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1. Bakgrund 

Robert Putnam är inte den första att använda sig av termen socialt kapital, men han är utan tvekan 

den som mest framgångsrikt givit upphov till diskussioner och debatter kring teorin och dess 

användbarhet.  Putnams första verk inom det sociala kapitalet var ”Den fungerande demokratin – 

medborgarandans rötter i Italien” som publicerades 1993. Då var den 30-åriga, mycket omfattande 

studien avslutad och detta blev startskottet för det kraftigt ökande intresset rörande socialt kapital  

som skulle följa i Putnams spår1. ”Den fungerande demokratin”, eller som den heter på 

originalspråket, ”Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”, är en studie av det 

händelseförlopp som utspelande sig i Italien efter att landets regering beslutat att tillämpa en ej  

tidigare använd paragraf i författningen, som innebar en kraftig regionalisering. För Putnam och han 

forskarlag var detta en ovärderlig chans att kunna studera ett fullskaligt ”naturligt experiment” som 

icke-deltagande betraktare. Vad de upptäckte, var att vissa regioners demokratiska institutioner  

fungerade så mycket bättre än andras. Det Putnam kom fram till, var att det hela berodde på det 

civila samhällets struktur. Ju mer engagerade medborgarna var i frivilliga organisationer som 

idrottsföreningar, konstnärsgrupper och botanikföreningar, desto bättre fungerade demokratin. Detta 

resonemang bygger vidare på Alexis de Tocquevilles resonemang om medborgaranda. Detta 

begrepp kommer från hans studie av den amerikanska demokratin i början av 1800-talet, och 

innebär att när medborgarna ägnar sig åt politik och gemensamt beslutsfattande måste han/hon se 

längre än sin egen nytta, och se till helheten istället, det gemensamma bästa för samhället 2. I 

Putnams andra bok ”Den ensamme bowlaren” (titeln syftar till att amerikaner idag i minst lika hög 

utsträckning bowlar som tidigare, men de gör det oftare ensamma) hävdar han att det amerikanska 

folket har gått från att vara samhällsengagerade och sociala individer som i hög utsträckning deltog 

i olika frivillig organisationer, till att bli individualistiska soffpotatisar. Putnam kommer fram till en  

rad olika faktorer som han anser troligast kan förklara det allt svagare samhällsengagemanget; brist  

på tid och pengar, städernas utbredning, generationsväxlingen och televisionens intåg i hemmen3. 

Putnams teori har som sagt haft ett stort genomslag, men inte bara i forskarvärlden. I vår egen 

Demokratirapport, Demokratiutredningen SOU 2000:14, är det uppenbart att författarna har lagt stor 

1 Bo Rothstein,  Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm: SNS Förlag, 2003), 76-77
2 Robert D. Putnam, Den fungerande demokratin...(Stockholm: SNS Förlag, 1996), 7
3 Robert D. Putnam, Den ensamme bowlaren... (Stockholm: SNS Förlag, 2001), 291-299
4 SOU 2000:1. En uthållig demokrati – Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm. Fritzes Offentliga  

publikationer, 33
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vikt vid socialt kapital, dess betydelse för demokratin och hur det skapas genom deltagande i 

frivilliga organisationer och nätverk. Även på internationell nivå har teorin uppmärksammats och 

tagits på allvar. Bl.a. så har Världsbanken offentlig information om det sociala kapitalets betydelse 

vid fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling, och har troligtvis lagt ner mycket tid och 

resurser på detta5. 

2. Syfte och frågeställning

Mitt syfte med den här uppsatsen är att fördjupa mig i de två största inriktningarna inom 

teoribildningen kring socialt kapital, och att på ett enkelt och strukturerat sätt påvisa de skillnader  

och likheter som finns mellan de två i synen på vad socialt kapital innebär, samt hur de anser att  

socialt kapital skapas. 

Frågeställning

 - Hur skiljer sig synen på socialt kapital mellan Robert Putnam och Bo Rothstein?

3. Metod

3.1 Kvalitativ textanalys 

Jag har valt att göra min undersökning med hjälp av kvalitativ textanalys.  I en kvalitativ textanalys  

kan man välja att antingen systematisera innehållet i en text, eller att kritiskt granska den. Då jag  

gör en beskrivande studie, så ämnar jag snarare att systematisera texten, genom att följa de steg som 

Metodpraktikan erbjuder i figur 12.1. Dessa steg består då av att klargöra tankestrukturen, att ordna 

informationen logiskt och att på rätt sätt klassificera denna6. Jag kommer att studera de valda 

5 Social capital: Overview. Worldbank. Hämtad januari, 6, 2011 från 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITA
L/0,,contentMDK:20642703~menuPK:401023~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html

6   Esaiasson, Peter, et. al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, (3., [rev.] uppl., 
Stockholm, Norstedts juridik, 2007, 238)
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texterna noga och lyfta fram och karaktärisera det som är väsentligt för min frågeställning och mina 

mera preciserade forskningsfrågor.  Frågeställningen operationaliserar jag genom tre 

forskningsfrågor.

• Hur definierar Robert Putnam socialt kapital?

•  Vilken är Rothsteins kritik mot Putnams definition av socialt kapital?

• Hur väljer Rothstein att definiera socialt kapital?

•  Hur skiljer sig synen på hur socialt kapital skapas, forskarna emellan?

Dessa tre frågor kommer att vägleda mig genom litteraturen, och styra mig i sollningsprocessen om 

vad som är viktigt eller ej. Jag kommer att förhålla mig till ett öppet förhållningssätt till dessa  

frågor, då jag på förhand inte vet vilka svaren är, utan det kommer att avgöras av vad jag hittar i  

litteraturen. 

3.2 Beskrivande studier

Enligt Metodpraktikan, så ger beskrivande studier svar på frågor som var, när, hur, vem och vilka7. 

Jag ämnar söka svar på frågorna hur, vad och vilka.  Då detta är en beskrivande studie, kommer jag 

inte söka nya empiriska samband, utan återge och jämföra det som jag kommer att kunna utvinna ur 

texten. Jag har valt att göra en beskrivande studie och inte en förklarande, därför att jag anser att  

debatten världen över kring begreppet socialt kapital är alldeles för ensidig, och endast speglar 

Putnams definition och åsiktsbildning. Rothstein erbjuder en nyanserad och genomtänkt kritik mot 

denna och erbjuder själv en egen definition och lösning på hur socialt kapital skapas. Därför anser 

jag att det relevant att på ett lättöverskådligt sätt, att först kunna visa på den dominerade versionen 

av socialt kapital, Putnams, för att därefter på samma överskådliga sätt erbjuda ett alternativ till den  

versionen. Då frågeställningen jag vill besvara kräver detta, och syftet med uppsatsen är att 

framställa de två största inriktningarna inom socialt kapital och skillnaderna dem emellan, kommer  

empirin vara mer omfattande än vanligt, och analysen mindre. Detta är fullt medvetet gjort, då jag  

anser att uppsatsen fordrar detta för att på ett korrekt sätt kunna besvara frågeställningen. 

7 Esaiasson et. al., 37
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3.3 Val av analysenheter 

De analysenheter jag har valt, är de båda forskarna Robert Putnam och Bo Rothsteins litteratur i  

ämnet socialt kapital. Robert Putnam valdes som ”huvudenhet”, då det är hans forskning som Bo 

Rothstein har responderat på, genom att kritisera valda delar av denna, och sedan tillfört egen 

forskning inom ämnet för att empiriskt kunna motivera sina åsikter. 

3.4 Litteratur

Då jag baserar hela uppsatsen på en djup förståelse av ett relativt begränsat antal litteraturkällor,  

anser jag det relevant att redan nu presentera vilka jag har valt.

Jag har valt att använda mig av två böcker och en artikel, skrivna av Robert Putnam och en bok av 

Bo Rothstein. Putmans böcker valdes på grund av att de är hans största och mest kända verk inom 

hans forskning inom socialt kapital. Artikeln valde jag då jag anser att den på ett tilltalande sätt  

summerar vissa av de åsikter han uttrycker i de två böckerna. Rothsteins bok valdes p.g.a att den 

skrevs med syftet att kritisera delar av Putnams teori, samt att framställa egna förslag på de 

kritiserade delarna.

