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7. Socialt kapital i norra Sverige 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Det magiska sociala kapitalet 
När man talar om kapital tänker man kanske i första hand på ekonomiskt kapital 
i form av pengar och andra materiella resurser eller humant kapital i form av 
människors kunskaper, erfarenheter och förmågor, men det finns utöver detta 
också ett socialt kapital i form av en kollektiv resurs av sociala relationer. På 
samma sätt som ekonomiskt kapital och humankapital kan även det sociala kapi-
talet nyttjas, förmeras eller undergrävas. Alla former av kapital tar tid att bygga 
upp men när de väl finns där är de viktiga resurser i samhället. Ett samhälle 
behöver en väl fungerande mix av olika typer av kapital. Pengar är inte allt. 

Begreppet socialt kapital har fått ett starkt genomslag i samhällsdebatten. Det 
hänger säkert samman med att det förmått fånga in något viktigt för förståelsen 
av hur samhället fungerar. Kanske allra viktigast är att socialt kapital visat sig ha 
betydelse för både demokrati och ekonomisk tillväxt.  

Det riktigt stora genombrottet för forskningen om socialt kapital kom med 
den amerikanske statsvetaren Robert Putnams (1993) bok om demokrati och 
utveckling i Italien. På ett övertygande sätt kunde han visa att den avgörande 
orsaken till skillnader i utveckling mellan norra och södra Italien var att man 
hade olika grader av socialt kapital och att detta är resultat av processer som 
pågått i århundraden. Medan de sociala relationerna i södra Italien i hög grad 
försiggår inom ramen för släktband, men sällan mellan släkten, råder inga 
sådana begränsningar i norr. Här finns i stället samverkansmönster som sträcker 
sig på tvärs genom hela samhället. Sådana nätverk bygger upp förtroende mellan 
människor, menade Putnam, på ett sätt som gör att man kan lita på varandra, 
oavsett om det handlar om att utse representanter i demokratiska val eller att 
ingå affärstransaktioner.  

Putnam definierade socialt kapital som ”kopplingar mellan individer – sociala 
nätverk och de normer av ömsesidighet och tillit som växer fram ur dessa” 
(Putnam 2000:19, min övers.). Man tänker sig att begreppet bygger på två kom-
ponenter – dels täta sociala nätverk, dels ömsesidig tillit mellan människor som 
inte nödvändigtvis känner varandra sedan tidigare eller är släkt med varandra. I 
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praktiken får man tänka sig att dessa komponenter ömsesidigt förstärker 
varandra när kapitalet byggs upp och vidmakthålls, och på motsvarande sätt 
verkar det försvagande om det sociala kapitalet bryts ned. Undersökningar av 
socialt kapital har ofta tagit sikte på just förekomsten av nätverk och i vad mån 
människor litar på varandra. Socialt kapital är därmed egentligen något som 
kännetecknar samhällen, eftersom det förutsätter relationer, men man kan också 
använda det för att karaktärisera individerna i samhället. Man tänker sig då att 
individer skiljer sig åt i fråga om i vad mån de är ihopkopplade med andra och i 
fråga om i vad mån de litar på andra. 

Putnams bok om Italien var startskottet för en rad forskningsinsatser som 
syftade till att undersöka hur det sociala kapitalet såg ut i andra länder. Skillna-
derna mellan länderna har dock visat sig vara större än skillnaderna inom dem. 
Sverige har framhållits som ett exempel på ett land som har ett starkt socialt 
kapital (Putnam 2002). Detta har bl.a. förklarats med de folkrörelser som i vårt 
land växte fram från 1800-talet och framåt, och som alltjämt spelar en viktig roll. 
Folkrörelserna länkade samman människor och skapade och befäste tillit. Det 
som emellertid förbluffar är att den mellanmänskliga tilliten tycks kvarstå på en 
hög nivå i Sverige trots att medborgarnas deltagande i denna typ av rörelser har 
minskat under senare år. För att förklara detta har man pekat på ytterligare en 
faktor som särskilt viktig, nämligen den speciellt form av välfärdsmodell som vi 
har här. Modellen, som bygger på att alla bidrar med ganska höga skatter men 
också kan lita på att man får hjälp när man behöver det, har ansetts medverkat 
till att utveckla och vidmakthålla det sociala kapitalet i Sverige. Viktigt i detta 
system är att man som medborgare måste kunna känna sig trygg i att systemet är 
effektivt, att man inte kan sko sig på det eller att det förekommer fusk eller 
mutor. Genom detta system skapas en grund för tillit för systemet som helhet 
som också har betydelse för att människor skall kunna lita på varandra (Roth-
stein 2003). 

