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något mer svårfångat. Samhällsandan, eller socialt kapital som det kallas 

inom forskningen, är en platsbunden konkurrensfaktor som blivit allt viktigare 

i en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet. 

Men hur skapas en god samhällsanda? I denna skrift tar Jan Torége med 

oss på en resa som startar i medeltidens bondesamhällen och slutar med 

skrattets positiva inverkan på vår förmåga att samverka. En resa där han ut

forskar det sociala kapitalet och dess byggstenar, tillit och tolerans, samt ger 

förslag på hur ett lokalt samhälle kan stärka sitt sociala kapital. 

Skriften vänder sig främst till dig som är beslutsfattare i en kommun, och 

vill ha inspiration om hur kommunen kan få en bättre utveckling genom att 
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Förord

Vissa platser har det. En kraft som skapar engagemang och samverkan, och 
som driver det lokala samhället framåt. Det är platser som ofta präglas av 
ett gott företagsklimat, bra skolor, nöjda medborgare och en hög attraktions-
kraft, oavsett strukturella förutsättningar. Det är platser som lyfts fram som 
förebilder. 

Arena för Tillväxt har arbetat med frågor som rör lokal och regional utveck-
ling i drygt 15 år. Vi har sett att strukturella faktorer som det geografiska läget, 
infrastrukturen, arbetsmarknadsregionens storlek, näringsstrukturen och ut-
bildningsnivån skapar olika förutsättningar för tillväxt och utveckling. Men det 
finns också något annat som påverkar, något mer svårfångat – det som gör att 
två grannkommuner med närmast identiska förutsättningar kan utvecklas helt 
olika. 

Samhällsandan, eller socialt kapital som det kallas inom forskningen, är 
platsbunden och har i en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rör-
lighet blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Det går inte att flytta på en sam-
hällsanda. Ett högt socialt kapital utgör ett socialt kitt som får människor att 
trivas och vilja bidra till samhällets utveckling. Det smörjer ekonomin och får 
människor att flytta till orten.  

Men hur skapas en god samhällsanda? Vad döljer sig bakom det sociala kapi-
talet? I denna skrift tar Jan Torége med oss på en resa som startar i medeltidens 
bondesamhällen och slutar med skrattets positiva inverkan på vår förmåga att 
samverka. En resa där han på vägen utforskar det sociala kapitalet och dess 
byggstenar, tillit och tolerans, samt ger förslag på vad kommunerna själva kan 
göra för att stärka sitt sociala kapital.

Skriften vänder sig främst till dig som är beslutsfattare i en kommun, och vill 
ha inspiration om hur kommunen kan få en bättre utveckling genom att stärka 
platsens sociala kapital. Skriften är dock relevant för alla som är intresserade 
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av det sociala kapitalet och dess betydelse för samhällsutvecklingen och män-
niskors välmående. 

Det sociala kapitalet är da kitt. Trevlig läsning!

Katrien Vanhaverbeke
Chef, Arena för Tillväxt
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1

Inledning

Socialt kapital påverkar människors trygghet, hälsa och välmående på ett av-
görande sätt, och förbättrar länders effektivitet, ekonomi och utveckling. Det 
menar forskare från flera vetenskapliga områden. Ändå är begreppet socialt 
kapital fortfarande relativt okänt. Ett samhälle med ett högt socialt kapital 
kan beskrivas som ett samhälle där människor litar på varandra, och på sam-
hällets institutioner. Tack vare tilliten har människorna lätt att samverka med 
varandra. Tillit tillsammans med tolerans främjar dessutom kreativiteten och 
förmågan att förnya sig i takt med omvärlden. Kommuner har därför mycket 
att vinna på att förstå det sociala kapitalets mekanismer. 

MÄNNISKOR SPELAR ROLL

År 2005 gav Arena för Tillväxt tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Landsting ut rapporten ”Spela roll”. Den var en reaktion på en mängd rappor-
ter som publicerats om lokal tillväxt och utveckling, där så kallade mjuka för-
klaringsfaktorer för tillväxt och utveckling sällan nämndes. ”Spela roll” var 
ett försök att förklara lokal utveckling ur ett underifrånperspektiv. Vad kan 
människor, med sina förhållningssätt och sina egna förmågor, själva bidra 
med för att utveckla platsen där de bor? Rapporten fördjupade sig i fyra om-
råden: ledarskap, lärande, entreprenörskap och tillit. Den presenterade också 
en modell för lokal och regional utveckling.

Det har nu gått tio år sedan ”Spela roll” kom ut. Idag har många en större 
förståelse för att ”mjuka värden” är viktiga för en plats och dess utveckling. 
De har insett att en god samhällsanda ger konkurrensfördelar som ”smörjer” 
ekonomin, och lockar människor att flytta till platsen. Därmed har också in-
tresset för det sociala kapitalet och processerna bakom det ökat.
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Inledning

Den här skriften kan ses som en fortsättning på ”Spela roll”. Här fördjupar vi 
oss i det sociala kapitalet, och dess byggstenar tillit och tolerans.

SKRIFTENS UPPLÄGG

Skriften inleds med Sveriges historia från 1500-talet och framåt. Men det 
handlar inte om kungalängder och krig, utan om vilka händelser och sam-
hällsreformer i historien som tros ligga bakom den svenska befolkningens in-
ternationellt sett höga nivåer av tillit och tolerans. 1 

Begreppen tillit och tolerans förklaras i kapitel 3, där vi också beskriver 
fyra typer av samhällen utifrån fyra kombinationer av tillit och tolerans res-
pektive misstro och intolerans.

I kapitel 4 definieras det sociala kapitalet, och vi beskriver hur olika ni-
våer av tillit och tolerans skapar olika typer av socialt kapital. Begrepp som 
inbundet och överbryggande socialt kapital introduceras, liksom betydelsen 
av ”sociala fällor”.

I kapitel 5 presenterar vi en modell för platsens utveckling, som sätter det 
sociala kapitalet i ett sammanhang. Vi skiljer mellan fyra krafter som påver-
kar utvecklingen: externa faktorer som globalisering och urbanisering, plat-
sens strukturella förutsättningar, platsens sociala kapital samt människors 
egna förmågor att utveckla platsen där de bor.

Det sociala kapitalet finns på olika nivåer i samhället – både en enskild in-
divid och en nation är bärare av ett socialt kapital. I kapitel 6 beskriver vi vad 
kommuner och deras företrädare kan göra för att stärka det sociala kapitalet 
lokalt och regionalt, till exempel i rollen som myndighetsutövare, samhälls-
planerare eller utbildningsansvarig.

I kapitel 7 fördjupar vi oss i tre kommuner i Sverige som är intressanta att 
studera utifrån det sociala kapitalet: Vansbro som ökat sitt sociala kapital från 
en låg nivå, Gnosjö som har ett starkt inbundet socialt kapital och Umeå som 
sannolikt har det högsta överbryggande sociala kapitalet av Sveriges kommu-
ner. Kapitlet bygger på intervjuer med företrädare för de tre kommunerna.

Skriften avslutas med några sammanfattande reflektioner i kapitel 8.

1 World Values Survey�
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2

Lära av historien

Sverige är ett till ytan stort land som på kort tid gått från att vara ett fattigt 
bondesamhälle till ett av världens mest välmående länder. En del av fram-
gången kan förklaras av lyckliga omständigheter – Sverige deltog till exempel 
inte i andra världskriget och landet har tillgång till en rad efterfrågade råva-
ror som järnmalm och skog. Men vi har också tidigt genomfört viktiga refor-
mer och genom åren organiserat samhället på ett sätt som bidragit till att den 
svenska befolkningen internationellt sett har en hög grad av tillit och tolerans. 

I detta första kapitel skildras Sveriges historia. Men inte i termer av krig, 
kungar och stormaktstider, utan det handlar om vad i den svenska historien 
som skapat den samhällsanda som kännetecknar Sverige och dess invånare 
idag. Vilka historiska händelser har varit viktiga för den sociala och ekono-
miska utvecklingen? Vilka sociala, ekonomiska och politiska reformer har 
präglat den svenska samhällsandan?

FRIA OCH LÄSKUNNIGA BÖNDER

Sverige hade tidigt en relativt fri och med tiden läskunnig bondeklass som i 
hög grad deltog i det politiska livet. När den svenska riksdagen etablerades i 
början av 1500-talet deltog bönderna som självständiga stånd i beslutsfattan-
det. Gustav Vasa och bondeklassen delade en antipati mot adeln och resultatet 
blev en politisk kultur som tidigt kom att utmärkas av en stark centralmakt 
och fria bönder. Adeln och kyrkan fick däremot en sämre maktposition i Sve-
rige jämfört med övriga Europa (Berggren & Trägårdh, 2006).

