenheter mellan de som är lågutbildade och inte är medlemmar 

och de som är lågutbildade och har ett uppdrag. Den största skillnaden är mellan icke 

medlemmar och medlemmar i hur många som flera gånger handlat kollektivt under året. 

Av de som är högutbildade och ej medlem är det 50 procent som handlat kollektivt flera 

gånger under det senaste året. Av de som är medlemmar är det 68,6 procent som handlat 

kollektivt flera gånger, här är alltså skillnaden 18,6 procentenheter, en något mindre skillnad 

än vad det var mellan de som var lågutbildade då skillnaden mellan lågutbildade icke 

medlemmar och lågutbildade medlemmar var 22 procentenheter. Av de som har ett uppdrag 

och är högutbildade är det 78,7 procent som flera gånger har agerat kollektivt under det 

senaste året. Här är skillnaden mellan medlemmar och de med uppdrag 10,1 procentenheter, 

också lägre än vad skillnaden mellan de lågutbildade medlemmarna och de med ett uppdrag 

var, då den skillnaden är 14,1 procentenheter. Totalt är ökningen mellan de som inte är 

medlemmar och de som har ett uppdrag och är högutbildade 28,7 procentenheter. De 

lågutbildade har en total ökning på 8,4 procentenheter mer än de högutbildade. Där den 

högsta skillnaden mellan utbildningsgrupperna är mellan de som inte är medlemmar (22 

procentenheter), och den minsta skillnaden mellan utbildningsgrupperna är mellan de som har 

ett uppdrag (13,6 procentenheter). Detta innebär att de som är lågutbildade visar en något 

större ökning av kollektivt handlande än vad de som är högutbildade gör, när det gäller 

engagemang i en förening. Detta resultat är signifikant, då Chi
2
-testet gav p=.022.

2
 

För att få ett annat perspektiv på socioekonomisk klass har en analys på subjektiv klass gjorts 

även här. Här är det tydligt att de som definierar sig som medelklass också i högre 

utsträckning handlar kollektivt än de som definierar sig som arbetarklass.  

Av de som definierar sig som arbetarklass och som inte är medlemmar i någon förening är det 

25 procent som flera gånger handlat kollektivt under det senaste året. Skillnaden upp till de 

                                                 
2
 Vissa kolumner hade ett förväntat utfall på mindre än 5, vilket gör att signifikanstesten kan 

vara ogiltigt vid utfallet av de högutbildade. 
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Kommentar: Figuren visar hur stor andel av varje grupp (Ej medlem och arbetarklass, Ej 

medlem och medelklass, Medlem och arbetarklass, Medlem och medelklass, Uppdrag och 

arbetarklass, Uppdrag och medelklass) som befinner sig i fälten Ingen gång, En gång & Flera 

gånger. 

 

som är medlemmar i en förening är 26 procentenheter, då mer än dubbelt så många av de som 

definierar sig som arbetarklass och är medlemmar i en förening (51 procent) har handlat 

kollektivt flera gånger det senaste året. Ytterligare 8,2 procentenheter av de som är arbetare 

och har ett uppdrag i en förening, 59,2 procent har flera gånger agerat kollektivt under det 

senaste året. Här är det klart störst skillnad mellan de som inte är medlemmar i en förening 

och de som är medlemmar. Den totala skillnaden mellan de som inte är medlemmar i en 

förening och de som har ett uppdrag i en förening (och definierar sig som arbetarklass) är 34,2 

procentenheter. 

Figur 5.3 Föreningsengagemang, kollektivt handlande och subjektiv klass 
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Här är den största skillnaden mellan de som definierar sig som arbetarklass alltså mellan icke 

medlemmar och medlemmar, hela 26 procentenheter. Det är alltså tydligt även här, att oavsett 

klassdefinition är det störst skillnad mellan icke medlemmar och medlemmar i kollektivt 

handlande. Även om det i båda klasserna finns en skillnad även mellan medlemmar och de 

med uppdrag i en förening. Detta resultat är signifikant då ett Chi
2
-test visar att p=.003. 

Resultatet kan återigen delvis bekräfta resultatet som Wollebæk och Selle får i sin analys, där 

det i kollektivt handlande är störst skillnad mellan icke medlemmar och medlemmar och 

knappt någon skillnad alls mellan medlemmar och aktiva medlemmar. I denna analys är det 

en skillnad mellan medlemmar och de med ett uppdrag i en förening, även om den skillnaden 

inte är lika stor. 