I detta kapitel ska vi titta närmare på hur det sociala kapitalet ser ut bland 
norrlänningarna. Till att börja med ska vi undersöka om norra Sverige avviker 
från landet i övrigt samt om det finns skillnader mellan olika delar av Norrland i 
fråga om socialt kapital. Sedan övergår vi till att undersöka socialt kapital som en 
individegenskap. Frågan är då: Vad kännetecknar de individer som bär på ett 
starkt respektive svagt socialt kapital i fråga om grundläggande egenskaper som 
kön och ålder samt i fråga om social och ekonomisk bakgrund?  I det sista avsnit-
tet analyseras om det finns kopplingar mellan det individuella sociala kapitalet 
och medborgarnas politiska engagemang.  

När vi ska undersöka förekomsten av socialt kapital utgår vi ifrån de bägge 
aspekter som Putnam pekade ut som särskilt viktiga: Det första gäller i vad mån 
man ingår i sociala nätverk. Vi har ju inte kunnat kartlägga alla respondenters 
sociala nätverk så i stället använder vi en fråga i enkäten som gäller hur pass 
aktiv man är i 22 olika typer av föreningar, som ju är en viktig typ av nätverk. 
Om man i minst en typ av organisation deltar i dess aktiviteter eller är styrelse-
ledamot anses man ingå i ett nätverk. Den andra aspekten gäller tillit till andra 
människor. En enkätfråga handlade om just detta, och denna fråga besvarades 
genom att kryssa för en siffra från 0 till 10. Det lägsta värdet innebär att man inte 
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anser att man kan lita på människor i allmänhet medan 10 står för att det går att 
lita på människor i allmänhet. Detta är en fråga som använts i en lång rad under-
sökningar i Sverige och i andra länder, och anses fungera väl. 

Socialt kapital i Sverige och Norrland 
Som tidigare nämnts präglas Sverige genomgående av ett högt socialt kapital. Vi 
kan jämföra de uppgifter vi samlat in om norrlänningarna via vår enkät med 
resultat från andra undersökningar som gäller Sverige för att kunna ge svar på 
frågan om det sociala kapitalet är särskilt starkt eller svagt i i norra Sverige.  

Föreningsaktiviteternas omfattning i hela landet har undersökts av SCB över 
en längre tid, med i princip samma typ av fråga som vi använt oss av i vår studie. 
De svarande har för ett antal typer av föreningar fått redovisa i vilken utsträck-
ning man var aktiv i dem. Trots att inte exakt samma föreningar angetts i de 
bägge undersökningarna är ändå jämförbarheten god. SCB:s resultat tyder på att 
såväl andelen medlemmar som andelen aktiva i föreningslivet visserligen mins-
kar i omfattning, men alltjämt befinner sig på en hög nivå. På samma sätt som vi, 
avgränsar SCB gruppen aktiva till dem som är aktiva i åtminstone en förening. I 
landet som helhet var 48 procent aktiva år 1993, men detta hade minskat till 42 
procent år 2001 (SCB 2003). SCB noterade också att de som bor i norra Sverige 
var något mer aktiva än svenskar än övrigt. Enligt vår undersökning är 64 
procent av norrlänningarna aktiva i minst en förening, och även om siffran kan 
uttrycka en viss överskattning genom att vi har med fler föreningar på vår lista 
tyder den ändå på en klart högre föreningsaktivitet bland norrlänningarna än 
bland övriga svenskar.  