På 1600-talet förstärkte Axel Oxenstierna statsmakten ytterligare. Han re-
formerade det svenska stormaktsväldets förvaltning och gjorde den till Eu-
ropas effektivaste. Han inrättade bland annat nya centrala ämbetsverk och 
domstolar, skapade en regional och lokal statlig administration, inrättade ett 
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postväsende samt lät göra en kartering2 av landet. Statsförvaltningens arbe-
te dokumenterades skriftligt för att hålla ordning på beslut och räkenskaper 
(Johnson, 2012).

Fria bönder som ägde sin fastighet deltog på häradsting eller sockenstäm-
mor och hade inflytande och insyn över socknens verksamheter. Efter kyr-
koreformationen på 1500-talet var kyrkan relativt fattig och hade därför att 
förhålla sig till böndernas samtycke och frivilliga bidrag. Sockenstämmor-
nas verksamhet rörde i början främst kyrkans ekonomi, men under slutet av 
1700-talet skedde en förändring och allt fler frågor rörde fattiga, skolgång, 
sjukvård, brandskydd, försäkringar, vägbyggen och representation i olika 
samhällsorgan. Kort sagt utvecklades den moderna synen på vad som är ge-
mensamma lokala angelägenheter (Aronsson, 1994).

Långt före 1900-talets industrialisering och folkrörelser hade Sverige å 
ena sidan en statsapparat med ideologiska, ekonomiska och politiska ambi-
tioner, å andra sidan en offentlighet med häradsting, sockenstämmor och by-
stämmor där bönderna kunde öva det politiska språket, artikulera ett folkligt 
motstånd och nå kompromisser.

Läsförmågan kom av att Bibeln tidigt översattes till svenska tack vare den 
svenska reformatorn Olaus Petri, och av att kyrkan bedrev hemundervisning 
och kampanjer för läskunnighet på 1700-talet. Redan runt år 1800 bedömdes 
så gott som alla kunna läsa, även om skrivkunnigheten var lägre. I ett europe-
iskt perspektiv var det rekordhöga siffror.

Skiftesreformerna3 under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet 
anses vara viktiga för Sveriges utveckling. Den stärkte böndernas ägande-
rätt och kom i precis rätt tid för att bana väg för industrialismen. Jordbruket 
kunde effektiviseras och spannmålspriserna sjönk. Samtidigt kunde Sverige 
exportera ett överskott från jordbruket. Exporten underlättades av sjöfarten, 
och industrialiseringen kunde växa fram tack vare ökade exportinkomster 
och kapitalöverskott. Rationaliseringen innebar att människor frigjordes från 
jordbruket, den sociala rörligheten ökade och många sökte sig till de framväx-
ande industrierna i städerna.

2 Kartering är olika metoder för att samla data som ligger till grund för framställning av kartor�

3 Skiftesreformerna gick ut på att böndernas många små utspridda jordlotter slogs samman för att 

göra jordbruket effektivare�
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RÄTTSSÄKERHET, LÄRANDE OCH FRI FÖRETAGSAMHET

Under mitten av 1800-talet genomfördes en rad reformer som gynnade lä-
rande, företagsamhet och entreprenörskap. Obligatorisk folkskola infördes i 
Sverige 1842. Under den period som Johan August Gripenstedt var politiskt 
aktiv (bland annat som finansminister) genomfördes sedan en rad viktiga re-
former, till exempel det statliga stödet till järnvägsutbyggnaden 1857, närings-
frihetens införande 1864 och anslutningen till det europeiska frihandelssam-
arbetet 1865. Andra viktiga reformer var ökad religionsfrihet, stärkt ställning 
för kvinnor, avregleringen av bankväsendet, fri in- och utvandring (Johnson, 
2012) och att aktiebolag blev skyldiga att genomföra revision. Under denna 
period infördes även en meritokratisk rekrytering av ämbetsmän – de fick en 
lön man kunde leva på och det blev olagligt att missbruka sin position som 
ämbetsman. Tillförlitligheten ökade i företagens ekonomiska redovisning och 
rättssäkerheten stärktes i statens myndighetsutövning.

Finansiella institutioner som den framväxande sparbanksrörelsen och ett 
försäkringssystem med brand- och livförsäkringar skapade ett ökat sparande, 
vilket möjliggjorde en ökad utlåning och att människor kunde omsätta sitt 
sparande till investeringar. Kommunerna kunde låna för satsningar på infra-
struktur och bostadsbyggande. Medelklassen ökade, medan andelen fattiga 
minskade (Rodriguez, 2008).

Många av Sveriges idag största företag bildades också kring sekelskiftet. 
Mineraler gav oss gruvnäringen och skogar gav oss sågverken och massa-
fabrikerna. Längs Sveriges kuster fanns många hamnstäder där sjöfart och 
handel utvecklades. Dessutom blev ett stort antal svenska uppfinningar och 
patent svenska exportframgångar under denna period. Mellan 1850 och 1930 
utvandrade 1,2 miljoner svenskar till USA, men minst 200 000 återvände. 
Dessa hemvändare är ofta en förbisedd faktor för Sveriges ekonomiska ut-
veckling. Sparkapital och idéer från USA blev ofta framgångsrik näringslivs-
verksamhet i Sverige.

FOLKRÖRELSERNA

Allt fler flyttade från landsbygden, där de visserligen var fattiga men ändå 
relativt trygga socialt. I städerna blev tillvaron mer osäker och ibland misera-
bel. Människor behövde skapa nya gemenskaper, och i slutet av 1800-talet och 
i början av 1900-talet växte folkrörelserna. Även den för tiden höga läs- och 
skrivkunnigheten bidrog till framväxten.

Fackförbunden växte fram som en reaktion på de sociala problem som in-
dustrialismen medförde och ur dessa bildades arbetarrörelsen. Nykterhets-
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rörelsen bildades som en reaktion på det ökande alkoholmissbruket. Fri-
kyrkorna, som bland annat ägnade sig åt socialt arbete, blev allt fler kring 
sekelskiftet. Idrott var i början kopplat till det militära, men när idrottsrörel-
sen växte omfattade den med tiden människor från alla samhällsklasser.

Föreningarna lärde människor hur de skulle göra för att organisera sig, hur 
ett möte går till och vad som krävs för att genomdriva en förändring. Personer 
som aldrig annars skulle träffas kunde bli bekanta: läkaren mötte fabriksar-
betaren på liknande villkor. Genom de nya kontaktytorna skapades också en 
social trygghet och folk kunde få stöd eller hjälp genom föreningarna. I de 
mer tätbefolkade europeiska länderna förenades människor snarare genom 
sina yrkesroller (skrån) än genom sin geografiska tillhörighet. Denna skillnad 
anses spela stor roll för hur olika länders välfärdssystem sedan organiserades.

SAMFÖRSTÅND, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET

Kvinnor i bondemiljön hade relativt stor social frihet, till skillnad från kvinnor 
som växte upp i adeln eller i stadens borgerskap. Många unga kvinnor arbetade 
som piga i mer välbärgade hem, vilket ökade deras kulturella kapital4. Kvinnor 
i Sverige gifte sig senare än kvinnor i andra länder, och de som gifte sig flyt-
tade från föräldrahemmen för att bilda nya oberoende hushåll. Ännu långt in på 
1900-talet bodde många i Sverige på landsbygden och stadens borgarklassideal 
fick inte samma genomslag som i stora delar av övriga Europa där städerna var 
fler och större. I många andra länder skapade borgarklassen mer konservativa 
värderingar kring kvinnans roll i samhället. I Sverige blev äktenskapet i större 
utsträckning ett förbund av två förhållandevis jämställda parter.

Den första socialdemokratiska regeringen bildades 1920, men först med 
Per Albin Hansson på 1930-talet blev partiet ett samarbetsinriktat reform-
parti. Socialdemokratin lyckades definiera 1930-talets nationalistiska ström-
ningar i termer av ett solidariskt folkhem istället för de etnonationalistiska 
ideologier som växte fram i delar av Europa. Målet var att skapa ekonomisk 
jämlikhet med hjälp av folkbildning, social trygghet och samförstånd. Det var 
en inkluderande retorik som appellerade till en stor majoritet av befolkning-
en, något som även liberalerna i Folkpartiet och dåvarande Bondeförbundet 
kunde förena sig i.