Av Bourdieus syn på socialt kapital blir även detta resultat intressant, då både ur ett subjektivt 

klassperspektiv, men också ur ett utbildningsperspektiv så visar arbetarklassen och de 

lågutbildade en lite större ökning i kollektivt handlande i samband med föreningsengagemang 

än vad de som definierar sig som medelklass eller högutbildade gör. Också här är det viktigt 

att påpeka att socialt kapital har definierats efter Putnams teorier och inte efter Bourdieus 

definition, även om resultatet i sig är intressant.  

Det är också relevant att tala om socialt kapital ur föreningsengagemang som Putnam gör. 

Precis som Putnam menar, att samhällsengagemang och kontakter ger upphov till en mer 

generaliserad ömsesidighet (Putnam 2006:21), vilket detta resultat kan styrka och det är 

oavsett socioekonomisk klass, så visar människor i föreningar ett högre socialt kapital än 

människor utanför föreningar. Även om sambandet i statistisk mening får betraktas som svagt, 

så finns det ett samband.  

Ur detta kan den sjätte nollhypotesen förkastas: 

H0 6: Det finns ingen skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om 

de kan ta tillvara på kollektivt handlande ur föreningsengagemang.  

Och därmed kan mothypotesen bekräftas: 

H1 6: Det finns en skillnad mellan människor i olika socioekonomiska klasser och hur/om de 

kan ta tillvara på kollektivt handlande ur föreningsengagemang. 
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6. Slutsats och reflektion 

Det kanske inte finns en enskild variabel som kan förklara socialt kapital ur Putnams eller 

Rothsteins perspektiv. Att utbildningsnivå spelar roll kan vi konstatera, då det finns en 

skillnad i analysen, både mellan utbildningsnivå och mellan de subjektiva klasserna. Att 

föreningsengagemang, allra helst engagemang med ett uppdrag, också har en viss betydelse 

för de variabler som studien definierat som socialt kapital, kan vi också konstatera. Det finns 

ett signifikant samband mellan både mellanmänsklig tillit och kollektivt handlande och 

föreningsengagemang. Att resultatet går mot samma håll i de både definitionerna av socialt 

kapital bör ses som en styrka i denna studie. Sannolikheten för att ett ”typ ett fel” inträffat, 

och studien avfärdat en nollhypotes som egentligen var sann borde vara mindre, när båda 

studiens definitioner av socialt kapital visar ett liknande resultat.  

Den här studien är begränsad i sin ambition och förmåga att förklara kausala samband. Av 

denna studie kan vi inte säga vilken som är den beroende variabeln i dessa förhållanden. Det 

kan vara så att det är samma typ av människor som är medlemmar i en förening, och samma 

typ av människor som tar på sig uppdrag i föreningar som generellt också har en högre tillit 

till andra människor och oftare agerar kollektivt. Det kan också vara så att dessa människor är 

vana att engagera sig, och därför också har lättare att engagera sig i samhälliga 

angelägenheter, som att skriva på namninsamlingar, delta i demonstrationer etc.  Lika väl kan 

det vara så att föreningsengagemang bidrar till individers vilja till kollektivt handlande och 

mellanmänskliga tillit. Den här studien har konstaterat att det med största sannolikhet finns ett 

samband mellan de hypoteser som har prövats. Därför är det också aktuellt att studera fallet 

närmare, man kan tänka att vore intressant att göra kvalitativa intervjuer med föreningsaktiva 

för att få en djupare förståelse, där socioekonomisk klass är en variabel som i denna studie 

visat sig kan vara av betydelse i sammanhanget.  