Tabell 7.1 Mellanmänsklig tillit i Norrland och Sverige. Procent. 

Grad av tillit 
Norrland  

2008 
Hela Sverige 

2008 
Variation i Sverige 

1996- 2008 
Höglitare (7–10)  
Mellanllitare (4–6)  
Låglitare (0–3) 
Ej svar 
Totalt 

  59 
  30 
    9 
    2 
100 

  54 
  32 
  12 
    2 
100 

50–58 
27–32 
  9–13 
  1–  6 

100 
Antal svarande 2 392 3 241  

Anmärkning: Respondenterna angav med kryss på en skala från 0 till 10 i vad mån man i 
allmänhet kan lita på andra människor. 0 betyder att man inte anser att man kan lita på 
människor i allmänhet medan 10 står för att man anser att man kan lita på andra människor i 
allmänhet. De som angett värdena 0–3 har klassats som låglitare, de med värdena 4–6 som 
mellanlitare och de med värdena 7–10 har bedömts vara höglitare. Uppgifter om Sverige härrör 
från SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet, se Rothstein 2007, 2009. 

 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1996 årliga mätningar 
av den mellanmänskliga tilliten i Sverige. Man använder då exakt samma fråga 
som den vi nyttjat i vår studie. Utifrån hur man svarat på skalan från 0 till 10 
delar forskarna in svenskarna i tre grupper – höglitare, mellanlitare och låglitare. 
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De tre grupperna har varit förvånansvärt stabila över tid. Höglitarna har utgjort 
mellan 50 och 58 procent har medan andelen låglitare har varierat mellan 9 och 
13 procent. Vi har delat in våra svarande på samma sätt och då framträder ett 
mönster som tyder på att den mellanmänskliga tilliten är något högre i Norrland 
än Sverige som helhet, vilket illustreras i tabell 7.1. 

Nästan 60 procent av norrlänningarna är höglitare enligt dessa uppgifter 
vilket Sverige som helhet aldrig nått upp till vid något tillfälle under undersök-
ningsperioden. Vi skulle emellertid behöva fler mättillfällen för Norrland för att 
vara säkra på att de högre tal för mellanmänsklig tillit som detta avspeglar inte 
bara är en tillfällighet. Resultaten tyder emellertid på att det finns fler höglitare 
bland norrlänningarna. Helt klart är emellertid att läget i Norrland inte är sämre 
än i landet i övrigt. 

Sammantaget skulle detta tyda på att norrlänningarna har ett starkare socialt 
kapital än innevånarna i Sverige i övrigt och att detta gäller både i fråga om att 
ingå i nätverk och att lita på sina medmänniskor. I detta avseende är således 
Norra Sverige väl rustat.  

Nivåer av socialt kapital 
När vi nu går vidare med att analysera hur det sociala kapitalet ser ut i Norrland 
skall vi först presentera den analysram som kommer att användas för att kunna 
urskilja olika nivåer av socialt kapital. I stället för att analysera det sociala 
kapitalets komponenter var för sig ska vi kombinera dem för att kunna fånga in 
hur de samspelar. Vi har delat den 10-gradiga skalan om mellanmänsklig tillit 
mitt itu så att de som angett 0–5 anses ha låg tillit och de som kryssat för 6–10  
betraktas ha hög tillit. Vi skiljer sedan de som ingår i nätverk, dvs. de som är 
föreningsaktiva, från dem som inte är detta. När vi sedan korsar de bägge måtten 
med varandra får vi fyra olika tänkbara utfall, i form av nivåer av socialt kapital, 
vilket redovisas i figur 7.1. I denna figur anges också vilken omfattning de olika 
nivåerna av socialt kapital har bland norrlänningarna. 

Figur 7.1 Nivåer av socialt kapital och deras fördelning bland medborgarna 
i norra Sverige. Totalprocent. 