År 1938 slöts Saltsjöbadsavtalet mellan fackföreningsrörelsen och arbets-

4 Det kulturella kapitalet anses bestå av kunskaper, erfarenheter, sätt att prata, tänka och uppfatta 

saker som kan vara en resurs i sociala sammanhang�
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givare, något som anses vara mycket viktigt för Sveriges utveckling. Här er-
sattes en lång period av bittra konflikter och strejker av en mycket lång period 
präglad av tillit och samförstånd mellan arbetsgivare och fackföreningarna. 

TILLVÄXT OCH SOCIALA REFORMER

Efter andra världskriget hade Sverige ett fördelaktigt utgångsläge – oförstörd 
infrastruktur och fungerande institutioner, ett stort utbud av efterfrågade va-
ror som malm, stål och skog, älvar som gav energi samt en gynnsam ålders-
struktur med stor andel människor i förvärvsaktiv ålder5. Sverige hade också 
en förhållandevis bildad arbetarklass med hög läsförmåga som var van vid 
att delta i demokratiska beslut samt en samförståndsanda mellan arbetsgi-
vare och arbetstagare. Allt var upplagt för en period av framgång. När världs-
konjunkturen fick fart under 1950- och 1960-talen ökade tillväxten markant i 
Sverige och det blev brist på arbetskraft. Detta löstes bland annat genom ökad 
arbetskraftsinvandring och en markant ökning av antalet förvärvsarbetande 
kvinnor6. 

Det gick bra för Sverige och år 1970 rankades Sverige som det tredje rikaste 
landet i världen av Världsbanken. Den ökande tillväxten började alltmer tas 
ut i betald ledighet istället för ökad lön, och genom högre skatter kunde de so-
ciala trygghetssystemen byggas ut.

De offentliga välfärdssystemen hade successivt utökats efter andra världs-
kriget, till exempel genom barnbidraget 1948, en allmän sjukförsäkring med 
inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad sjukvård 1955, ATP-
systemet (allmän tilläggspension) 1960 och föräldraförsäkringen 1974.7 Flera 
skolreformer genomfördes som gav alla barn samma yttre förutsättningar för 
studier oavsett föräldrarnas inkomster. En viktig skillnad mellan den svenska 
modellen och många andra länder med offentliga välfärdssystem är att er-
sättningarna och systemen i huvudsak är generella och individuella i Sverige, 
istället för behovsprövade och knutna till familjen.

5 Få barn hade fötts under 30-talets lågkonjunktur och under kriget samtidigt som andelen äldre var 

låg eftersom många hade utvandrat till USA som unga� 

6 År 1971 infördes individuell beskattning istället för sambeskattning av familjer, vilket markant ökade 

de ekonomiska incitamenten för kvinnors yrkesdeltagande� 

7 Försäkringskassans webbplats, Socialförsäkringens historia�
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BAKSLAG OCH ÅTERHÄMTNING

Efter oljekrisen 1973–1974 började svensk tillväxt släpa efter jämförbara län-
der. Industrin fick problem med lönsamheten, vilket förvärrades av stora lö-
neökningar, hög inflation och stark valuta. I motsats till många andra länder 
med liknande problem förde Sverige en kraftigt expansiv politik och började 
under denna period finansiera den offentliga verksamheten med lån. För att 
stärka företagens konkurrenskraft och öka sysselsättningen devalverades 
kronan ett flertal gånger i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 

Ekonomin återhämtade sig visserligen under 1980-talet med hög syssel-
sättning och låg arbetslöshet som följd. Men devalveringarna hade dämpat 
företagens incitament att öka produktiviteten och försenade därmed struk-
turomvandlingen av den svenska industrin. Detta tillsammans med hög infla-
tion och ett skattesystem som uppmuntrade skuldsättning gav en överhettad 
ekonomi. När sedan kreditmarknadsregleringarna avskaffades år 1985 upp-
stod en spekulationsbubbla inom fastighetssektorn.

I början av 1990-talet var krisen ett faktum. När ”bubblan” sprack drog 
fastighetssektorn med sig banker och finansiella bolag. De underliggande och 
länge förträngda strukturproblemen inom industrin förstärkte krisen. På 
bara tre år försvagades Sveriges finanser dramatiskt, och 1993 fanns ett re-
kordunderskott på 13 procent av BNP. Cirka 500 000 jobb försvann under 
samma period och familjers disponibla inkomster sjönk för första gången se-
dan andra världskriget.

Precis som på 1930-talet lyckades dock de politiska partierna genom sam-
arbete och kompromisser genomföra flera stora och viktiga reformer, som bi-
drog till den ekonomiska återhämtningen. Detta innebar att de båda politiska 
blocken fick bortse från motsättningar, erkänna och komma med fungerande 
lösningar på ett antal problem. Den offentliga sektorn effektiviserades och 
Sverige gick med i EU. Det finanspolitiska ramverket med överskottsmål och 
utgiftstak gav stabilitet i statsfinanserna. Riksbanken blev självständigt och 
inflationsmål infördes. Dessutom infördes ett nytt mer hållbart pensionssys-
tem och flera offentliga monopol som till exempel Televerket löstes upp. 

Efter det ekonomiska bottenåret 1996 har Sveriges köpkraftskorrigerade 
BNP per capita ökat med nästan 50 procent, medan motsvarande siffra för 
EU158 endast varit knappt 30 procent. År 1996 låg Sverige på tolfte plats bland 
OECD-länderna vad gäller köpkraftskorrigerad BNP per capita. År 2013 ran-

8 EU15 omfattar EU-länderna fram till 2004-04-30, det vill säga exklusive ett stort antal länder från 

främst Östeuropa�
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kades Sverige som nummer åtta,9 och enligt IMD Business School är Sverige 
världens femte mest konkurrenskraftiga land.10

STATSINDIVIDUALISM

I det svenska språket finns det ett flertal uttryck på temat att vara ensam eller 
oberoende: ”Att rå om sig själv”, ”själv är bäste dräng”, ensam är stark” eller 
”ju fler kockar desto sämre soppa”. Frihet, oberoende och självständighet bru-
kar ofta värderas högt i Sverige.

I boken ”Är svensken människa?” av Henrik Berggren och Lars Trägårdh 
introducerar författarna begreppet statsindividualism för att beskriva den al-
lians som de menar finns mellan staten och enskilda medborgare i Sverige. 
Statsindividualismen kan sägas vara en sammansmältning av jämlikhets- och 
frihetsvärden, där staten och individen ömsesidigt är beroende av varandra. 
Förutsättningen för detta samhällskontrakt är en utbredd uppfattning om 
vikten av att vara oberoende gentemot andra människor. Nästan alla Sveriges 
välfärdssystem är kopplade till den enskilda personen, inte till familjen, vil-
ket är vanligt i andra europeiska länder. Inom socialdemokratin på 1930-talet 
fanns en stark uppfattning om att fattiga inte skulle behöva stå med mössan i 
hand och att kvinnor eller äldre inte skulle vara beroende av sin man eller sina 
vuxna barn. Det liberala frihetsidealet har i Sverige därför kunnat kombine-
ras med en hög grad av jämlikhet och jämställdhet. Det individuella oberoen-
det värnas och många ogillar starkt alla former av över- eller underordning 
mellan olika grupper i samhället. 

Sverige har befriat sig från historiska och sociala ”tvingande” gemenska-
per, genom en lång historia av relativ jämlikhet och genom uppbyggnaden av 
vad som skulle kunna kallas antihierarkiska välfärdssystem. Detta har ökat 
utrymmet för frivilliga gemenskaper. Alla människor behöver ingå i gemen-
skaper och kunna identifiera sig med olika grupper, men i Sverige sker detta i 
ovanligt hög grad på frivillig basis. De ursprungliga banden inom till exempel 
familjen, kyrkan eller lokalområdet har ersatts av mer tillfälliga gemenska-
per, byggda på omedelbara intressen, känslor och övertygelser (Berggren & 
Trägårdh, 2006). 

9 Ekonomifakta (www�ekonomifakta�se)�

10 IMD Business School, World Competitiveness Ranking 2014� 
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VÄRLDENS MODERNASTE LAND

Värderingar och normer i Sverige är starkt avvikande ur ett globalt perspek-
tiv. Figur 1 visar en värderingskarta baserad på statistik från World Values 
Survey. Länderna placeras ut efter sina värden på två axlar. Den undre axeln, 
x-axeln, mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livs-
kvalitet och självförverkligande. Ju längre högerut ett land placerar sig, desto 
viktigare är individens frihet. Den vänstra axeln, y-axeln, mäter traditionella 
värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar 
långt ned och sekulära, rationella värderingar hamnar högre upp på skalan. 
Svenskarna prioriterar frihetliga och sekulära värderingar framför auktori-
tära och traditionella värderingar.