Kan det inte vara så att det finns flera variabler som påverkar det sociala kapitalet och 

människors förmåga till samarbete och tillit? Vid studier på tillexempel universitet eller 

högskola möter människor sannolikt fler människor, från andra håll och andra kompisgäng än 

vad de hade gjort om de inte hade studerat vidare. På samma sätt träffar man nya och andra 

människor i ett föreningsengagemang, på brukshundsklubben dit man går med sin valp, eller i 

fotbollslaget du tränar. Alla är ställen utanför hemmets arena och utanför den vanliga 

vänskapskretsen och familjen. Även om denna studie och få studier över huvudtaget, har 

hittat ett kausalt samband mellan socialt kapital och diverse variabler, så är det ur min 
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horisont inte långt bort att tänka att möten mellan andra människor skapar både en ökad vilja 

till kollektivt handlande och till mellanmänsklig tillit. Där de flesta former av socialt umgänge 

utanför ditt vanliga kompisgäng eller familj kan bidra till en ökad förståelse för andra 

människor. Samtidigt kan det öka din tillit till andra människor, och som Putnam menar, öka 

förmågan att handla ur den generella ömsesidigheten, där en direkt gengäld av en tjänst blir 

mindre viktig. 

Jag menar att debatten om socialt kapital lär fortgå, men att vissa forskare ska vara 

försiktigare med att förkasta föreningslivets betydelse för det sociala kapitalet, för även om 

sambandet är svagt, och fler variabler spelar in på tillit och kollektivt handlande, så finns det 

ett samband, och det ska man inte blunda för, utan kanske snarare forska vidare i. Studiens 

resultat kan här också öppna för en bredare debatt kring föreningsengagemanget och om det 

verkligen spelar roll om man är aktiv eller passiv medlem i en förening. Den här studien visar 

att det gör det, oavsett om vi pratar om mellanmänsklig tillit eller kollektivt handlande. 

Oavsett om vi studerar lågutbildade och högutbildade eller om vi studerar de som definierar 

sig själva som arbetarklass eller medelklass, så har grupperna som haft ett uppdrag i en 

förening i alla analyser haft procentuellt fler med ett högre socialt kapital (utifrån studiens 

definition).  

Oavsett om socialt kapital definieras som kollektivt handlande eller som mellanmänsklig tillit, 

har den här studien har visat att de är fler som är medlemmar och har ett uppdrag i en förening 

som har högre socialt kapital. De är fler som har högre förmåga till mellanmänsklig tillit, då 

ökningen mellan icke medlemmar och de som har ett uppdrag i en förening totalt är 67 

procent. Ökningen mellan de som inte är medlemmar och de som har ett uppdrag i en 

förening när det gäller vilja till kollektivt handlande är hela 104,3 procent, vilket borde 

betraktas som en ordentlig ökning, och således borde inte heller sambandet mellan 

föreningsengagemang och socialt kapital förnekas.  

Studien har därigenom visat att det är av betydelse hur engagemang en förening definieras. 

Wollebæk och Selle definierade graden av delaktighet i föreningens aktiviteter. I denna studie 

har jag definierat engagemang som uppdrag i en förening, och också fått andra resultat än vad 

Wolleæk och Selle fick.  

Studien visar också i viss mån att föreningslivet kanske är av en lite större betydelse för den 

lågutbildade klassen. De med låg utbildning och de som definierar sig själva som arbetarklass 

har visat en lite större ökning av socialt kapital i och med föreningsengagemang i alla 
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analyser än de med högutbildning och de som definierar sig som medelklass. Spontant kan det 

tänkas vara så att de som definierar sig som medelklass och de som har högre utbildning 

kanske har fler arenor att träffa människor på än de som är lågutbildade och de som definierar 

sig som arbetarklass. De lågutbildade har tillexempel aldrig studerat vid ett universitet och där 

skaffat sig det kontaktnät som bland annat Bourdieu menar är så viktigt. Där kanske just 

föreningslivet blir en viktig resurs för denna grupp av människor.  

Tidigare studier har visat att det finns en viss överrepresentation av högutbildade i 

föreningslivet, men denna studie visar att lågutbildade i viss mån förvärvar och förvaltar det 

sociala kapitalet i högre utsträckning. I denna studie är det till och med så att fler lågutbildade 

medlemmar har begått en kollektiv handling det senaste året än vad det är högutbildade och ej 

medlemmar som har begått en kollektiv handling. Samma sak är det med den subjektiva 

klassdefinitionen där procentuellt fler från arbetarklassen och medlemmar har begått 

kollektiva handlingar än de som är ej medlemmar och medelklass. I detta avseende verkar 

alltså föreningsmedlemskapet kunna kompensera upp skillnaden som finns mellan de olika 

socioekonomiska klasserna i deras förmåga att handla kollektivt.  Detta visar att 

föreningsengagemang kan spela en stor roll i samhället, inte minst med tanke på hur det kan 

tänkas hjälpa till och kompensera upp utbildningsgrad och klasstillhörighet. Att studien har 

studerat två definitioner av socioekonomisk klass (utbildningsgrad och subjektivklass) och 

både resultatet går åt samma håll stärker trovärdigheten i studiens resultat, speciellt eftersom 

skillnaderna mellan grupperna var små, men dock befintliga.  