Ingår i nätverk? Grad av mellanmänsklig 
tillit Ja: Ingår i nätverk Nej: Ingår ej i nätverk 

Hög: 
Anser att man kan lita  
på andra människor 

Starkt socialt kapital 
48 % 

Medelstarkt: Bara tillit 
22 % 

Låg:  
Anser att man inte kan lita  
på andra människor 

Medelstarkt: Bara nätverk 
16 % 

Svagt socialt kapital 
14 % 

 

Såsom framgår av figuren kan man skilja mellan starkt, medelstarkt och svagt 
socialt kapital. De med starkt socialt kapital ingår både i nätverk och anser att 
man kan lita på andra medan de som har svagt socialt kapital inte är förenings-
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aktiva och heller inte anser att man kan lita på andra. Medborgare med medel-
starkt socialt kapital ingår antingen i nätverk eller anser att man kan lita på 
andra, men präglas inte av bägge aspekterna. Vi får därmed tre olika nivåer av 
socialt kapital av vilka mittennivån kan uppträda i två former.  

I figuren anges också hur norrlänningarna fördelar sig mellan de olika kate-
gorierna. En första iakttagelse är att det finns ett samband mellan att ingå i nät-
verk och mellanmänsklig tillit, precis som Putnam antog1. Vidare visar det sig att 
nästan hälften av norrlänningarna har ett entydigt starkt socialt kapital medan 
endast 14 procent har ett utpräglat svagt social kapital. Bland dem med medel-
stort socialt kapital är det fler som bygger detta på tillit till andra människor än 
aktivitet i organisationer. 

Finns det skillnader inom Norrland? 
Hur ser då förhållandena ut inom Norrland? Finns det skillnader mellan olika 
delar av landsändan? Visserligen har vi inte underlag för att kunna analysera hur 
det sociala kapitalet ser ut i varje kommun, men ifall det finns skillnader mellan 
något större geografiska områden borde detta kunna fångas in. Tabell 7.2 
sammanfattar hur det sociala kapitalet ser ut efter några geografiska indelningar 
i norra Sverige. Vi följer då den indelning i olika nivåer av socialt kapital som 
presenterades i figur 7.1. 

Huvudmönstret är att det inte råder några statistiskt säkerställda skillnader 
mellan olika områden i norra Sverige. Några egentliga skillnader mellan de till-
tänkta regionerna i fråga om socialt kapital existerar inte. Samma sak gäller 
skillnaderna mellan länen och även om andelen med starkt socialt kapital är 
något högre i Västerbotten och Jämtland än i Norrbotten och Västernorrland är 
skillnaderna trots allt marginella. Detsamma gäller skillnaderna mellan kust, 
inland och fjäll, som genomgående är ytterst små. En närmare granskning av en 
rad andra kommunegenskaper, t.ex. befolkningens storlek i kommunen, andelen 
som bor i tätorter, genomsnittsinkomst och politiska majoritetsförhållanden 
visar heller inte på några skillnader. Däremot finns, såsom framgår av tabell 7.2, 
vissa skillnader mellan de större Norrlandsstäderna. Luleå avviker med ett 
genomgående svagare socialt kapital. Skellefteå har både många invånare med 
starkt socialt kapital och många med svagt. Här måste man emellertid inflika att 
antalet svar är i minsta laget för att dessa slutsatser skall vara säkra. 

Frånvaron av geografiska skillnader är dock huvudintrycket. Om socialt 
kapital är en förutsättning för både väl fungerande demokrati och för ekonomisk 
utveckling borde hela norra Sverige vara väl rustat för detta. Både nätverken och 
den ömsesidiga tilliten skapar en grund för en stabil samhällsutveckling. Några 
öar av svagt socialt kapital kan inte med säkerhet identifieras. Inte heller finns 
det platser som har exceptionellt starkt socialt kapital. 