Vald litteratur (fullständig referenslista finns på näst)

 

− Putnam, Robert D. Den ensamme bowlaren - Den amerikanska medborgarandans  

upplösning och förnyelse. 2001

− Putnam, Robert D. Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien. 1996

− Putnam, Robert D. The 1995 Ithiel de Sola Pool Lecture, Tuning In, Tuning Out: The  

Strange Disappearance of Social Capital in America. 1995

− Rothstein, Bo. Sociala fällor och tillitens problem. 2003
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3.5 Avgränsningar

Jag har valt att inte inspireras eller använda mig av annan litteratur inom ämnet socialt kapital, då  

jag endast avser att beskriva Robert D. Putnams teoribildning och Bo Rothsteins respons på denna 

och därefter hans egna åsikter och forskning inom ämnet. Jag ämnar inte i helhet redovisa den 

mängd av olika statistiska resultat som de båda författarna presenterar i sin litteratur annat än i vissa  

undantagsfall, och då endast sammanfattande för att behålla den ”röda tråden” i texten. Den 

analyserande delen i uppsatsen, kommer i huvudsak handla om en sammanfattning av de resultat 

jag utvunnit från empirin, och endast en begränsad mängd egna åsikter, då detta är en beskrivande 

och inte förklarande studie. 

3.6 Teori

Jag har valt att inte använda mig av någon särskild teori i arbetet att besvara min frågeställning. Då 

det jag undersöker i sig är en teori, anser jag att det inte är lämpligt att beskriva den utifrån en 

annan. 

4. Den sociala fällans problematik/dilemma/logik

Upphovsmannen till detta begrepp är psykologen John Platt. Den benämns ibland som den sociala 

fällans problematik, dilemma eller logik, men den inneboende meningen är densamma. Jag har valt  

att här inkludera en separat beskrivning av den, då jag anser den vara ett av de centrala begreppen 

inom teoribildningen kring det sociala kapitalet, och som nyttjas av både Putnam och Rothstein.  

Den sociala fällan (the social trap) kan ses som ett samlingsbegrepp för en mängd olika strategiska 

situationer, där den sociala aktörens beteende bestäms av hur denna bedömer de andras framtida 

agerande8. Dess problematik/dilemma/logik kan ses i bilaga 1. 

8 Rothstein. 21-22
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4.1 Vad är socialt kapital enligt Putnam?

Socialt kapital enligt Robert Putnam, omfattar de delar av det sociala livet som möjliggör för de  

som deltar, att tillsammans arbeta för att nå gemensamma syften och mål, såsom nätverk, normer 

och tillit. Som han själv definierar det i ”Den fungerande demokratin” ; ”förtroende, normer och 

nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer” 9. 

Den sortens normer och närverk som medför att olika sektorer av samhället länkas samman och 

avstånd mellan olika grupper minskas, tilldelar han en speciell etikett, nämligen ”bridging” 10. Den 

sortens grupper fungerar alltså som broar mellan olika delar i samhället, och dess handlanden berör 

troligtvis inte bara den egna gruppen, utan även samhället i övrigt. Ett exempel på detta skulle  

kunna vara en scoutförening, eller Lions. Motsatsen är då en grupp/norm/nätverk som skapar en 

stark vi/dem känsla, som inte har som ambition att skapa broar till andra delar i samhället utan 

isolerar den egna gruppen och stänger ute de som inte är en del av den.  Exempel på en sådan grupp 

skulle kunna vara olika religiösa sekter, där det finns en stark lojalitet mellan medlemmarna, men 

där det sociala kapitalet den gruppen alstrar knappast skulle kunna anses vara av den sorten som är 

till gagn för några andra än just dem. Dock menar han, är frågan om vem som tjänar på det sociala 

kapitalet en specifik grupp skapar, och vilken effekt den får, är en svår fråga som endast kan 

besvaras genom empirisk forskning, men att denna inte är hans att bedriva11. 

4.2 Defenitioner och begrepp

Han gör skillnad mellan socialt kapital och politiskt deltagande, även om han menar att de är nära  

sammanbundna och påverkar varandra i hög grad. Samma gäller social tillit, som används som ett 

annat ord för socialt kapital. Att du litar på dina medmänniskor behöver inte betyda att du litar på  

dina politiker, eller de politiska institutionerna. Han väljer istället termen ”civic engagement”,  

medborgerligt engagemang, som samlingsord för människors deltagande i det egna samhället, både 

på en social och politisk nivå. Teorin om socialt kapital innebär att ju mera du knyter an till andra  

9 Putnam, Den fungerande demokratin, 201 
10 Idem, ”The 1995 Ithiel de Sola Pool Lecture – Tuning In Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital 

in America”, PS: Political Science & Politics, december 1995, 665
11 Putnam, ”The Ithiel de Sola Pool Lecture”, 665 
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människor, ju mer litar vi på dem, och tvärt om.  Detta medför att just medborgerligt engagemang 

och socialt kapital har ett mycket starkt samband, då medborgerligt engagemang alltså skapar  

socialt kapital. Putnam sammanfattar detta i artikeln ”Tuning In, Tuning Out: The Strange 

Disapperance of Social Capital in America”,  med ”people who join are people who trust”12. Han 

fortsätter även med att slå fast att detta gäller likväl i USAs olika delstater, som i andra länder 13. 

Sammanfattningsvis, så skulle man kunna säga att ett samhälle med ett starkt socialt kapital enligt  

Putnam, är ett samhälle där man är bekant med sina grannar, ofta hälsar på sina vänner, är aktiv 

inom olika föreningar, inte misstror mannen på gatan och högst troligt deltar i de politiska val och 

möten som utlyses. 

4.3 Varför är socialt kapital viktigt enligt Robert Putnam m.fl.?

”Ju fler kockar, desto sämre soppa”, heter det. I vissa fall kanske detta stämmer, men själva kärnan i 

teorin om socialt kapital är att med samarbete kommer man så mycket länge, än om man försöker  

åstadkomma något på egen hand. Den rätta blandningen av medborgerlig samverkan och förtroende 

är något som i allmänhet gynnar ett samhälle, och ger medborgarna en möjlighet att lösa kollektiva  

problem enklare. Dessutom fungerar socialt kapital som ett sorts smörjmedel människor emellan, 

som underlättar livet i ett samhälle. Ex. kan man hjälpas åt att vara barnvakter grannar emellan, och  

man behöver inte göra sig besväret att söka rätt på en professionell barnvakt och sedan betala 

denne. De sociala transaktionskostnaderna blir lägre, vilket innebär att man inte behöver lägga tid  

och energi på att se till att den andre parten håller sin del i ett avtal, eller bestraffa denne om 

han/hon inte gör det 14. Ett framgångsrikt samarbete när det redan existerande förtroendet, och 

skapar antagligen en vilja och intresse att uppehålla förtroendet. Det finns dock vissa problem, eller  

dilemman i ett samhälle, ett exempel på detta skulle kunna vara en myrstack. Den enskilda myran 

skulle aldrig på egen hand kunna åstadkomma upp detta enorma och komplicerade bygge, med 

speciella barnkamrar och gångar under jorden att vistas i under den kalla vintern. Detta kan endast 

åstadkommas av tusentals myror som tillsammans arbetar för samma syfte, och i och med att de 

samarbetar får de det så mycket bättre levnadsförhållanden än om de vore ensamma. Nu blir ju en 

12 Ibid., 666
13 Ibid.
14 Putnam, ”Den ensamme bowlaren”, 303
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logisk tanke, att en smart myra skulle kunna lita på att alla andra sköter sitt jobb och strunta i sitt  

jobb. Maximal vinning med minimal ansträngning. Problem uppstår om alla tror att andra ska utföra 

arbetet åt dem, blir istället ingenting gjort och alla förlorar på det. Detta är det så kallade  

”snålskjuts-problemet”, eller ”fångens dilemma”. Det vanligaste lösningen på dessa problem i 

samhället, är institutionella mekanismer som har en ”tvingande” funktion (ex. det svenska 

skattesystemet), både genom rent rättsliga påföljder för de som inte fullgör sin plikt, dels genom att  

skapa sociala normer om vad som är det kollektiva önskvärda beteendet15.  

Det finns även forskare inom andra inriktningar som lägger vikt vid socialt kapital och tillit.  