Figur 1� World Values Survey värderingskarta 2015 

 
 

Maslows behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin som anger 
fem nivåer av mänsklig behovstillfredsställelse. Mat, kläder och boende är 
grundläggande behov, sedan kommer trygghet, gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande i nämnd ordning. Maslow själv definierade dessa behov i 
en sorts successiv hierarki: flera behov finns samtidigt men individen priori-
terar alltid något av dem högst (Maslow, 1943). Sverige med sina starkt frihet-
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liga och självförverkligande värderingar kan sägas vara det land i världen där 
befolkningen befinner sig högst upp på denna behovstrappa.

Alla som bor i Sverige har naturligtvis inte samma värderingar. I alla län-
der finns det människor med olika syn på sig själva och på andra. Beskriv-
ningen av hur svenskar är utgår från vilka värderingar som är vanliga i Sve-
rige jämfört med vad som är vanligt i andra länder. Svenskar som kollektiv 
betraktat anses ha en utpräglat positiv syn på jämställdhet, jämlikhet och in-
dividens oberoende, inklusive en stor acceptans för skilsmässor, ett stöd för 
homosexuellas rättigheter och för unga människors relativt autonoma status 
(Trägårdh m.fl., 2013).

Svenskar som kollektiv har alltså ett tolerant och antiauktoritärt förhåll-
ningsätt. I kombination med en ökad invandring och heterogenitet i befolk-
ningen samt hög förändringsbenägenhet har detta gjort svenskar snabba på 
att ta till sig nyheter inom teknik, kultur och trender. Många är så kallade 
”early-adopters” och företag använder gärna svenskarna som ”försökskani-
ner” för sina tjänster och produkter. Av detta följer också en ängslig trend-
känslighet. Svenskar kan ha svårt att våga vila i det de har och ibland slänga ut 
barnet med badvattnet – moderniseringen av Sveriges stadskärnor på 1960- 
och 1970-talet med den rivningsvåg som följde är ett exempel på detta.

Ända sedan slutet av 1800-talet har politiker från vänster till höger anam-
mat tanken att Sverige som land är speciellt progressivt och framåtskridande 
(Ruth 1984). Stockholmsutställningen 1930 blev till exempel starkt förknip-
pad med modern design och utopiskt socialt ingenjörskap. Svenskar har en 
stark tilltro till förändringens kraft och till att ny teknik och modernitet ger 
bättre levnadsförhållanden. Den svenska samhällsorganisationen samt en 
historia av jämlikhet och jämställdhet har gjort befolkningen självständig, 
men har också gett en ekonomisk och social trygghet. Det som är nytt eller 
annorlunda upplevs därför sällan som hotfullt, utan man närmar sig teknik, 
trender och nyheter med nyfikenhet. 

ATT VARA SOM FOLK!

Att definiera svenska medborgares kultur och värderingar kan verka förmä-
tet, och många menar också att man bör undvika att tala om olika länders 
kulturer och vad som är ”typiskt svenskt”. Svenskarna är inte längre en ho-
mogen grupp av bönder, utan består numera av människor från hela världen, 
med olika utbildningsnivåer, bakgrunder och erfarenheter. Kulturen är allt-
mer flerdimensionell. 

Syftet med denna korta historik har dock varit att skapa förståelse för vad 
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i Sveriges historia och i sättet att organisera samhället som skapat goda för-
utsättningar för tillit och tolerans. Detta har gynnat Sveriges ekonomi och 
utveckling, och bör ligga i vårt intresse att förstå.

Historien berättas utifrån händelser och reformer som vi anser har stärkt 
tilliten och toleransen i Sverige. Det blir därför över lag en positiv berättelse 
om Sverige. Allt har dock en baksida och det finns givetvis en rad andra as-
pekter på Sveriges samhällsorganisation och invånarnas värderingar än vad 
som redovisas i detta kapitel. En sådan beskrivning går dock utanför syftet 
med rapporten och vi nöjer oss här med att ge ett skämtsamt exempel på ett 
negativt karaktärsdrag som en del menar är jämlikhetens baksida, nämligen 
den kungliga svenska avundsjukan:

Vårt folk har många framstående egenskaper, som annars pläga utmärka 
endast större folk: ridderlighet, storsinthet, förmåga av stora överblickar 
och många andra. Allt smått, all den futtighet som icke kan undgås hos ett 
litet folk som vårt, har samlat sig på en punkt: den svenska avundsjukan (…) 
Svensken har nog intet emot att Sverige blir ärat och ansett - blott det kan 
ske utan att någon enskild svensk, i synnerhet bland ens egna bekanta, blir 
berömd och ansedd. Och svenskarna ser nog gärna, att Sverige blir rikt – 
om det blott kunde ske utan att någon enskild svensk blev rik.11 

11 Gustav Sundbärg, professor och statistiker, i den på sin tid populära boken ”Det svenska folklynnet” 

från 1911�
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Tillit och tolerans

Den vardagliga samhällsandan verkar bestå av en blandning av tillit och 
tolerans. Den håller i gång vad som lätt skulle kunna gå i stå eller falla itu, 
och ju äldre jag blir desto mer häpnar jag över att det faktiskt inte gör det.12

Richard Swartz, författare och journalist

Samhällsandan verkar bestå av en blandning av tillit och tolerans, som Richard 
Swartz uttrycker det i citatet ovan. Det är två förhållningssätt som har betydelse 
såväl för människors samspel med varandra som för vår förmåga att förstå vår 
omvärld och därmed också kunna förändra oss med tidens skiftningar. I detta 
kapitel kommer tillit och tolerans att förklaras och sättas i ett sammanhang. I 
nästa kapitel kopplas tillit och tolerans ihop med begreppet socialt kapital.

VAD ÄR TILLIT OCH TOLERANS?

Tillit baseras på ömsesidiga förtroenden mellan människor – det är individen 
i samspel med andra människor som avgör graden av tillit i ett samhälle. I 
mindre grupper är människor mycket bra på att samarbeta, känna empati och 
anpassa sig efter varandras behov. Denna tillit är medfödd. Så kallade spegel-
neuroner i hjärnan gör att vi mår bra av att spegla oss i andra. Detta osjälviska 
drag samt vår förmåga att tänka långsiktigt gör att vi faktiskt lyckats leva ihop 
i allt större samhällen (Berg, 2005). 

Trust is like the air that we breathe. When it’s present, nobody really  
notices. But when it’s absent, everybody notice it.

Warren Buffet, amerikansk affärsman

12 Dagens Nyheter, 2014-10-11�
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Men för att kunna leva ihop har det varit viktigt att hålla sams i gruppen. 
Den som bryter mot normerna riskerar att splittra gruppen. Vi har därför en 
medfödd instinkt att straffa dem som sviker, fuskar, beter sig själviskt och ty-
värr även de som betraktas som annorlunda. Detta är en viktig orsak till såväl 
främlingsfientlighet som mobbning och utstötning av dem som anses avvika 
från gruppens normer (Bloom, 2013). För att balansera tillitens negativa sidor 
som till exempel social kontroll och konformism krävs också tolerans mot 
dem som avviker på något sätt.

Tillit bygger på ett ömsesidigt samspel med andra – man kan inte vara 
tillitsfull i en värld fylld av misstro. Tolerans påverkas också av den sociala 
kontexten men är i högre grad ett individuellt ställningstagande. Du kan vara 
tolerant även om omgivningen inte är det.

Inom samhällsvetenskapen innebär tolerans att man accepterar en per-
sons eller en grupps åsikter eller värderingar, trots att man inte delar dem. Att 
vara intolerant är att försöka hindra personer med andra åsikter och värde-
ringar att få uttrycka dem eller att få leva som de vill. Tolerans har både med 
yttrandefrihet och med handlingsfrihet att göra. 

Illustration: Ulf Lundkvist� Text: Jan Torége
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Tillit och tolerans spelar stor roll för ett lands utveckling. Tillit till andra 
människor gör livet lite enklare: det är lättare att få stöd och hjälp när man 
behöver det, och med ett bra socialt nätverk öppnas fler dörrar i livet. De so-
ciala friktionerna i samhället minskar. Utan tillit är det svårt att samverka 
med människor som man inte är nära förtrogen med. Samhällets transak-
tionskostnader minskar dessutom av tillit. Det blir mindre kostsamt att ingå 
avtal med andra, eftersom en handskakning kan räcka. Behovet av att skydda 
sig eller agera mot bedrägliga beteenden minskar, vilket markant ökar den 
ekonomiska aktiviteten. 