Att debattartikeln skriven av Martin Borgs i expressen publiceras är en del av vår 

yttrandefrihet, och efter artikeln har fler debattartiklar publicerats på ämnet föreningars 

bidrag. Borgs är självutnämnd skatteombudsman i skattebetalarnas förening och vill 

ifrågasätta vart skattebetalarnas pengar går (Borgs 2012). Eftersom det finns vissa oenigheter 

även inom forskarvärlden kring begreppet socialt kapital och föreningar betydelse, är det inte 

långt bort att tänka att sista ordet i debatten ännu inte är sagt, vare sig inom forskarvärden, 

eller i medierna. Resultatet i denna studie visar att både forskare och andra debattörer bör vara 

försiktiga med att förkasta föreningar betydelse för människor och samhället i stort. Nej, jag 

har inte visat ett kausalt samband, men jag har visat ett samband. Jag har också visat en 

skillnad i ökningen av socialt kapital mellan lågutbildade och högutbildade, där andelen som 

flera gånger under året hade handlat kollektivt ökade från 28 procent bland icke medlemmar 

till 65,1 procent bland de med uppdrag av de lågutbildade, vilket är en ökning på 37,1 

procentenheter och totalt en ökning på hela 132,5 procent. 
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Av de högutbildade var ökningen från 50 procent av de som inte är medlemmar och hade 

handlat kollektivt någon gång under året till 78,7 procent av de som har ett uppdrag i en 

förening, det blir en total ökning på 28,7 procentenheter och total ökning på 57,4 procent.  

Även om inget kausalt samband har påvisats så visar siffrorna en viss skillnad, som är väl värt 

att forska vidare kring, men också fundera på om föreningslivet kanske kan spela en extra 

viktig roll när det gäller att minska klyftorna mellan samhällsklasser. Kanske är pengarna till 

ungdomsföreningar av alla slag väl investerade skattemedel som betalar tillbaka sig på många 

andra sätt. I den här studien har socialt kapital setts utifrån hur det kan an påverka samhället i 

stort, och inte bara enskilda individer. Putnam har tillexempel visat att institutioners 

effektivitet hör ihop med samhällets medborgaranda och människor vilja till ömsesidighet. 

Den här studien har visat att det finns en skillnad mellan socioekonomiska klasser, både i hög 

grad de är benägna att lita på andra människor, men också hur villiga de är att handla 

kollektivt. Däremot har de grupper som haft minst socialt kapital haft en lite större ökning av 

socialt kapital när de är medlemmar eller har ett uppdrag i en förening. Ur ett demokratiskt 

perspektiv får detta betraktas som gynnsamma effekter. Studiens resultat kan här också 

skrivas i en större kontext, där mötesplatser tillsynes gynnar socialt kapital. De med högst 

socialt kapital är de som har ett uppdrag i en förening och har läst vidare efter gymnasiet. De 

med lägst socialt kapital är de som inte läst vidare efter gymnasiet och inte är medlemmar i 

någon förening. Om Putnam har rätt, att institutioner blir mer effektiva av medborglig 

gemenskap och att ett samhälle tjänar på att ha medborgare som är villiga att begå kollektiva 

handlingar och har ett högt förtroende för andra människor, så borde politikerna se till att det 

finns öppna mötesplatser för människor att mötas på, på samma villkor och utanför hemmet 

arena. När kommuner gör nedskärningar är det kanske inte föreningslivet det första som borde 

få sina bidrag minskade, speciellt inte i kommuner med låg utbildning blad invånarna. Det är 

kanske i dessa kommuner som föreningslivet blir lite extra betydelsefullt. 

För visst är det inte långt bort att tänka att samhället tjänar på att ha medborgare som litar på 

andra människor i hög grad, och medborgare som är villiga att begå kollektiva handlingar 

utan direkta förväntningar på direkt kompensation? Dessa människor hittar vi i mycket högre 

grad i föreningar än utanför föreningar. 
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