Statsvetaren Elinor Ostrom och ekonomen Oliver Williamson har visat på hur socialt kapital kan 

övergå till finanskapital och resurser för företag och andra vinstinriktade enheter16.  Dessa två fick 

2009 (Elinor Ostrom blev då den första kvinnan att få) Nobelpriset i ekonomi, genom att starkt 

ifrågasätta den tidigare allmänt vedertagna teorin om ”den tragiska allmänningen” 17. Den tragiska 

allmänningen handlar om den sociala fälla som de inblandade riskerar att hamna i, när det handlar  

om någon form av naturresurs som inte ägs av någon speciell, utan kan nyttjas av alla.  Teorin om 

den tragiska allmänningen säger då, att alla hänsynslöst kommer att utnyttjar denna resurs på ett  

icke-hållbart sätt, för sin egen största kortsiktiga vinnings skull, eftersom man tror att alla andra 

kommer att göra likadant, vilket gör det till den rationella handlingen. Det bästa för alla vore istället  

att tillsammans genom samarbete och tillit bestämma riktlinjer för hur den gemensamma resursen  

ska nyttjas, för att på så sätt  inte överexploatera resursen, vilket då ger att de inblandade 

tillsammans under en lång tid kan skörda den avkastning som resursen ger. Detta samarbete kräver 

dock att de inblandade litar på att alla följer de riktlinjer som de tillsammans har bestämt. Detta  

scenario kan även benämnas som den sociala fällans problematik18. 

Tidigare Nobelpristagaren Kenneth J Arrow har även skrivit i en artikel att han anser att ”En stor del 

av den ekonomiska efterblivenheten i världen kan med stor trovärdighet förklaras med brist på 

ömsesidigt förtroende.”. Putnam fortsätter med att hävda att människor som är aktiva och har 

många förbindelser med andra, utvecklar eller håller fast vid karaktärsdrag som gynnar samhället,  

då det är sådana drag som premieras och är framgångsrika i grupper. Människor som umgås med 

andra, blir mera toleranta, mindre cyniska och utvecklar i högre grad sin empatiska förmåga. I 

ensamhet får en människa aldrig prova sina åsikter mot andras, och ens ”sämre” instinkter får större 

15 Ibid.
16 Ibid., 303
17 Dagens Nyheter (Nobelpriset 2009). Elinor Ostrom första kvinnan som får ekonomipriset. Hämtad december 12,  
2010, från http://www.dn.se/ekonomi/elinor-ostrom-forsta-kvinnan-som-far-ekonomipriset-1.972452
18 Rothstein, ”Sociala fällor och tillitens problem”, 82
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utrymme19. 

Han fortsätter med att hänvisa till att allt mer forskning visar att inte bara individer och mindre  

samhällen blomstrar upp där socialt kapital och tillit finns, utan även hela nationer 20. För individen 

är ett stort socialt nätverk ovärderligt, då de påverkar vilka chanser och möjligheter man har i  

samhället. Många undersökningar har gjort som visar på att sociala kontaktnät ofta har stor 

betydelse vid avgöranden om jobb, befordringar osv. Flera forskare, bla. Mark Granovetter har 

kommit fram till att ett större kontaktnät med ytliga bekanta, kan vara en viktigare tillgång än några  

få, nära vänner. Detta då ”nära” bekanta, som släkt och nära vänner, ofta rör sig i samma kretsar och 

troligtvis hör talas om samma chanser, medan fler ytliga bekanta troligtvis rör sig i väldigt spridda 

kretsar och på så vis kan snappa upp chanser som jag själv kanske aldrig skulle ha möjlighet att 

upptäcka. Vanligt är att det formas etniskt homogena grupper som hjälper och anställer varandra,  

speciellt då i miljöer då de är i minoritet. Ett exempel på detta är den konflikt som råder i Italien,  

mellan lokala italienska klädföretag och de kinesiska ”nykomlingar” som gått från att vara 

lågbetalda arbetare i de italienska företagen, till att driva egna firmor med enbart kinesiska  

anställda. Firmor som numera utgör ett allvarligt konkurrensobjekt för de anrika italienska 

företagen21. Han konstaterar dock att det tyvärr är de som mest behöver sociala kontakter och 

nätverk, som saknar dem. Han syftar då på de som bor i de fattigaste områdena (i USA, får man 

anta). ”De saknar de materiella resurserna för att komma framåt och de sociala resurser som skulle 

ge dem möjlighet att skaffa sig dessa materiella resurser”22. 

4.4 Det sociala kapitalets betydelse för demokratin

Många är de filosofer och tänkare som framhållit deltagandets positiva inverkan på individ och 

samhälle, och Putnam citerar både John Stuart Mill, John Dewey och Alexis de Toqueville, som alla 

delar samma åsikt; att gemensamt medborgerligt deltagande är både är positivt och en nödvändighet  

för ett demokratiskt samhälles gynnsamma utveckling. I sin bok skriver Putnam; 

”Sammanslutningar bland medborgarna bidrar till demokratins effektivitet och stabilitet, hävdas det,  

både på grund av sina ”interna” effekter på enskilda medlemmar och på grund av sina ”externa” på 

staten.”23. De interna effekterna ses genom att gemensamma projekt och strävanden lär sina 

19 Putnam, ”Den ensamme bowlaren”, 304
20 Ibid., 336
21 The New York Times (2010, september 12). Chinese remake the ”Made in Italy” fashion label. Hämtad december 22, 

2010, från http://www.nytimes.com/2010/09/13/world/europe/13prato.html
22 Putnam, ”Den ensamme bowlaren”, 339
23   Idem, ”Den fungerande demokratin”, 111
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medlemmar konsten att samarbeta, solidaritet, att ta ansvar och att sträva mot gemensamma mål.  

Externt, genom att politiskt information flyter genom frivilliga sammanslutningar och tillåter sina  

medlemmar att uttrycka sina åsikter och krav på staten. Det är svårt för enskilda individer att göra 

sin svaga stämma hörd (om de inte är rika och mäktiga), men mångfaldigad genom 

idrottsföreningar, grannsamverkansgrupper, och andra intresseföreningar kan denna åsikt bli så pass 

stor att politiska ledare tvingas lyssna, för att inte mista stödet från medlemmarna. De band av 

samhörighet som byggs upp genom olika former av sammanslutningar verkar även förebyggande 

genom att minsta det antal isolerade och ensamma individer, som annars är huvudmålen för olika 

extremistgrupper24. En för statsvetenskaparna intressant aspekt som uppstår vid social samhörighet 

är en ökad ömsesidighet. En ökad ömsesidighet skulle då ge en större förståelse, vilket skulle kunna 

innebära att vid en demokratisk debatt, är de två motparterna mer villiga att ”enas om grundreglerna  

för att nå samförstånd efter vederbörlig diskussion, även (eller kanske speciellt)när de inte är 

överens om vad som ska göras.”25

 Även demokratiutredningen SOU 2000:1, ”En uthållig demokrati” har tagit stort intryck av 

Putnams åsikter, vilket man kan urskilja i detta citat: 

”I vilken ut-

sträckning som medborgarna är aktiva i olika slag av föreningar har varit ett viktigt mått på den svenska 

folkstyrelsen och är det alltfort...Genom att delta utvecklar medborgarna fundamentala kvaliteter i samhället. 

Ömsesidigt respekterande medborgare genererar ett stort humant och socialt kapital som alla sfärer av samhället 

har glädje och nytta av. Den som inte får motsvarande träning i att skapa tillit genom att vara tolerant mot olik- 

tänkande, går miste om skolning och förädling av sina mer primitiva instinkter. Den som övar sig i samarbete, 

kritik och tolerans blir en tillgång för både sig själv och samhället, för såväl den privata som den offentliga 

sfären.”26  

Detta citat kan man se som ett exempel på hur stort genomslag Putnams teori om socialt kapital har  

haft, när till och med en av Statens Offentliga Utredningar (SOU) helt har tagit den till sig som en 

sanning. Putnam undersöker sambandet mellan socialt kapital och effektivt styre, och väljer då att  

se till skattesystemet. Han kommer då fram till att ”skattemoralen” stiger och faller i samband med 

det sociala kapitalet. Med ett högt socialt kapital tror medborgarna i allmänhet att alla andra också  

24 Putnam, ”Den ensamme bowlaren”, 357
25 Ibid., 358
26 Göransson, Bengt, et. al. En uthållig demokrati – Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer, SOU 2000:1. Hämtad 2010, december 19, hämtad från 
www.sweden.gov.se/content/1/c4/06/24/1c43643c.pdf,
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betalar skatt, vilket minskar incitamenten till att själv fuska. Detta stämmer även åt det andra hållet,  

tror jag att andra fuskar mycket, är jag mer benägen att fuska själv. Som Putnam skriver: 

” I ett samhälle med rikligt socialt kapital är staten ”vi” och inte ”de”. På så sätt förstärker det sociala kapitalet statens  

legitimitet: Jag betalar skatter därför att jag tror att de flesta andra gör det, och jag anser att skattesystemet i stort  

fungerar som det skall. I ett samhälle där invånarna inte har förtroende för varandra känner jag mig där-emot inte  

tvungen att betala skatt frivilligt, ty jag tror att de flesta fuskar och betraktar skattesystemet som ännu en bristfällig 

statlig förteelse, införd av ”dem”, inte av ”oss”.”27

Som avslutning fastslår han att de demokratiska institutionernas effektivitet beror i mätbar 

utsträckning på nivån av det sociala kapitalet. 