                                                                 
1 En enkel sambandsberäkning kan utföras på följande sätt: De kategorier som uttrycker samband (starkt 
resp svagt socialt kapital) utgör tillsammans 62 procent, vilket är mer än de bägge medelstarka kategorierna, 
som inte uttrycker samband.  Dessa uppgår till 38 procent. Med statistiska termer kan detta uttryckas som 
Chi-square, som uppgår till 44.997 och är signifikant på .000-nivån. 
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Tabell 7.2 Socialt kapital i olika geografiska områden i norra Sverige. Radprocent. 

Medelstarkt 

 

Starkt 
Bara 
tillit 

Bara 
nätverk 

Svagt Antal 
svar 

Samtliga 48 22 16 14 2 342 
Föreslagna regioner: 

Region Norrland 
Region MittSverige 

 
47 
50 

 
23 
22 

 
15 
17 

 
15 
11 

 
1 692 

650 
Län: 

Norrbottens län 
Västerbottens län 
Västernorrland län 
Jämtlands län 

 
46 
52 
45 
50 

 
25 
21 
22 
23 

 
15 
14 
18 
15 

 
14 
13 
15 
12 

 
644 
684 
640 
374 

Kust-, inlands- eller fjällkommun: 
Kustkommun 
Inlandskommun 
Fjällkommun 

 
49 
47 
47 

 
22 
23 
25 

 
15 
17 
15 

 
14 
13 
13 

 
1 387 

602 
353 

Större städer: 
Luleå 
Skellefteå 
Umeå 
Östersund 
Sundsvall 

 
42 
56 
52 
51 
52 

 
24 
18 
24 
28 
22 

 
16 
10 
12 
13 
17 

 
18 
16 
12 
  8 
  9 

 
181 
190 
290 
159 
247 

Anmärkning: för närmare uppgifter om vilka kommuner som klassificerats som kust-, inlands- 
resp. fjällkommuner, se bilaga 1. 

Individerna och det sociala kapitalet 
Socialt kapital kan också ses som en egenskap hos individer och med hjälp av 
våra mått kan vi identifiera vilka som har starkt respektive svagt sådant. Vi borde 
kunna förvänta oss större skillnader mellan individer än mellan olika geografiska 
områden eftersom socialt kapital i grunden utgör en slags resurs, och sådana är i 
allmänhet ojämnt fördelade. Tabell 7.3 sammanfattar hur det sociala kapitalet 
ser ut bland norrlänningarna i fråga om ett antal grundläggande individegen-
skaper. 

Det är uppenbart att skillnaderna är mycket större mellan olika individer än 
mellan olika geografiska områden. De allra största skillnaderna mellan olika per-
soner följer olikheter i resurser såsom hushållsekonomi och utbildning. De som 
är högutbildade och har höga inkomster har också det största individuella sociala 
kapitalet. Personer med låg utbildning och låga inkomster har lägre socialt kapi-
tal och det gäller också dem som har invandrarbakgrund. Man ska då komma 
ihåg att vi sannolikt har ett ganska stort bortfall i denna grupp så i realiteten är 
det antagligen en större andel medborgare som har svagt individuellt socialt 
kapital än vad som redovisas här. 

Några egentliga skillnader mellan kvinnor och män kan inte noteras men där-
emot finns det tydliga åldersskillnader. De medelålders har märkbart större indi-
viduellt socialt kapital än de allra äldsta men framför allt i förhållande till ungdo-
marna. Det ska dock noteras att de olika typer av organisationer som vår fråga 
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bygger på i de flesta fall är förhållandevis traditionella medan nyare former av 
nätverksbyggande, t.ex. via Internet inte finns med. 

Tabell 7.3 Individegenskaper och socialt kapital. Radprocent. 