Tolerans ökar möjligheterna för de bäst lämpade att få bra positioner och 
jobb i samhället oavsett grupptillhörighet. Den ökar också förståelsen för 
omvärlden och gör den mindre hotfull, vilket dels kan ge nya perspektiv och 
idéer, dels stimulera till handling. Den amerikanska professorn Richard Flo-
rida menar att de mest framgångsrika städerna i världen präglas av tolerans. 
Toleransen skapar kreativa och dynamiska miljöer, vilket gör dessa platser 
attraktiva för såväl människor som företag (Florida, 2005).

FYRA KOMBINATIONER AV TILLIT OCH TOLERANS

Människor i olika länder och på olika platser är mer eller mindre toleranta och 
tillitsfulla. Motsatsen till tillit och tolerans är misstro och intolerans. Om vi 
anger dessa fyra förhållningssätt som två axlar får vi fyra fält med fyra kombi-
nationer av tillit och misstro respektive tolerans och intolerans. Se figur 2.

Figur 2� Tillit och tolerans

Tolerans

Intolerans

TillitMisstro

”En för en”
”En för alla,
alla för en”

”En för alla,
alla mot en”

”Alla mot alla”
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Livet i samhällen utan såväl tillit som tolerans kan närmast jämföras med 
den engelska filosofens Thomas Hobbes beskrivning av det mänskliga natur-
tillståndet i boken Leviathan. Människans naturliga beteende beskrivs där som 
egoistiskt, och hen strävar efter att skaffa sig själv fördelar utifrån sitt egenin-
tresse. I naturtillståndet råder därför ett allas krig mot alla. Livet i ett sådant 
samhälle beskriver Hobbes som ”ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort”.

Samhällen som kännetecknas av hög tillit och låg tolerans har en stark 
social gemenskap och kan kännas trygga för dem som omfattas av gemenska-
pen. Hög tillit kan också bidra till en hög grad av kollektivt handlande och ge-
mensam problemlösning på lokal nivå. Baksidan är social kontroll och krav på 
att underordna sig gemenskapen. De som söker anonymitet och känner sig an-
norlunda eller utestängda från gemenskapen flyttar därför ofta därifrån, med-
an inflyttare kan ha svårt att komma in i gemenskapen. En för alla, alla mot 
en. En låg tolerans mot det som är annorlunda eller avvikande gör också att 
omvärlden kan kännas hotfull. Det är ”vi” mot ”dom”. Samhällen med hög tillit 
och låg tolerans kan få svårt att förändra sig i takt med omvärlden och risken är 
stor att både sysselsättningsmöjligheterna och befolkningen minskar.13 

Den nyklassiska nationalekonomins syn på människan är att hen alltid agerar 
rationellt och egennyttigt. Ett tolerant samhälle utan tillit kan jämföras 
med en nattväktarstat med nyttomaximerande individer som passivt accepte-
rar varandra – en för en. Människans handlingar styrs då varken av moral, 
av känslor eller av kultur. Tillit kan i ett sådant samhälle betraktas som en 
ogiltig förklaringsfaktor för våra handlingar.

Ett sådant samhälle existerar inte i praktiken, men det är inte ovanligt att 
människor är ganska toleranta samtidigt som de har låg tillit till människor 
de inte känner och till samhället i stort. I större städer där många människor 
interagerar med varandra på olika sätt måste det till exempel finnas ett visst 
mått av tolerans. Det skulle inte gå att alltid vädra ett missnöje över att andra 
beter sig annorlunda eller har åsikter som man inte delar. 

I den här typen av samhällen uppstår lätt så kallade sociala fällor.14  Män-
niskor tar då inget samhällsansvar om de bedömer risken för rättslig eller 
 social bestraffning som låg. De agerar ”fripassagerare” och försöker undkom-
ma samhälleliga plikter som att betala skatt, värna miljön eller rösta. Det blir 

13 Att befolkningen minskar i många lands- och glesbygdskommuner beror inte främst på låg 

tolerans� Men tolerans i kombination med tillit är en motkraft som kan påverka utvecklingen i 

positiv riktning�  

14 Begreppet sociala fällor förklaras i kapitel 4�
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svårt att skapa gemensamma vinster genom samverkan, speciellt om nyttan 
av samverkan inte ger några påtagliga eller direkta individuella fördelar. 

Tillit utan tolerans ger inskränkta och bakåtsträvande orter med då-
lig potential för utveckling, medan tolerans utan tillit ger individualiserade 
samhällen utan gemensamma sociala normer där var och en sköter sitt. En 
mardrömsversion av folkhemmet i det första fallet och ett nyliberalt skräck-
scenario i det andra fallet. 

För att ett samhälle ska fungera på ett bra sätt behövs både tillit och 
tolerans. En för alla, alla för en. Med hög grad av ömsesidig tillit och to-
lerans i samhället följer en förvissning om att människor generellt behandlas 
lika av myndigheterna, att offentliga pengar används på ett rimligt sätt, att 
lönen kommer in på kontot vid rätt tidpunkt, att det som sagts också blir gjort, 
att arbetssökande anställs utifrån sin kompetens och att människor överlag 
helt enkelt gör så gott de kan.

Tillit och tolerans är dock i viss mening varandras motpoler. Här finns den 
klassiska politiska dragkampen mellan jämlikhet och frihet. Att människor 
betraktar varandra som jämlikar stärker tilliten, och frihet bygger på att sta-
ten och medborgarna tolererar ett brett spektrum av olika åsikter, livsstilar 
och levnadsöden. Men om människors åsikter, värderingar och ekonomiska 
förutsättningar blir väldigt olika och om staden segregeras utifrån dessa olik-
heter kan tilliten skadas.

 Sverige har lyckats kombinera och balansera tillit och tolerans på ett bra 
sätt, delvis genom lyckliga omständigheter i vår historia men också genom en 
rad sociala, politiska och ekonomiska reformer samt genom vårt sätt att orga-
nisera samhället. 

I boken ”Den svala tilliten” menar författarna att nyckeln till denna balans 
är att vi skapat en svalare och mindre känslosam tillit som omfattar många 
människor, än den mer heta och känslosamma tilliten inom mindre gruppe-
ringar som är vanligare i andra länder (Trägårdh m.fl., 2013).

Detta har gett oss ett modernt, dynamiskt och relativt sett väl fungerande 
samhälle. De färdigheter som människor får i ett samhälle med både tillit och 
tolerans verkar ge en fördel i en global och allt mer komplex värld. En förmåga 
att förstå olika perspektiv, hantera olikheter samt en vana att leva i ständig 
förändring.

TILLIT I OLIKA LÄNDER

Vi har hittills låtit förstå att Sverige har en hög tillit och tolerans, men hur hög 
är den jämfört med andra länder? I World Values Study’s undersökning om 
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människors värderingar och normer ingår ett stort antal länder. En av frå-
gorna i studien handlar om den generella tilliten och lyder så här:

Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that 
you need to be very careful in dealing with people? Possible answers: “Most 
people can be trusted” or “Cań t be too careful.” 15 

Man brukar skilja mellan partikulär och generell tillit. Partikulär tillit finns 
mellan familj, släkt, vänner och de människor som man är bekant med, cir-
ka 150 personer enligt evolutionspsykologen Robin Dunbar.16 Generell tillit 
handlar om vilket förtroende man har till människor som man aldrig tidi-
gare träffat. Denna tillit kan vara hög om samhället är homogent – man litar 
på andra eftersom man liknar varandra. Men den kan också uppstå utifrån 
ett tolerant förhållningssätt och att man genom sitt kulturella arv och genom 
egna erfarenheter lärt sig att man i allmänhet kan lita på andra människor. 

I genomsnitt säger sig ungefär en fjärdedel av världens befolkning lita ge-
nerellt på andra människor, medan cirka tre fjärdedelar tycker att man måste 
vara försiktig i umgänget med andra människor.

Figur 3 visar den generella tilliten i ett urval länder. En hög generell tillit 
förutsätter stabila och rättvisa politiska och juridiska institutioner 
(Rothstein, 2003). Länder som Zimbabwe och Libyen är drabbade av korrup-
tion, nepotism eller abdikerad statsmakt, och där anger nästan ingen att de 
generellt litar på andra människor. Den generella tilliten är högst i de nord-
iska länderna med Norge i topp och Sverige på tredje plats. Andra länder med 
hög generell tillit är Nederländerna, Australien, Nya Zeeland och Kanada. 
Därefter följer de mellaneuropeiska länderna samt USA och Storbritannien. 
De sydeuropeiska länderna hamnar ytterligare lite längre ned och i Östeuro-
pa, exemplifierat med Serbien, är den generella tilliten ofta låg. Thailand och 
en del andra länder i Sydostasien har högre tillitsnivåer än länderna i Syd- och 
Östeuropa.