4.5 Hur skapas socialt kapital enligt Putnam?

Putnam erbjuder inget annat svar på frågan om hur socialt kapital skapas, än deltagande. Att delta i  

olika sammanhang, idrottsföreningar, musikgrupper, m.m skapar tillit och vana att arbeta 

tillsammans mot gemensamma mål.  Några andra exempel på sådant som han anser förhöja nivån 

på det sociala kapitalet är bl.a utbildning, som han anser ha en mycket stark positiv inverkan på tillit  

och gruppmedlemskap. Ju längre man studerat, desto mera tenderar man att lita på sina 

medmänniskor och engagera sig i diverse organisationer28. Även framgångsrika äktenskap (han 

förklara inte vad som menas med ”framgångsrika” äktenskap, jag kan bara spekulera i att han 

eventuellt syftar på de äktenskap som inte slutar med skilsmässa), särskilt de med barn alstrar 

särskilt mycket tillit och samhälleligt engagemang. Dock väljer han att påpeka att detta samband är  

något komplicerat, då ensamvargar och paranoida människor i allmänhet är svårare att leva med,  

och kanske därför gifter sig mera sällan än de som är mera tillitsfulla. 

I kapitel 24 ”En dagordning för alla som vill stärka det sociala kapitalet”29 i ”Den ensamme 

bowlaren”, ger Putnam ett antal förslag som han tror skulle kunna vända den nedåtgående trenden. 

Dock är han snabb med att hävda att det inte finns några universalmedel för att råda bot på 

problemet. Nedan följer några förslag.

27 Putnam, ”Den ensamme bowlaren”, 367
28 Putnam, ”The 1995 Ithiel de Sola...”, 667
29 Ibid., ”Den ensamme bowlaren. s. 422
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− Mer frivillig samhällstjänst på skolschemat, då han menar att allt fler tecken tyder på att  

frivillig samhällstjänst ”stärker deltagarnas medborgarmuskler”30. De ska vara välplanerade, 

genomtänkta och regelbundna och kommer då att lära eleverna samarbete, 

medborgarkunskap, ledarskap och kan enligt honom rent av motverka rasism. 

−  Fritidsaktiviteter för unga. Detta går hand i hand med hans resonemang om deltagande i 

olika organisationer. Dock är skillnaden här att han menar att man redan i unga år bör fostra 

och vänja in sina telningar i det sociala kapitalets bränsle; organisationsdeltagande. Detta då 

studier visat att en tidig start inom olika former av deltagande verkar stärkande för 

samhällsengagemanget senare i livet31. 

− Han jämför det sjunkande sociala kapitlet med dagens problem med miljöförstöring, och 

anser att man bör tänka i liknande banor, ex. med belöningar till de företag som främjar 

tillväxten av socialt kapital. 

− Han vill decentralisera statens verksamheter så långt det går, för att på så vis föra ner 

beslutsfattandet till mindre lokala församlingar32. 

Detta är några av de lösningar som han föreslår för att öka det sociala kapitalet. Jag har utelämnat 

de många delar då han vädjar till den enskilda människan att vi tillsammans måste jobba för att  

skapa ett större medborgerligt engagemang. I allmänhet erbjuder dock Putnam ingen djupare 

förklaring på exakt hur socialt kapital skapas, annat än att detta sker genom deltagande och 

interaktion med andra människor. 

Modell över hur socialt kapital skapas enligt Putnam

30 Ibid., 425
31 Ibid.
32  Ibid., 433
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4.5 Falska frågeställningar

Sista delen av kapitlet om hur man ev. kan skapa socialt kapital i ”Den ensamme bowlaren” tar  

Putnam upp något som han betecknar som ”falska frågeställningar”33, alltså en frågeställningar som 

inte är relevanta och som är missvisande i debatten. Jag anser att det stycket är mycket intressant, då 

det (vilket senare kommer att redovisas) tydligt visar på de skillnader som föreligger mellan Robert  

Putnam och Bo Rothstein. 

En av dessa frågeställningar gäller synen på de lokala och nationella institutioner. Han menar ett det  

är felaktigt att se på dem med en uppifrån -och ner/nedifrån -och upp perspektiv. De påverkar och 

arbetar inte på ett vertikalt plan, så det går inte att lösa problemen var för sig, utan både 

institutionerna i ”toppen” och ”botten” måste arbeta tillsammans och komplettera varandra för att  

öka den sociala samhörigheten. Den andra frågeställningen han vill ta upp, är den om staten är 

problemet eller lösningen. Han menar att det kan vara bådadera och variera från tillfälle till tillfälle.  

I kapitel 15 ”Vad dödade samhällsengagemanget?”, har han vissa exempel på där en inblandning 

från statens sida har förstört det sociala engagemanget, men han bemöter även åsikten att det är 

välfärdsstaten som är boven i dramat. Ett exempel på detta, är de mätningar som visar att  

skandinaviska länder är de med högst socialt kapital inom den välutvecklade västvärlden. I dessa 

länder (som vi vet) har staten och välfärdsapparaten ett ovanligt stort utrymme. Dock hävdar han, 

att utifrån gällande forskning i USA, så finns det ingen skillnad i engagemang mellan invånarna i 

generösa eller sparsamma delstater, vilket han menar visar att storleken på staten inte kan sägas vara 

svaret på nivån av det sociala kapitalet34. 

Den sista falska frågeställningen han tar upp, gäller frågan om det är individuella eller 

institutionella förändringar som krävs för att återställa förtroendet och samhörigheten mellan 

medborgarna. Hans svar är då; båda. Han tillstår att de främsta (både privata och offentliga) 

institutionerna är något föråldrade och behöver reformeras för att förmå medborgarna att delta mer.  

Han fortsätter dock med att säga att sådana reformer aldrig kommer att ge resultat eller ens komma 

till stånd ”om inte du och jag tillsammans med våra landsmän bestämmer oss för att återknyta till  

våra vänner och grannar.”35

33 Ibid., 434
34 Ibid., 295-296
35 Ibid., 434
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4.6 Sammanfattningsvis...

Socialt kapital är enligt Robert Putnam de delar av det sociala livet där vi tillsammans med andra  

strävar mot gemensamma mål och samarbetar i olika former. Det är de delar i det sociala livet som 

där vi tillsammans mera effektivt kan uppnå gemensamma mål genom samarbete. Exempel på vilka  

dessa delar kan vara är: nätverk, frivillig organisationer, normer och tilliten emellan människor.  

Socialt kapital syftar till sociala band och sammankopplingar och de normer och förtroenden som 

följer i dess spår. Socialt kapital är mycket viktigt för demokratin, då människor som har förmågan 

att samarbeta kan gå samman i en gemensam sak, och tillsammans göra sig hörda av de styrande. 

Det är även viktigt då för valen, forskning har visat på att samhällen med ett stort socialt kapital i  

högra grad röstar än samhällen med mindre. Socialt kapital är även viktigt för de demokratiska 

institutionerna, då människor som i allmänhet litar på att andra inte fuskar, själva har mindre skäl  

till det. Socialt kapital skapas genom deltagande. ”People who join are people who trust”. Detta 

kommer sig genom att människor som deltar i olika sammanhang tillsammans med andra 

människor lär sig samarbete, tolerans och blir mer öppnare för andras åsikter. Anledningen till att  

det sociala kapitalet kraftigt har minskat i USA sedan 1960-talet beror på många saker, och Putnam 

lyckas inte framställa en avgörande faktor, annat än generationsväxlingen. Problemet kan inte lösas 

enbart från statens sida, eller enbart genom institutionella förändringar, utan även medborgarna 

tillsamman måste börja engagera sig i sin omgivning. 

4.7 Bo Rothsteins kritik 

Rothstein börjar med att slå fast att det som skapar socialt kapital enligt Putnam, är ”samarbete i  

informella eller formella organisationer som skapar socialt kapital samtidigt som samarbetet  

möjliggörs av den existerande tillgången på socialt kapital.”36 Därefter fortsätter han med att lägga 

36 Rothstein, ”Sociala fällor och tillitens problem”, 87
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fram de två huvudsakliga kritikpunkter han har på uppfattningen om teorin. Den första är att han har 

svårt att tro att alla, eller ens de flesta sammanslutningar som finns kan skapa ett socialt kapital som 

verkar uppbyggligt för en demokrati. Den andra punkten är att det i dagsläget (boken publicerades 

2003) inte finns några vetenskapliga bevis på att deltagande i frivilliga organisationer och nätverk 

skapar socialt kapital i form av mellanmänsklig tillit på individuell nivå.