Medelstarkt 

 

Starkt 
Bara 
tillit 

Bara 
nätverk 

Svagt Antal 
svar 

Samtliga 48 22 16 14 2 342 
Kön: 

Kvinnor 
Män 

 
50 
47 

 
23 
22 

 
14 
18 

 
13 
14 

 
1 250 
1 087 

Ålder: 
15–29 år 
30–49 år 
50–64 år 
65–85 år 

 
38 
57 
51 
41 

 
25 
19 
23 
25 

 
18 
14 
14 
18 

 
19 
11 
12 
16 

 
352 
658 
733 
599 

Hushållets sammansättning: 
Bor ensam 
Andra vuxna finns i hushållet 
Barn finns i hushållet 

 
42 
51 
58 

 
26 
21 
18 

 
17 
16 
14 

 
15 
12 
10 

 
426 

1 761 
753 

Utbildning: 
låg (högst grundskola) 
medel (gymnasium, folkhögskola) 
hög (examen från högskola/universitet) 

 
35 
48 
67 

 
29 
22 
17 

 
16 
17 
11 

 
20 
13 
  5 

 
620 

1 230 
464 

Hushållets sammanlagda årsinkomst: 
högst 200 000 kr 
201 000–400 000 kr 
401 000–600 000 kr 
601 000 eller mer 

 
32 
46 
55 
67 

 
29 
22 
19 
17 

 
16 
17 
17 
10 

 
23 
15 
  9 
  6 

 
390 
748 
698 
363 

Invandrat 
Själv eller någon av mina föräldrar 
Nej 

 
37 
50 

 
21 
23 

 
21 
15 

 
21 
13 

 
227 

2 069 
Flyttat till kommunen 

I stort sett bott i kommunen hela livet 
Inflyttad 

 
49 
49 

 
22 
23 

 
16 
14 

 
13 
14 

 
1 243 
1 019 

Pendlar till annan kommun för arbete 
eller studier 

Ja 
Nej 

 
 

48 
54 

 
 

22 
21 

 
 

17 
14 

 
 

13 
11 

 
 

201 
1 339 

 
Hur hushållet ser ut har också betydelse för det individuella sociala kapitalet. Det 
är kanske inte förvånande att det är svagast bland dem som bor ensamma 
eftersom sådant försvagar sociala nätverk. Notabelt är också vilken betydelse det 
har att man har barn i hushållet. Barn är en väg både till större sociala nätverk 
och till större tillit till medmänniskorna. 

Vi har också undersökt om förankringen i hemorten har någon betydelse för 
det individuella sociala kapitalet. Man skulle ju kunna tänka sig att den som inte 
flyttat eller som inte pendlar till en grannkommun för arbete eller studier får 
stabilare sociala nätverk och kanske också utvecklar starkare tillit till medmän-
niskorna. Våra resultat tyder emellertid på att platsförankringen endast har 
marginell betydelse. Det sociala kapitalet är något högre bland dem som bott i 
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samma kommun under i stort sett hela livet men det har ingen betydelse ifall 
man pendlar eller ej.  

Eftersom det sociala kapitalet hänger samman med individuella egenskaper 
och inte beror på var man bor i norra Sverige blir en viktig fråga att fundera på 
vad det är som skapar olika grader av socialt kapital hos olika grupper. I vissa fall 
är det ju uppenbart, t.ex. att ensamboende har svagare sociala nätverk, men hur 
förklarar man resursernas påtagliga betydelse? Kanske handlar det i grunden om 
utbildning. Med högre utbildning följer sannolikt en större beredvillighet att ingå 
i större sociala sammanhang och också en större förståelse för hur samhället i 
vidare mening hänger samman. Därmed skulle en god utbildning inte bara vara 
en resurs för individen och för arbetslivet utan skulle också vara viktigt för att 
bibehålla och vidareutveckla det sociala kapitalet i ett samhälle. 

Utbildning, socialt kapital och politiskt engagemang 
Det är känt från tidigare undersökningar att det finns en koppling mellan utbild-
ning och politiskt engagemang. Det är säkert rimligt att förvänta sig att utbild-
ning just har sådana effekter även om man också kan tänka sig det omvända, 
dvs. att högre utbildning är särskilt lockande för personer som är politiskt 
engagerade. Utan att behöva fastställa vad det är som påverkar vad är det i alla 
fall tydligt att utbildning och politiskt engagemang samvarierar. Vad som där-
emot inte är klart är ifall individernas sociala kapital också har någon självstän-
dig betydelse. Kan socialt kapital bidra till att förstärka ett sådant engagemang 
eller är det sociala kapitalet bara en avspegling av de förhållningssätt som per-
soner med olika utbildning har? Spelar socialt kapital någon självständig roll för 
det politiska engagemanget? Vi ska i detta avsnitt pröva denna fråga för att ytter-
ligare kunna belysa det sociala kapitalets karaktär och betydelse i norra Sverige.  