15 De vanliga förbehållen gäller såklart när data tolkas� Enkätundersökningar ger information om 

attityder, inte om hur människor faktiskt beter sig� Frågan om generell tillit kan också uppfattas 

olika i olika kulturer� 

16 Vår hjärna verkar vara konstruerad för att upprätthålla ca 150 meningsfulla kontakter� Det är det 

antalet som ingår i en församling, det optimala antalet soldater i ett väl fungerande arméförband 

och gruppstorleken hos många jägar- och samlarfolk� Arbetsplatser sägs förlora sin familjaritet om 

de passerar 150 anställda� Och hur många vänner har du på Facebook?
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Figur 3� Generell tillit i olika länder åren 2010–2014
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En annan viktig förklaring till den generella tilliten är jämlikhet (Wilkinson & 
Pickett, 2009). Skillnader i befolkningens ekonomiska standard har betydelse 
– de ekonomiskt jämlika nordiska länderna hamnar till exempel alla högt på 
denna lista. Men det är också viktigt hur invånarna uppfattar de skillnader 
som finns. Har alla likvärdiga förutsättningar för att lyckas i livet? Finns en 
social rörlighet mellan klasser eller föds man in i fattigdom? USA, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland är anglosaxiska invandringsländer som alla har 
en historia av relativt hög jämlikhet med frihet från feodalherrar och religi-
öst förtryck. Eftersom många kommit till dessa länder med två tomma hän-
der och haft likvärdiga möjligheter att lyckas ser man varandra som jämlikar 
även om det sedermera uppstått ganska stora ekonomiska skillnader mellan 
människor.17

I USA har dock den sociala rörligheten minskat markant. Medelklassen har 
krympt till antalet och ojämlikheten i ekonomisk standard har blivit mycket 
stor. I början av 1960-talet var tilliten i USA nästan lika hög som i de nordiska 
länderna (Putnam, 2000), men i takt med att allt fler förstått att ”den ame-
rikanska drömmen” kanske inte gäller för dem så har den generella tilliten i 
USA minskat. 

17 Detta gäller dock inte afro-amerikanska medborgare vars förfäder kommit till USA som slavar�  
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Varför är det så att människor på vissa ställen inte låser dörren efter sig när de 
går ut, medan andra bygger murar och anställer säkerhetsvakter för att känna 
sig trygga? Ett troligt svar är att det sociala kapitalet är stort i det första fallet 
och litet i det andra.

Men vad är socialt kapital? Begreppet blev populärt i forskarvärlden under 
1990-talet. En anledning var sannolikt att innebörden är öppen för tolkning-
ar och begreppet kunde därför användas inom ett flertal vetenskapliga disci-
pliner. Det är ett mångdimensionellt begrepp som existerar på olika nivåer i 
samhället. Begreppet kan alltså ha lite olika innebörd beroende på vem man 
frågar. I det här kapitlet redogör vi för några olika definitioner, men också för 
rapportförfattarens vidareutveckling av begreppet.

SKOLINSPEKTÖREN SOM VILLE ÖKA DET SOCIALA  
KAPITALET

Termen socialt kapital användes för första gången för nästan 100 år sedan. 
Skolinspektör Lyda Judson Hanifan i USA ansåg att stadens skolor var i dåligt 
skick. Det saknades pengar och folk var inte särskilt intresserade av att rusta 
upp skolorna. Utan ett folkligt engagemang var det svårt att få politiker och 
affärsmän intresserade. 

Men Hanifan hade en idé. Han vill bygga upp något som han kallade socialt 
kapital. Om människor började umgås mer, lärde känna och känna sympati 
för varandra så skulle tilliten öka och människorna skulle då bli mer intres-
serade av att samverka kring frågor om lokalsamhället, till exempel att rusta 
upp skolorna i området (Hanifan, 1920).

Även om begreppet tillfälligt glömdes bort har det teoretiskt stått sig väl. 
Ordet social indikerar att socialt kapital handlar om relationer mellan männ-
iskor. Ordet kapital indikerar att socialt kapital är något slags resurs för de 
individer, organisationer eller platser som har det. 
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DEN ENSAMME BOWLAREN

Hanifan ville ha uppmärksamhet i skolfrågorna, men han var ingen akademi-
ker och var inte intresserad av att lansera begreppet socialt kapital. Begreppet 
hamnade därför länge i malpåse.

Det var först när Robert D. Putnam åter lanserade begreppet i sina två 
böcker ”Den fungerande demokratin” (1993) och ”Den ensamme bowlaren” 
(2000) som det sociala kapitalet återigen uppmärksammades på allvar. 

Putnam definierade socialt kapital som ”förtroende, normer och nätverk 
som möjliggör för aktörerna att tillsammans agera mer effektivt för att uppnå 
gemensamma mål”. Han menade att i det frivilliga organisationslivet uppstår 
ett sammanhållande kitt i form av starka sociala normer om tillit och ömsesi-
dighet som möjliggör eller underlättar den typ av samarbete som demokratin 
bygger på.

Jag gör detta för dig, i förväntan att du gör samma sak för mig om jag 
behöver hjälp. 

Robert D� Putnam

I ”Den fungerande demokratin” frågade sig Putnam: Varför lyckas vissa de-
mokratier och varför misslyckas andra? Putnam studerade Italien som på 
1970-talet gick från en stark statlig styrning till ökad regional och decentrali-
serad styrning av till exempel näringslivspolitik, sjukvård, skola och äldreom-
sorg. Han såg mycket stora skillnader mellan hur regioner i norra respektive 
södra Italien lyckades hantera det ökade ansvaret. Han visade att skillnaderna 
till mycket stor del berodde på att det sociala kapitalet var bättre utvecklat i 
norra Italien. 

Olikheterna kunde i stor utsträckning härledas från regionernas historia. 
I södra Italien hade utländska krafter dominerat i många generationer. De 
utländska feodalherrarna sågs som inkräktare och de lyckades aldrig upprätt-
hålla lag och ordning, vilket skapade misstro såväl mot makten som männ-
iskor emellan. Storgodsägare hade också haft en dominerande ställning och 
fattiga bönder tävlade med varandra om deras gunst. Det skapades inga ho-
risontella band mellan bönderna, tvärtom odlades vertikala band med över-
heten. Senare kom den organiserade brottsligheten att fungera på ett liknan-
de sätt och rättsstaten klarade i det läget inte att skydda utsatta medborgare 
(Putnam, 1993).

I norra Italien växte däremot en för medeltiden hög grad av självstyre 
fram i städerna. Det folkliga deltagandet i offentliga angelägenheter var stort. 
Hantverkare och köpmän bildade skrån. Man litade på och gjorde affärer med 
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handelsmän från främmande länder. Med tiden grundades också en rad för-
eningar med kyrkan som bas samt starka kooperativ med rötter i arbetarrö-
relsen. Tidigt byggdes starka horisontella band mellan invånarna. Egna ini-
tiativ bejakades och anställda startade egna företag, ofta med uppmuntran 
från arbetsgivaren. De ekonomiska riskerna spreds inom storfamiljen, mellan 
företagen eller med stöd från kreditinstitutioner. Det fanns också en stark lo-
kal identitet och stolthet över orten eller staden (ITPS, 2003).

”Den ensamme bowlaren” handlade om USA. Utifrån en stor mängd statis-
tik visade Putnam att amerikaner gör allt mindre gemensamt – därav bokens 
titel. Den sociala tilliten och de sociala kitten i samhället hade eroderats och 
det för USA så viktiga civilsamhället var inte lika starkt som det en gång var. 

INTUITIVT LÄTT ATT FÖRSTÅ

Det sociala kapitalet finns i olika dimensioner och på olika nivåer i samhället 
och det kan vara svårt att exakt definiera det, men intuitivt är det lätt att för-
stå. Jag klarar mig helt enkelt bättre i livet om jag känner många människor, 
ingår i flera olika nätverk (gärna av olika karaktär) och dessutom kan få hjälp 
vid behov, till exempel med jobb, boende eller personligt stöd. Det är också bra 
om jag generellt kan lita på människor som jag inte känner. Livet blir mycket 
enklare om jag får tillbaka plånboken om jag tappar den, om ett handslag 
räcker vid en affärsuppgörelse eller om jag slipper muta folk för att få saker 
gjorda. Vidare är det bra för mig att kunna lita på personer i maktutövande 
ställning och att lagar och regler gäller lika för alla oavsett individens ekono-
miska makt eller ställning i samhället.