 

4.8 Bo Rothsteins kritik mot Robert Putnams definition av socialt kapital och  
hans egna förslag

Som han själv definierar det i ”Den fungerande demokratin” ; ”förtroende, normer och nätverk, som 

kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer” 37. Eller den 

något förändrade definitionen ”nätverk, normer och förtroende som möjliggör för aktörerna att 

agera tillsammans mera effektivt för att uppnå gemensamma mål”38. Rothstein anser att den senare 

definitionen är problematisk, då den i sig innehåller många olika saker, som troligtvis har 

orsakssamband med varandra. Till att börja med, så kan att känna förtroende för någon vara en 

social norm, eller/och så kan en människa har som ideologisk övertygelse att man ska lita till sina 

medmänniskor. Tilliten man har till sina medmänniskor och ev. samhälleliga institutioner kan även 

baseras på personliga erfarenheter och uppfattningar, då man har samlat in information från olika 

källor och utifrån denna skapat sig en bild av om någon eller något går att lita på. Rothstein hävdar 

att då sociala normer, verklighetsuppfattningar och ideologiska övertygelser är kausalt relaterade, är  

det inte lämpligt att ha dessa företeelser i definitionen av socialt kapital 39. Han fortsätter med att 

aktivitet och deltagande i sociala nätverk är något helt annat, då detta består av en handling eller ett  

beteende. Detta beteende kan dock bero på att utövarna uppfattat en norm, eller en 

verklighetsuppfattning som gör att de är villiga att i allmänhet lita på andra människor. Han sågar  

dock inte Putnams teori så initialt, utan medger att det självklart kan vara så att det är tvärtom är  

som Putnam säger, att det är deltagandet i frivilliga organisationer som skapar social kapital.  

Problemet med själva definitionen är att det i den ”ingår både en form av beteende (aktivt  

deltagande i frivilliga nätverk/organisationer), en funktion (som underlättar...), ett försanthållande 

(att kunna lita på andra människor) och en social norm (ömsesidighet).”40  Rothstein har nu gjort 

klart att han anser att definitionen är alldeles för bred, och att företeelserna troligtvis har samband 

37 Putnam, ”Den fungerande demokratin”, 201 
38 Rothstein, ”Sociala fällor och tillitens problem”,  95
39  Ibid., 95
40 Ibid., 97
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med varandra41. Hans mål blir då att smalna av definitionen för att den ska vara teoretiskt 

funktionell. Först väljer han att ta bort den funktionella delen, eftersom man med den bygger in 

själva definitionen av det som ska förklaras, alltså ett effektivt samarbete, i teorin, vilket gör den 

tautologisk. Om frågan är, ”hur kommer det sig att effektivt samarbete mellan människor är 

möjligt?”, kan inte svaret vara socialt kapital, då ett effektivt samarbete redan är med i själva  

definitionen av socialt kapital. Den beroende variabeln (effektivt samarbete) kan helt enkelt inte  

ingå i den oberoende variabelns definition. 

En liknande kritik riktas mot att bygga in en social norm om ömsesidighet i begreppet socialt  

kapital. Han menar att man kan tolka detta på två sätt, antingen att man med ömsesidighet menar att  

aktörerna följer en social norm om att tillsammans agera solidariskt för gemensamma ändamål, så  

hamnar vi återigen i samma hål. Igen byggs frågan in i begreppet som ska förklara frågan (vad som 

möjliggör ett solidariskt samarbete) . Det andra sättet, menar han är om man med ömsesidighet 

menar aktörer som är beredda att agera solidariskt och de tror att även andra är villiga att göra 

detsamma, men då är betyder det samma sak som tillit och är därmed överflödigt42. Det som då 

återstår av Putnams definition är då dels ett sorts beteende (aktivitet i frivilliga sociala nätverk) och  

dels det som på engelska betecknas som ett ”system of beliefs”, ett system av övertygelser. Den 

senare handlar då om uppfattningen en människa har ifall andra människor i omgivningen i 

allmänhet går att lita på. Detta väljer Rothstein att benämna mellanmänsklig tillit 43. Dessa två 

begrepp är de han väljer att behålla, men då de kan vara kausalt kopplade, ex. är det möjligt att det  

är så att mellanmänsklig tillit är något som skapas av ett deltagande i frivilliga organisationer. Eller  

så kan det vara så, att det är människor som av någon anledning skapat sig en 

verklighetsuppfattning om att andra människor i allmänhet går att lita på, som av dessa skäl väljer  

att gå med i frivilliga organisationer. Därför bör de hållas analytiskt åtskilda. Han väljer dock att  

betrakta mellanmänsklig tillit som grundbulten i definitionen av socialt kapital, då han menar att  

organisera ett nätverk i sig är ett socialt dilemma. Att för att det överhuvudtaget ska ske någon form 

av framgångsrik organisering, krävs det någon form av redan existerande tillit deltagarna emellan 44. 

4.9 Rothsteins förslag till en bättre definition av socialt kapital

Rothstein presenterar två syner på definitioner av tillit och förtroende som han finner intressanta. 

41 Ibid.
42  Ibid.
43 Ibid., 98
44 Ibid.
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Den första respresenteras av Eric Uslaner, som menar att tillit är att likställa med en moralisk 

inriktning, eller moralisk norm. Aktören i fråga väljer då att se på sina medmänniskor enligt den 

normen, tämligen oberoende av den informations som aktören ev. besitter om sina aktörers 

pålitlighet. Förmågan att hysa förtroende och tillit till sina medmänniskor är enligt Uslaner en 

moralisk norm som springer ur optimism, vilket är en egenskap som genereras (eller inte) tidigt i  

barndomens socialiseringsprocesser. Dock anser inte Rothstein den definitionen av tillit vara 

fullständig, då den inte verkar realistisk när detta betyder att människor väljer att lita, eller inte på  

andra oberoende av sin verklighetsuppfattning45. 

Det andra alternativet till en definition av tillit, är den av Russel Hardin erbjuder. Han idé hävdar att  

tillit endast är ett utslag av en rationell bedömningsprocess. Något som ”allmän tillit” finns enligt  

honom inte, då en aktör aldrig kan ha den fullständiga information om hela sitt samhälle, eller  

organisation som krävs för att göra ett sådant beslut rationellt. En aktör kan endast lita på de 

individer där det är möjligt att göra en bedömning av individens intresse av att uppträda 

förtroendeingivande. Jag kanske i allmänhet inte litar på individ A, men just i det här fallet vet jag  

att det ligger i individens As intresse att uppträda förtroendeingivande i fallet B, därför kan jag lita  

på A när det gäller fallet B. Detta kallas inkapslat förtroende46. Rothstein kritiserar denna teori på 

flera punkter, bl.a. då det skulle bli rationellt av individ A att verka förtroendeingivande i några  

mindre värdefulla utbyten med individ B, för att sedan svika B och själv ta all vinst. Detta gör det  

då orationellt av A att fortsätta samarbetet, och B kommer att misstro andra för att planera samma 

sak, vilket då leder dem in i det klassiska sociala dilemmats problematik, då de båda parterna inte  

kommer att inleda ett för de båda lönsamt samarbete47. 

Rothsteins slutsatser gällande de två synerna på tillit, gäller att man varken kan ha en ensidig 

normativt moralisk syn på tillit, ej heller en enbart rationalistisk kalkylerande. Därför tar han med 

en tankegång som har som utgångspunkt att de flesta människor har duala nyttofunktioner. Det 

betyder då att de flesta människor inte enbart ser till att maximera sin egennytta, eller att alltid agera  

moraliskt rätt oavsett situationen, utan ser till de båda. Det skulle kunna förklaras så som att om A 

har tillräckligt med information för att lita på B (eller sin omgivning), skulle A kunna agera efter  

normer om ömsesidighet, även om en rationell nyttokalkyl inte skulle visa på att A har som mest att  

tjäna på detta48. 