Tabell 7.4 Intresse för politik i allmänhet. Procent. 

Socialt kapital 
Medelstarkt 

 

Starkt 
Bara 
tillit 

Bara 
nätverk 

Svagt 
Alla 

Utbildning: 
Låg (högst grundskola) 
Medel (gymnasium, folkhögskola) 
Hög (examen från högskola/universitet) 

 
41 
53 
60 

 
36 
39 
46 

 
27 
48 
67 

 
29 
27 
– 

 
35 
46 
57 

Alla 53 39 45 28 45 

Anmärkning: Procenttalen representerar de angivit sig vara mycket eller ganska intresserade av 
politik i allmänhet. Färre än 30 respondenter ingår i kategorin svagt socialt kapital – hög utbild-
ning varför andelen för denna ej redovisas. 

 
För att kunna reda ut vilken koppling det finns mellan utbildning, socialt kapital 
och politiskt engagemang behöver vi kunna dela upp respondenterna utifrån 
vilka kombinationer av utbildning och socialt kapital de har. Vi kommer också 
att undersöka tre nivåer av engagemang. En första består av att man är intresse-
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rad av politik, en högre grad av engagemang består i att man diskuterar politik 
och samhällsfrågor med andra och den tredje formen utgörs av man även för-
söker påverka andras åsikter om politik och samhälle. Resultaten av analyserna 
redovisas i tabellerna 7.4–7.6. 

Tabell 7.4 visar att utbildning samvarierar med intresse för politik och att 
socialt kapital i stort sett också gör detta. De som har stort socialt kapital har 
genomgående ett större intresse för politik men bland de med högst utbildning 
är det faktiskt de som ingår i nätverk men inte litar på medmänniskorna som har 
det största intresset för politik. Kanske är detta de välutbildade cynikerna? 

Tabell 7.5 Diskuterat samhällsfrågor eller politik med andra. Procent. 

Socialt kapital 

Medelstarkt 

 

Starkt 

Bara 
tillit 

Bara 
nätverk 

Svagt 

Alla 

Utbildning: 
Låg (högst grundskola) 
Medel (gymnasium, folkhögskola) 
Hög (examen från högskola/universitet) 

 
50 
77 
87 

 
30 
57 
83 

 
53 
70 
86 

 
32 
55 
- 

 
41 
69 
86 

Alla 75 53 68 47 65 

Anmärkning: Frågan gäller ifall man diskuterat samhällsfrågor eller politik med andra under de 
senaste 12 månaderna. Färre än 30 respondenter ingår i kategorin svagt socialt kapital – hög 
utbildning varför andelen för denna ej redovisas. 

 
Även när det gäller diskussion med andra om samhällsfrågor eller politik finns 
samband med både utbildning och socialt kapital (tabell 7.5). De högutbildade 
med starkt socialt kapital uppvisar den högsta aktiviteten medan de lägsta värde-
na finns bland dem som är lågutbildade och samtidigt har svagt socialt kapital.  

Tabell 7.6 Försökt påverka någons åsikt om samhällsfrågor eller politik. Procent. 