INBUNDET OCH ÖVERBRYGGANDE SOCIALT KAPITAL

Det sociala kapitalet kan delvis härledas från våra instinktiva känslor och be-
teenden. Forskare brukar skilja på inbundet och överbryggande socialt kapi-
tal. Inbundet socialt kapital18 är i hög grad biologiskt nedärvt, medan över-
bryggande socialt kapital påverkas mer av vår miljö och kultur.

Det inbundna sociala kapitalet faller sig ofta naturligt för människor. 
Det är ett nedärvt beteende att känna empati och vilja samarbeta med fa-
miljemedlemmar, vänner och bekanta eller andra som vi identifierar oss med 
(Berg, 2005).

18 Ofta används istället termen ”sammanbindande socialt kapital”� Det är en mer korrekt översättning 

av Putnams term ”bonding social capital”� På svenska påminner dock orden sammanbindande och 

överbryggande om varandra, så här använder vi konsekvent termen ”inbundet socialt kapital”�
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Det överbryggande sociala kapitalet är svårare att bygga upp. Det uppstår 
när människor från olika geografiska, kulturella, sociala, ekonomiska eller 
 etniska sammanhang möts och påverkar varandra utan att konflikter uppstår 
– när det skapas neutrala eller positiva kontaktytor över gränser som annars 
kan vara en grund för misstro. Ur detta föds generella förtroenden, då man 
börjar lita på människor som man inte känner. Det överbryggande sociala ka-
pitalet byggs upp genom människors positiva erfarenheter av varandra och på 
tillitsstärkande normer och värderingar som ofta kan härledas från landets 
eller platsens historia.

Vi är biologiskt programmerade att främst känna empati och tillit till dem 
vi identifierar oss med. Därför menar en del att vi bör sträva mot ett så homo-
gent samhälle som möjligt. De anser att mångfald skapar oro och otrygghet. 
Flertalet menar dock att ett öppet och tolerant samhälle är och historiskt har 
varit nyckeln till fred, välstånd och ekonomisk utveckling. Utveckling kommer 
av nya idéer, öppenhet, kreativitet och innovationer. Sådana kvaliteter uppstår 
sällan i homogena och trångsynta miljöer där människor tvärtom fryses ut om 
deras idéer eller sätt att vara avviker för mycket från rådande normer.

Lika barn kanske leker bäst, men olika barn hittar på nya lekar.
Okänd

ÖVERBRYGGANDE SOCIALT KAPITAL  
– EN KOMBINATION AV TILLIT OCH TOLERANS

I det förra kapitlet visades en figur där tillit och tolerans utgjorde två axlar 
och där fyra olika kombinationer av låg eller hög tillit respektive låg eller hög 
tolerans skapade fyra fält. Utifrån de fyra fälten och graden av tillit respektive 
tolerans beskrevs fyra olika samhällen (se figur 4).

”Alla mot alla” är ett samhälle med brist på socialt kapital. 
I samhället ”En för en” skapas socialt kapital på individnivå genom kon-

takter och nätverk. Människor är passivt toleranta, men misstror samhället 
och agerar egoistiskt om de inte riskerar någon form av rättslig eller social 
bestraffning.
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Ingen vågar ha kläder hängande på tork utomhus och utemöblerna måste 
alltid tas in. På arbetsplatsen måste du kontrollera att folk jobbar och du 
måste ha kontrollanter som kontrollerar kontrollanterna. Arbetslivet blir 
därför väldigt ineffektivt. 19

”En för alla, alla mot en” är ett samhälle med ett högt inbundet socialt 
kapital. En stark social gemenskap kombineras med social kontroll och låg 
tolerans mot det som avviker från gruppens sociala normer och värderingar.

Figur 4� Tillit och tolerans
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”Alla mot alla”

I ett samhälle med överbryggande socialt kapital kombineras tillit med tole-
rans. ”En för alla, alla för en.” Med ett högt överbryggande socialt kapital 
följer en övertygelse om att människor i allmänhet försöker göra sitt bästa och 
att man bör lita på varandra tills motsatsen bevisats. Om ett inbundet socialt 
kapital förutsätter en viss social kontroll, så förutsätter ett överbryggande so-
cialt kapital social rörlighet och att det finns kontaktytor mellan olika grupper 
i samhället. 

Statsvetaren Bo Rothstein menar att svenskarna utvecklat en solidarisk 
individualism där individer är villiga att samarbeta med andra individer, men 
också accepterar att dessa har andra värderingar och vill engagera sig för an-
dra saker. Detta förutsätter dock att de kan lita på att andra människor stöder 

19 Karine Nyborg, professor i samhällsekonomi vid Universitetet i Oslo, om samhällen där tilliten är låg�
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deras egna val av livsstilar, sociala engagemang och olika föreningsaktiviteter 
(Rothstein, 2003). 

Sannolikt har förmågan att kombinera hög tillit med hög tolerans varit en 
av Sveriges främsta framgångsfaktorer. Forskningen visar nämligen på starka 
statistiska samband mellan ett högt överbryggande socialt kapital och en rad 
viktiga välfärdsfaktorer som demokratiskt deltagande, välbefinnande, folk-
hälsa, livskvalitet, låg kriminalitet och ekonomisk tillväxt.20 Sverige utmärker 
sig också genom att vara det mest jämställda och barn- och föräldravänliga 
samhället i världen. Nationen hamnar på sjätte plats i världen vad gäller so-
ciala framsteg21 – och på femte plats när tillfredsställelsen med livet mäts22.

Figur 5� Olika typer av socialt kapital

TILLITEN MINSKAR BLAND UNGA

Det går dock inte att ta den höga tilliten och toleransen för given i Sverige. 
Den generella tilliten har ökat sedan mätningarna började på 1980-talet, men 
för undersökningsperioden 2010–2014 har något hänt – den generella tilliten 
har börjat minska. Statistiken från World Values Survey ska tolkas med viss 
försiktighet, men även andra källor pekar på ett trendbrott i Sverige.

20 Putnam 1996, Kawachi et al� 1997, Hyyppä & Mäki 2001a och 2001b, McCulloch 2001, Putnam 2000, 

Sampson & Roudenbush 1997, Knack & Kneefer 1997�

21 Social Progress Index 2014� Måttet är framtaget vid Harvarduniversitetet i USA och omfattar över 50 

indikatorer på allt från jämlikhet och miljö till kriminalitet och livslängd�

22 World Happiness Report, 2013� 

Illustration: Ulf Lundkvist� Text: Jan Torége
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1989–1993 1999–2004 2005–2009 2010–2014

66 66 69 62

Tabell 1� Andel med hög generell tillit 1989–2014

Källa: World Values Survey

I Folkhälsomyndighetens undersökning går det att bryta ned statistiken på 
åldersgrupper. Den statistiken visar att den generella tilliten främst har mins-
kat i åldersgruppen 16–29 år, medan tilliten har ökat något bland ålderspen-
sionärer.

Ålder År 2005 År 2014 Differens

16–29 år 63 59 -4

30–44 år 74 74 0

45–64 år 78 77 -1

65 år – 78 81 3

Samtliga 74 73 -1

Tabell 2� Andel med hög generell tillit uppdelat på åldersgrupper 2005 och 2014

Källa: Folkhälsomyndigheten

De som är unga idag har alltså lägre tillit än äldre. Det beror delvis på att 
yngre rent generellt har en lägre tillit än de som är 30 år och äldre. De flesta 
får en högre tillit i takt med att de får större erfarenhet av livet. Men det finns 
också en generationseffekt som innebär att de som är födda efter cirka 1980 
i genomsnitt har en lägre generell tillit till andra än de som är födda tidigare, 
även vid samma ålder (Oskarsson & Rothstein, 2012).

Jag tror att tillit är som korallrev. De tål en hel del skit, men när de väl 
klappar ihop så går det snabbt – och effekterna blir katastrofala.

Bo Rothstein, statsvetare

Är detta en tillfällig nedgång eller har det hänt något i samhället som gör att 
unga känner mindre tillit till andra och till samhällets institutioner än vad 
medelålders och äldre gör? Vi spekulerar inte kring eventuella orsaker här, 
men nedgången är oroande.



34           

Socialt kapital

SOCIALA FÄLLOR

Endast ett 30-tal länder i världen har lyckats bygga upp ett övergripande socialt 
kapital av betydelse.23 Det är samma länder som ofta rankas högst när det kom-
mer till en rad sociala välfärdsfaktorer som till exempel god folkhälsa, låg kri-
minalitet och tillfredsställelse med livet. Om ett överbryggande socialt kapital 
är så viktigt för ett lands välstånd, varför har inte fler länder lyckats bygga upp 
det? Svaret är det som inom forskningen om socialt kapital kallas sociala fällor.