45 Ibid., 99
46 Ibid., 103
47 Ibid., 105
48 Ibid., 109
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Därefter väljer han att dela upp definitionen av det sociala kapitalet i en individuell och en 

grupp/samhällsnivå. På den individuella nivån har vi först den kvantitativa delen av det sociala 

kapitalet, som är beroende av storleken av det socialt nätverk en individ har. Därefter kommer den 

kvalitativa delen som berör hur stort förtroende individen hyser till sina sociala kontakter. Graden 

av ett samhälles eller en organisations sociala kapital kan då beräknas som följande: 

a) ”omfattning av de sociala kontakter och nätverk som människorna i ett samhälle har” 

b) ”den utsträckning i vilken människorna i allmänhet anser att de kan lita på de flesta av dessa 

kontakter och nätverk och om de anser att de själva uppfattas som pålitliga av desamma” 49

Ett samhälle eller en organisations nivå av socialt kapital 

Rothstein går därefter igenom ett antal studier och konstaterar att många av de svenska stora 

folkrörelseorganisationerna har tappat medlemmar och aktiva under 1990-talet, samt att det inte  

längre existerar samma känsla av samhörighet mellan dem och folket50. Detta menar han, behöver 

inte betyda att sveriges medborgare inte är lika socialt aktiva som förr. Istället anser han att det  

snarare har framträtt en identitets -eller mentalitetsförändring51. Denna förändring omfattar en mera 

individualistisk syn på samhället, men behöver därför inte vara mindre egoistisk. Han inför då 

begreppet; solidarisk individualism. Med detta menar han ”individer är villiga att samarbeta 

solidariskt med andra individer, men också accepterar att dessa har andra värderingar och vill 

engagera sig för andra saker. Detta stöd ges dock med förbehållet att de kan lita på att andra stöder 

deras val av livsstilar, sociala engagemang och olika föreningsaktiviteter. Det han vill visa med 

detta, är att minskande grad av samhörighet med etablerade organisationer inte tvunget måste leda 

49 Ibid., 112
50 Ibid., 132
51 Ibid
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till en minskning av det sociala kapitalet. Snarare handlar det om dessa organisationers 

misslyckande att skapa samma sorts grupplojalitet som i det förflutna52. Han jämför därefter 

svenska forskningsresultat med internationella, och kommer fram till samma slutsats som Putnam 

(ej tidigare skrivet här), nämligen att de som som generellt sett är ”höglitare” har en relativt hög 

utbildning, god ekonomi, store sociala nätverk och en i allmänhet positivare syn på demokratin och 

deras egen framtid53. Dessa resultat säger dock inget om vad som orsakar dessa samband, och på 

vilket sätt de påverkas. En då nyligen genomförd norsk undersökning (2003) som han särskilt vill 

lyfta fram, visade på att det helt i överensstämmelse med tidigare rön, var så att medlemmar i  

frivilliga organisationer hade en högre social tillit än de som inte deltog. Det intressanta var dock att  

det inte fanns någon mätbar skillnad mellan de som var mycket aktiva medlemmar, och de som som 

var passiva. Detta skulle då kunna visa på att ”social tillit” inte produceras av deltagande i dessa 

organisationer, utan att tilliten redan fanns där innan organisationerna. Det skulle kunna vara så att  

samarbete och deltagande inom frivillig organisationer är en effekt av socialt kapital, som skapats av 

andra orsaker54. 

4.9.1Hur skapas socialt kapital enligt Bo Rothstein?

Social intelligens definieras av psykologen Toshio Yamagishi som förmågan att kunna avgöra om 

de personer man kommer i kontakt med är går att lita på eller ej. Det handlar då om en upptränad 

(delvis medfödd, då autistiska barn helt eller delvis saknar denna) förmåga att upptäcka och 

analysera ”signaler” från andra människor och kunna avgöra om de går att lita på eller ej. Han visar 

därmed att ”höglitare” inte bör betraktas som lättlurade och blåögda, och ”låglitare” som klipska 

och skarpsinniga, utan snarare tvärtom55. Detta då ”låglitare” mera sällan ger sig in i sociala 

situationer som innebär en risk, men som å andra sidan även kan medföra en vinst av något slag. 

”Låglitare” gör dessutom oftare missbedömningar av situationer. Detta leder till en erosion av den 

sociala intelligensen, vilket i sin tur minskar den sociala interaktionen och ökar på misstroendet  

ytterligare. Det hela blir en ond cirkel för den individens personliga utveckling56. 

Här väver han in Uslaners teori, som hävdar att individens nivå av social tillit bestäms av 

52 Ibid., 134-135
53 Ibid., 153
54 Ibid.
55 Ibid., 162
56 Ibid.
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barndomens socialiseringsprocess. Han menar att den är deterministisk och att det knappast går att  

intervenera politiskt i en sådan situation och att det skulle vara svårt för ”låglitarsamhällen” att  

förändra sig till det bättre. Yamagishis teori om social intelligens däremot, är något mera flexibel  

och mera öppen för strukturell och institutionella förändringar. Då den sociala intelligensen växer 

genom många möten och interaktioner med andra människor, särskilt de som är annorlunda en själv, 

så drar Rothstein slutsatsen att genom att man kan skapa kulturellt mångfacetterade sociala  

mötesplatser, och föra en politik med integration i fokus för att främja detta. Om man även inför 

rättsinstanser i samhället som på något vis bestraffar de som använder sig av ett svekfullt och 

opportunistiskt beteende (dock kan ju tyvärr inte alla beteenden bestraffas, som känslomässiga 

svek), borde detta uppmuntra individerna att söka sig ut i samhället och bredda sin sociala 

intelligens.57 Han väljer att avsluta denna del med att påpeka att Yamagishis forskning leder honom 

vidare in på den politiska och samhälleliga nivån inom sökandet efter den sociala tillitens ursprung 58

4.9.2 Frivilliga organisationer och socialt kapital

Rothstein återkommer nu till den kritikpunkt som han anförde i början, nämligen den att det inte  

finns något sätt att urskilja organisationer som skapar ett ”positivt” (som i att det alstrar 

mellanmänsklig tillit och verkar uppbyggande för demokratin) socialt kapital från de som skapar ett  

”negativt” (motsatsen till positivt) socialt kapital. Putnam har besvarat detta i ”Den ensamme 

bowlaren” genom att i ett kapitel framhålla att det med socialt kapital är som med andra kapital, det  

finns både dåliga och bra former. Rothstein menar då att om Putnams lösning på sociala fällor är 

just socialt kapital, saknar denna logisk konsistens, då det både kan finnas ”positivt” och ”negativt” 

socialt kapital vilka båda två uppenbarligen både kan lösa och skapa dessa sociala fällor.59 Ett land 

57 Ibid., 163-164
58 Ibid.,165
59 Ibid., 167
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med ett rasande inbördeskrig kan knappast sägas ha ett stort socialt kapital, även om de två 

stridande fronterna internt har det. Rothsteins egen definition av socialt kapital innebär i huvudsak 

istället en koppling till uppfattningen om att man i allmänhet kan lita på de flesta människor i det  

samhälle man lever i, eller även betecknat generell eller social tillit. En organisation som då skapar  

”negativt” socialt kapital (ett övertydligt exempel är Bandidos) faller inte inom den definitionen 60. 

Han fortsätter dock med att säga att det är problematiskt att artbestämma en organisation, då detta  

dels kan variera över tid, dels svänga beroende på den politiska konjunkturen. Därför går det inte att 

lösa problemet genom att typologisera organisationerna och nätverken61. 

Den andra kritikpunkten var att det inte har gått att forskningsmässigt visa på att det finns ett 

samband på individnivå mellan deltagande i frivilliga organisationer och hög social tillit.  

Sambandet finns endast på aggregerad nivå, eller macroivå. Han fortsätter med att hävda att för att  

man ska kunna erkänna ett kausalt samband, måste man kunna visa det även på micronivå62. Detta 

skulle då kräva två saker, först och främst en teori som kan förklara hur de sociala mekanismerna på 

individnivå ska kunna förklaras och förstås, och sedan empiriska bevis som stödjer denna teori. 

Han fastslår därefter, att den forskning som finns inom området har fastslagit att detta samband inte 

existerar. Deltagande i frivilliga organisationer och nätverk verkar inte öka tilliten människor  

emellan. Rothstein menar att det samband som finns mellan dessa två troligtvis beror på att de som 

dras till dessa organisationer och nätverk redan innan var s.k. ”höglitare”63. Uslaner vill förklara 

dessa ”höglitares” existens genom deras barndoms socialisationsprocess, men problemet med denna 

förklaring enligt Rothstein, blir då att ingen förklaring lämnas till vad som påverkat själva 

socialisationsprocessen till att bli som den blev.