Socialt kapital 

Medelstarkt 

 

Starkt 

Bara 
tillit 

Bara 
nätverk 

Svagt 

Alla 

Utbildning: 
Låg (högst grundskola) 
Medel (gymnasium, folkhögskola) 
Hög (examen från högskola/universitet) 

 
25 
44 
58 

 
12 
30 
42 

 
27 
36 
56 

 
15 
29 
- 

 
20 
38 
55 

Alla 44 26 37 25 37 

Anmärkning: Frågan gäller ifall man försökt påverka någons åsikt om samhällsfrågor eller 
politik under de senaste 12 månaderna. Färre än 30 respondenter ingår i kategorin svagt socialt 
kapital – hög utbildning varför andelen för denna ej redovisas. 
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Såsom visas i tabell 7.6 är även det tredje uttrycket för politik aktivitet – att man 
faktiskt försökt påverka någon annans uppfattningar – kopplat till både utbild-
ning och socialt kapital. Sammantaget visar således denna genomgång att det 
sociala kapitalet inte bara är en avspegling av medborgarnas utbildning utan 
faktiskt spelar en självständig roll för det politiska engagemanget. Analysen visar 
också att det finns noterbara skillnader mellan olika typer av socialt kapital. De 
som ingår i nätverk är mer benägna att diskutera och påverka andra än de som 
bara litar på sina medmänniskor utan att samtidigt vara föreningsengagerade. 
Förklaringen är ganska uppenbar: Det är förstås mycket lättare att möta andra 
människor för diskussion och påverkan om man är föreningsaktiv än om man 
inte är det. Detta säger också något om att föreningslivet alltjämt har stor bety-
delse för en aktiv medborgarroll och för ett samhälle med politiskt engagerade 
medborgare. De som kombinerar hög utbildning med att ingå i nätverk är de 
allra mest aktiva i fråga om att diskutera politik och försöka påverka andra. 

Sammanfattande slutsatser 
Norrland är väl rustat i fråga om socialt kapital. Det finns inget som tyder på att 
det sociala kapitalet skulle vara svagare i norra Sverige än i landet i övrigt – tvärt 
om visar våra resultat på både högre mellanmänsklig tillit och större engage-
mang i föreningslivet och därmed starkare nätverk. Det finns egentligen inga 
fickor av svagt socialt kapital, även om Luleå möjligen utgör ett undantag och det 
finns inte heller några avvikande starka fästen. Detta rubbar emellertid inte 
huvudintrycket: Alla delar av Norrland präglas av ett gott socialt kapital. 

När man däremot närmare granskar det sociala kapitalet på individnivå fram-
träder påtagliga skillnader. Utbildning framstår som en avgörande faktor: Ju 
högre utbildning, desto större socialt kapital. Även andra resurser, t.ex. inkomst 
är viktiga, även om inkomsten i hög grad betingas av utbildningsnivån. Ytterliga-
re faktorer har också betydelse för att förstå skillnaderna. Att ha hemmavarande 
barn sammanhänger med ett omfattande socialt kapital medan ensamboende 
har motsatt effekt. Dessutom visar det sig att både de äldsta och de yngsta, samt 
personer med invandrarbakgrund har ett svagare socialt kapital. Däremot har 
varken kön eller ett stadigvarande boende i kommunen någon betydelse. 

Analysen visar vidare att de bägge komponenter som socialt kapital består av, 
nämligen täta nätverk och mellanmänsklig tillit, har ett samband med varandra. 
Det är vanligare att individer kombinerar dessa aspekter än att ha dem var för 
sig. Vi har också kunna visa att socialt kapital spelar en självständig roll för det 
politiska engagemanget, utöver den koppling som finns mellan engagemang och 
utbildning. Ett starkt socialt kapital kan därför ses som en andra faktor som – 
vid sidan av utbildning – är gynnsam för politisk aktivitet. 

Det sociala kapitalet är en viktig resurs för ett samhälles utveckling. På samma 
sätt som man via investeringar förmerar det ekonomiska kapitalet och man 
genom utbildning satsar på det humana kapitalet kan också ett samhälle stimu-
lera etablerandet av ett socialt kapital. Även om det inte går att på politisk väg 
besluta att människor ska ha tillit till varandra eller skapa nätverk kan man 
genom hur samhället organiseras, offentliga verksamheter utformas samt städer 
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och orter planeras underlätta för möten, kontakter och tillit. Det sociala kapitalet 
kan därmed bli en ännu viktigare tillgång för Norrland i framtiden. 
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