 Rothstein fortsätter då med att ställa frågan, att om det inte är socialt kapital som skapar  

(välfungerande) politiska institutioner, så kanske sambandet går åt det andra hållet, nämligen att det  

är en särskild sorts politiska institutioner som skapar det sociala kapitalet. Han börjar då med att  

kolla sambandet mellan förtroende för politiska institutioner (definierat som förtroende för det  

demokratiska systemets institutioner) och social tillit. Han finner dock att det i forskningsresultaten 

inte finns något som stödjer detta samband64. Han anser att detta resultat inte är särskilt förvånande, 

då begreppet ”politiska institutioner” är väldigt brett.Varför inte undersöka rollen hos den ofta 

60 Ibid. 
61 Ibid.,168
62 Ibid.
63 Ibid.,170
64 Ibid., 173
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underskattade förvaltningsdelen? De spelar onekligen en mycket stor roll i det dagliga livet hos i  

princip alla medborgare, och det bemötande man får kan vara av stor vikt. Detta gäller särskilt i en 

välfärdsstat, då den offentliga sektorn är betydligt större. Att få dåliga erfarenheter av polisväsendet,  

skolväsendet och e.x. socialtjänst kan påverka en medborgares politiska uppfattning i allra högsta 

grad65. Undersökningar från SOM institutet visar med stabila siffror, om än endast svagt positiva, i 

en korrelationsanalys att mellan åren 1996-1999 att de delar av den svenska befolkningen som anser 

att man i allmänhet kan lita på folk, även litar på de politiska institutionerna. Det minst svaga 

sambandet är emellan social tillit och och tillit till domstolsväsendet och polisväsendet 66. I 

resultatet från World Value Survey, (med 60 undersökta länder) visar det sig att den variabel som 

verkar ha störst inverkan på uppfattningen om huruvida man kan lita på andra människor, är 

uppfattningen om förekomsten av mutor och korruption är vanligt67. Efter en genomgång av flera 

olika studier, kommer Rothstein fram till att det finns olika dimensioner av politiskt förtroende,  

varav förtroende för de genomförandeinstitutionerna och social tillit fortsätter att visa på ett starkare  

samband, än det mellan social tillit och de representativa institutionerna eller de granskande. Han 

testar även en multipel regressionsanalys med trettiotvå oberoende variabler, som alla i den 

teoretiska diskussionen sägs ha ett samband med social tillit. Samma resultat där, det starkaste 

sambandet finns mellan de genomförande institutionerna och social tillit68. Detta samband finns då 

både på individuell nivå som på aggregerad. Slutsatsen av undersökningarna blir då; ”nivån på den 

sociala tilliten samvarierar positivt med de juridiska institutionernas effektivitet, om man vidtagit  

åtgärder mot korruption samt den offentliga förvaltningens kvalitet”.69

4.9.3 Jakten på den kausala mekanismen 

Resultatet hittills är som följande; med socialt kapital (även social tillit) avses tillit och förtroende  

människor emellan, och en uppfattning om att man i allmänhet kan lita på de flesta i sitt samhälle  

eller sin organisation. Beroende på statens olika sätt att organisera de offentliga organisationerna 

som skall genomföra den offentliga politiken, kan det både förstöra och skapa socialt kapital.  

Nedan följer Rothsteins förslag till en treställig kausal mekanism, alltså en förklaring till hur det  

sociala kapitalet kan förstöras, eller skapas, från institutionsnivå till individnivå.

1. Om medborgare ser att vissa offentliga tjänstemän är korrupta, kommer de att anta att 

65 Ibid., 174
66 Ibid.,177-178
67 Ibid., 180
68 Ibid., 184
69 Ibid.
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även andra tjänstemän är det. Detta leder till att de anser att man inte heller kan lita på de 

flesta andra människor. 

2. Vidare leder detta till att medborgare ser att andra medborgare i ett sådant samhälle inte 

klarar sig, utan att använda mutor och olika former av nepotism för att får vad de anser sig 

själva behöva. 

Detta leder till att de anser att man inte heller kan lita på de flesta andra människor. 

3. För att då själva kunna få vad de behöver, kommer medborgare som annars är anser att det 

är moraliskt fel, själva känna sig tvingade att börja använda sig av mutor och nepotism. 

Detta leder till att de anser att eftersom de själva inte är att lita, kan man inte heller kan lita  

på de flesta andra människor70.

Punkt nummer 2 och 3 är en rationell tankegång från punkt 1, vilket lägger stor vikt vid de 

offentliga tjänstemännens moral. Rothstein hänvisar till det begrepp som inom socialpsykologisk 

forskning kallar för proceduriell rättvisa. Detta innebär att det inte bara är resultatet av personliga 

kontakter med offentliga institutioner som är viktiga, utan om vägen dit, själva proceduren har varit  

rättvis är av minst lika stor betydelse. En annan viktig aspekt71 av detta, är om man har blivit 

behandlad likadant som andra i samma situation, eller om man har blivit diskriminerad. Rothstein 

går då vidare med att kolla på en utmärkande del av välfärdsstaten, nämligen de universella och 

selektiva formerna av offentlig service. Resultatet blir, att människor som i högre grad har 

erfarenhet av selektiv (individuell behovsprövning) service har en lägre social tillit, än de som mest 

eller enbart har erfarenhet av universell service. Detta då de offentliga tjänstemännen i måste göra 

en egen tolkning av regelsystemet, vilket gör att det finns större utrymme för fördomar, fusk och 

feltolkningar.  Då detta även är den allmänna åsikten, är misstänksamheten större mot de 

behovsprövande än de universella verksamheterna. Sammanfattat, uppvisar människor med hög 

erfarenhet av universella institutioner en högre erfarenhet av mellanmänsklig tillit, än andra 72. 

Empiriska bevis visar att en rättvis behandling från merparten av de offentliga politiska 

institutionerna, påverkar det sociala kapitalet positivt73. Detta skulle då kunna förklara sveriges höga 

nivå av socialt kapital, då de flesta svenskar i huvudsak har erfarenhet från universella institutioner.  

70 Ibid., 189
71 Ibid.,190
72 Ibid.,192
73 Ibid., 193
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4.9.5 Kulturell determinism

Han vänder sig då mot Putnams förklaring på variationen av socialt kapital i USAs delstater, då han 

menar att den knappast har något empiriskt stöd på individnivå74. Det Putnam förklarar den 

variationen med, är att hänvisa till ett samband mellan medborgare av skandinavisk härstamning 

och hög social tillit75. Vidare undersökningar visar även på att speciellt afroamerikaner i USA 

innehar ett särskilt lågt socialt kapital, jämfört med de av europeisk härkomst76. I Rothstein val av 

förklaring, väljer han istället att använda sig av de två tidigare presenterade teoribildningarna kring 

socialt tillit, nämligen Uslaners, där barndomens socialisationsprocess lägger grunden för den 

optimism en person hyser för sin omvärld, samt Yamagishis, där socialt kapital förvärvas genom 

socialt intelligens som erövras vid möten och interaktioner med andra människor. Dessa två 

kombinerat med den tidigare utarbetade teorin om de offentliga förvaltningsinstitutionernas 

betydelse, erbjuder då en helt annan förklaring kring afroamerikanernas låga sociala kapital.  

Nämligen att den långvariga och systematiska diskrimineringen och andra negativa särbehandlingar 

som de har blivit utsatta för av de offentliga förvaltningsinstitutionerna har triggat de tre kausala 

mekanismerna (tidigare presenterade) som från institutionsnivå till individnivå förstör det sociala  

kapitalet. Dessa upplevelser har sedan omfattat hela deras verklighetsuppfattning och synen på 

samhällets institutioner och dess medborgare. Han vänder sig bort från Putnams ”kulturella 

determinism”, och drar då slutsatsen att institutioner som är inriktade på att verka, utan att göra 

skillnad vid olika etniciteter, kön eller religion, skulle kunna skapa ett större socialt kapital, om den  

lanserade teorin stämmer. Även Putnams åsikt om att effektiviteten i de politiska institutionerna är  

kulturellt determinerat avvisas, genom att Rothstein hänvisar till forskning som visar på stora 

undantag bland kulturellt likartade områden, där majoriteten av länderna är korrupta, ett ex. på ett  

icke-korrupt (enligt undersökningens gradering) land omgivet av andra korrupta är Singapore77. 

Sammanfattningsvis, kan man ur denna del dra slutsatserna att en variation på socialt kapital i ett  

samhälle i huvudsak beror på de politiska förvaltningsorganens utformning. Den avgörande, eller 

kausala faktorn i detta, är graden av universalism i betydelsen opartiskhet, saklighet och 

likabehandling i dessa institutioner. 

74 Ibid.,195
75 Ibid., 194
76 Ibid.,195
77 Ibid., 198
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5 Analys och besvarande av forskningsfrågor

5.1 Hur definierar Robert Putnam socialt kapital?

Socialt kapital enligt Robert Putnam, omfattar de delar av det sociala livet som möjliggör för de  

aktörer som deltar, att tillsammans arbeta för att nå gemensamma syften och mål, såsom nätverk,  

normer och tillit. Han definierar det i ”Den fungerande demokratin” ; som ”förtroende, normer och 

nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer”.  

Det är även den definitionen som Bo Rothstein väljer att kritisera. 

5.2 Vilken är Rothsteins kritik mot Putnams definition av socialt kapital?

Den första kritikpunkten Rothstein framförde, var den att alla, eller ens de flesta frivilliga 

organisationer knappast skapar ett positivt socialt kapital, som påverkar demokratin på ett  

uppbyggligt. Det finns inte heller några kriterier för att urskilja vilka dessa ”dåliga” organisationer 

är. Detta medför då, att då Putnam anser att hans socialt kapital är lösningen på den sociala fällan 

logik, kan den samtidig vara det som orsakar fällan. Detta anser Rothstein sakna logisk konsistens. 

Rothstein anser att Putnams definition är problematisk på flera sätt, då den i själva ordbyggnaden 

innehåller många olika saker, som dessutom troligtvis har orsakssamband med varandra. Han börjar 

med att hävda att då sociala normer, verklighetsuppfattningar och ideologiska övertygelser är 

kausalt relaterade, är det inte lämpligt att ha dessa företeelser i definitionen av socialt kapital.  

Problemet med själva definitionen är att det i den ”ingår både en form av beteende (aktivt  
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deltagande i frivilliga nätverk/organisationer), en funktion (som underlättar...), ett försanthållande 

(att kunna lita på andra människor) och en social norm (ömsesidighet).” Först väljer han att ta bort 

den funktionella delen, eftersom man med den bygger in själva definitionen av det som ska 

förklaras, alltså ett effektivt samarbete, i teorin, vilket gör den tautologisk. Om frågan är, ”hur 

kommer det sig att effektivt samarbete mellan människor är möjligt?”, kan inte svaret vara socialt  

kapital, då ett effektivt samarbete redan är med i själva definitionen av socialt kapital. Den beroende  

variabeln (effektivt samarbete) kan helt enkelt inte ingå i den oberoende variabelns definition. 

En liknande kritik riktas mot att bygga in en social norm om ömsesidighet i begreppet socialt  

kapital. Han menar att man kan tolka detta på två sätt, antingen att man med ömsesidighet menar att  

aktörerna följer en social norm om att tillsammans agera solidariskt för gemensamma ändamål, så  

hamnar vi återigen i samma hål. Igen byggs frågan in i begreppet som ska förklara frågan (vad som 

möjliggör ett solidariskt samarbete) . Det andra sättet, menar han är om man med ömsesidighet 

menar aktörer som är beredda att agera solidariskt och de tror att även andra är villiga att göra 

detsamma, men då är betyder det samma sak som tillit och är därmed överflödigt. Rothstein har nu 

gjort klart att han anser att definitionen är alldeles för bred, och att företeelserna troligtvis har  

samband med varandra. 

5.3 Hur väljer Rothstein att definiera socialt kapital?

Han delar upp definitionen av socialt kapital dels på individnivå, dels på en 

samhällelig/organisatorisk. Den individuella lyder som följande; storleken på det sociala nätverk 

individen har möjlighet att använda sig av på olika sätt, multiplicerat med graden av förtroende som 

finns i relationerna i det sociala nätverket. Jag väljer att illustrera detta i boxar.
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Socialt kapital i organisations eller samhällsform definieras som omfattningen av de sociala nätverk 

som medlemmarna innehar, multiplicerat med mängden förtroende som finns i dessa relationer som 

medlemmarna innehar. 

5.4 Hur skiljer sig synen på hur socialt kapital skapas, forskarna emellan?

Rent forskningsmässigt, så ser man Putnam har en i allmänhet sociologisk syn på hur det sociala 

kapitalet uppstår, och Rothstein har en statspolitisk.

En av punkterna i Rothsteins kritik mot Putnam, var då att det i dagsläget (boken publicerades 

2003) inte fanns några vetenskapliga bevis på att deltagande i frivilliga organisationer och nätverk 

skapar socialt kapital i form av mellanmänsklig tillit på individuell nivå. Detta blir då ett stort  

problem, då han menar att för att få kalla ett samband kausalt, måste det gå att finna både på micro  

-och macronivå, vilket det inte gör i detta fallet. Han menar alltså att det inte finns några bevis på att  

det på individnivå skapas socialt kapital, då människor deltar i frivilliga organisationer och nätverk. 

Det han kommer fram till, är att det sociala kapitalet skapas av en speciell sorts offentliga politiska  

institutioner. Nämligen genom att medborgarna har stor erfarenhet av personliga kontakter med de 

offentliga universella verkställande institutionerna, på ett sätt där de blir behandlade på ett  

likställigt, icke-diskriminerande, icke-korrupt sätt, där en rättvis procedur är lika viktig som själva 

resultatet. Detta påverkar då medborgarnas uppfattning om huruvida människor i allmänhet går att  

lita på på ett positivt sätt (de tre kausala mekanismerna för misstro sätts aldrig i rullning). Detta  

medför att fler incitament skapas för att interagera med sin omvärld, och på så vis öka sin sociala 

intelligens, vilket i sig ökar den mellanmänskliga tilliten. 

Sammanfattningsvis, så anser Putnam att den sociala tilliten kommer från människorna, då de deltar 

i olika former av frivilliga organisationer och nätverk. Därefter påverkar den resten av samhället  

och de demokratiska institutionerna. Det huvudsakliga sambandet går alltså från människorna och 

uppåt. Rothsteins syn, är den omvända. Han anser att det sociala kapitalet skapas hos människorna 

av särskilt utformade politiska institutioner. Det sociala kapitalet beror alltså på hur dessa 
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institutioner är utformade och hur de i praktiken fungerar. Sambandet alltså går uppifrån och ner. 

6. Slutdebatt 

Jag anser att det är intressant att se hur Putnam i hög grad skuldbelägger individen, och ber sina 

landsmän att börja umgås mera med sina grannar och vänner för att råda bot på det bristande sociala 

kapitalet. Han tillstår att även institutionerna kan måhända vara något föråldrade och att de också  

behöver ses till, men att inga institutionella förändringar kommer att påverka det sociala kapitalet  

om inte också individerna gör ”sin del” och engagerar sig. Han avfärdar också ganska lättvindigt de 

Italienska regionerna i söders brist på socialt kapital som historiskt och kulturellt betingat, vilket  

inte ger dem särskilt goda chanser till förbättring. Detta resonemang blir ju ganska problematiskt  

(som även Rothstein diskuterar), då det visar sig att de afroamerikanska medborgarna i USA är en 

grupp som har ett särskilt lågt kapital. Betyder då det att alla som kommer från Afrika har en 

medfödd gen, som gör dem misstänksamma och negativt lagda? Ni förstår säkert varför den 

diskussionen tenderar osäkra marker. Rothsteins förklaring på detta, anser jag betydligt mera 

rationell och trolig. Den öppnar dessutom upp för möjligheter till förändring och förbättring, just 

genom att förändra och förbättra de politiska institutionerna. En annan sak som slog mig i arbetet  

med uppsatsen, var att så pass mäktiga och betydelsefulla aktörer som den svenska regeringen och 

Världsbanken, helt har accepterat och tagit till sig Robert D. Putnams definition av socialt kapital.  

Detta kan få allvarliga konsekvenser om det i framtiden visar sig att den inte stämmer (som 

Rothstein anser), och man har lagt ner avsevärda resurser, både ekonomiska och tidsmässiga, på 

projekt som var tänkt att öka välfärd och demokrati. Detta gäller speciellt de u-länder som är i akut  

behov av stöd och hjälp. Att då lägga resurserna på något meningslöst kan få digra konsekvenser. 

Det jag skulle vilja se, är en mera nyanserad debatt kring socialt kapital, och fler kritiska 

prövningar. Det är uppenbart att det är en mycket intressant teori, MEN, jag ser ingen mening med 

att lättvindigt acceptera första bästa förklaring som dyker upp.  
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7. Bilagor

7.1 Bilaga 1 – Den sociala fällans problematik/dilemma/logik

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

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

samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan alla andra 

också samarbetar. 

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

också samarbetar.

• Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar på  

33

http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/06/24/1c43643c.pdf
http://www.dn.se/ekonomi/elinor-ostrom-forsta-kvinnan-som-far-ekonomipriset-1.972452


att de andra också väljer att samarbeta78. 

78 Civil s 21
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