Vad vi gör, beror på vad vi tror att ”de andra” kommer att göra. Det handlar 
inte bara om vår egen moral, utan lika mycket om vår verklighetsbild. Vi kan 
agera kortsiktigt, mycket väl medvetna om att det är fel och att vi långsiktigt 
kommer att förlora på det. Men om jag tror att alla andra tar genvägar och fus-
kar kan det vara fullt rationellt att jag också fuskar eftersom jag själv annars 
blir den enda som anstränger sig eller förlorar.

 
Taxichaufförerna i Palermo 

Ett klassiskt exempel på social fälla finns i en bok om den sicilianska maf-
fian (Gambetta, 1993). Den utgår från frågan: Varför har det inte funnits nå-
gon ledningscentral för taxibilar på Palermo i Sicilien tidigare? För att mins-
ka körsträckorna och därmed få fler kunder försökte stadens taxichaufförer i 
början på 1980-talet att införa en gemensam ledningscentral. Men systemet 
fungerade inte eftersom chaufförerna ljög om hur nära kunderna de befann 
sig. Trots att alla kunde se det rationella i att samarbeta och skapa en institu-
tion som alla hade nytta av, så fick taxichaufförernas misstro mot varandra 
systemet att braka samman och alla blev i slutänden förlorare. De blev fånga-
de i den sociala fällan!

I en del kulturer anses det vara en dygd att inte vara lättlurad. En ”sund” 
misstänksamhet mot andra människor ses som förnuftigt. Men den som för-
väntar sig att bli lurad, är också mindre benägen att göra något för samhällets 
bästa som kräver samarbete eller egna uppoffringar. Om man inte litar på att 
andra sköter sig, är det ”korkat” att vara den enda som anstränger sig. 

Snällhet, tillit och tolerans kan i sådana samhällen vara naivt. Tyskar lär 
ha ett uttryck om ”die dummen Schweden” och svenska utvandrare sågs som 
godtrogna när de kom till USA under 1800-talet. Svenskar kanske ofta blev 
lurade på grund av en ovanligt hög tillit till människor de inte kände.

23 Detta är en uppskattning som dels baseras på antalet länder där minst en tredjedel av befolkningen 

i World Values Survey angett att man i allmänhet kan lita på andra människor� Vi har till denna siffra 

även lagt till några länder som inte deltar i undersökningen men som vi tror kvalificerar sig� Till 

exempel Danmark, Irland och Österrike�
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Vi och dom

Det är dom trogna mot de otrogna 
och det är svart mot vit� Endera är ni 
med oss eller mot oss� Så låter det i 
krigsretorik eller när religiösa extremister 
målar upp� Vanan att kategorisera 
människor är stark, även i vardagen� 
Det är rökare mot icke-rökare, det är 
miljömedvetna cyklister mot hänsynslösa 
bilister, det är blattar och svennar, Bajen 
och AIK, det är närande och tärande, 
religiösa mot förnuftiga människor, det 
är vi som är demokrater, det är dom som 
är inskränkta� Ibland är det till och med 
så att det är vi på vår avdelning som 
får det hela att gå runt, medan de på 
huvudkontoret mest sitter och såsar�

Från Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 om ”Vi och dom”
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SOCIALT KAPITAL GÖR SNÄLLHET LÖNSAMT

Stefan Einhorn har i sin bok ”Konsten att vara snäll” övertygande förklarat 
varför det är bra att vara snäll. Vi mår bra av att göra gott och människor runt 
omkring oss mår bra om vi gör gott för dem. Indirekt skapar vi fördelar för 
oss själva genom att göra gott – det vi gör för andra får vi ofta tillbaka. Sist 
men inte minst fungerar ett samhälle med ett utbrett etiskt tänkande mycket 
bättre. Problemet är att för att vara snäll så måste vi ha tilltro till att den vi är 
snäll mot inte utnyttjar denna snällhet på ett egoistiskt sätt, för egen vinning. 

Ett starkt överbryggande socialt kapital skapar strukturer i samhället som 
gör att det lönar sig att vara snäll. Det minskar utrymmet för korruption, ne-
potism och intrikata system av tjänster och gentjänster som skapar fördelar 
för dem med makt, rätt kontakter och pengar. I ett samhälle med högt socialt 
kapital kan snälla människor lita på att andra människor belönar snällheten 
istället för att dra egen nytta av den. I samhällen med brist på socialt kapital 
kan den snälla personen däremot råka illa ut. Den som är misstänksam klarar 
sig bättre och den mest hårdföra tar makten och skaffar sig fördelar för sig 
själv och sina närmaste.

STABILA OCH RÄTTVISA POLITISKA OCH JURIDISKA 
INSTITUTIONER

Robert Putnam betonar i sin definition av det sociala kapitalet främst frivilligt 
föreningsarbete, som omfattar sociala nätverk och en hög generell tillit männ-
iskor emellan. Men det sociala kapitalet anses också vara en produkt av den 
politiska, juridiska och institutionella miljön i ett land. Man brukar tala om 
horisontell och vertikal tillit – den mellanmänskliga tilliten respektive tilliten 
för samhällets politiska och juridiska institutioner.

Statsvetaren Bo Rothstein var en av de första som ifrågasatte delar av Put-
nams teorier. Han menar att grunden för ett högt socialt kapital och ett väl 
fungerande samhälle mer beror på människors tillit till samhällets institutio-
ner än på mängden föreningsverksamhet och sociala nätverk. Betydelsen av 
förvaltningsledet i det demokratiska maskineriet är underskattat enligt Roth-
stein. Om riksdagsledamöterna från ens valkrets inte företräder ens åsikter 
på ett adekvat sätt så är det naturligtvis tråkigt, men inget omedelbart och 
påtagligt negativt för ens välfärd lär inträffa. Om däremot domare, läkare, 
lärare, byråkrater etc. agerar oetiskt eller oskickligt kan det få direkta och 
obehagliga konsekvenser för individen (Rothstein, 2003).

I Svenskt Kvalitetsindex rapport ”Samhällsservice 2014” står det att perso-
ner som är nöjda med den myndighet de har mest kontakt med också har ett 



Socialt kapital

 37

större förtroende för offentliga myndigheter överlag. Tillit föder tillit – är man 
nöjd med en myndighet ökar tilliten även till andra. Motsatsen gäller om man 
känner sig orättvist behandlad och kränkt vad gäller ett myndighetsärende 
eller ett beslut taget av en person i maktutövande ställning. Då riskerar till-
liten att falla, inte bara för den enskilda myndigheten eller institutionen utan 
i värsta fall för hela samhället.

 

Tillit är lönsamt

Rättvisa och effektiva samhällsinstitutioner leder också till att transaktions-
kostnaderna i samhället minskar. Det är ekonomiskt mycket lönsamt för ett 
land att ha institutioner som människor upplever som rättvisa, trovärdiga och 
effektiva. Om det inte går att lita på institutionerna uppstår en rad kostna-
der för att upprätthålla ingångna avtal. Många avtal och affärsuppgörelser 
kommer aldrig att bli av om transaktionskostnaderna blir för höga eller för 
osäkra. Ofta tänker vi inte ens på att det vi förväntar oss ska hända kräver till-
lit och förtroende. Med rättvisa och effektiva institutioner slipper man mycket 
krångel, ilska och vanmakt, och dessutom sparar man tid. Med rättvisa och 
effektiva institutioner får man helt enkelt fler saker gjorda till ett avsevärt 
lägre pris.

Tillit gör samhället och vardagen angenämare, men är också effektivt. 
Bristande tillit kostar pengar – i ett samhälle där människor inte litar på 
varandra är man mindre intresserad både av att göra affärer och att betala 
skatt.

Ardalan Shekarabi, socialdemokratisk civilminister

Nu lämnar vi den teoretiska beskrivningen av socialt kapital och knyter istäl-
let samman det sociala kapitalet med lokal utveckling. I kapitel 5 presenteras 
en modell för lokal utveckling där socialt kapital ingår. I kapitel 6 ges exempel 
på vad kommunerna själva kan göra för att stärka sitt sociala kapital. I kapitel 
7 exemplifierar vi tre olika perspektiv på socialt kapital genom kommunerna 
Vansbro, Gnosjö och Umeå.
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5

Modell för platsens utveckling

En plats utveckling beror på en rad faktorer. I detta kapitel visas en modell för 
platsens utveckling där vi skiljer mellan externa faktorer, platsens förutsätt-
ningar och människors egna förhållningssätt och förmågor att skapa utveck-
ling för platsen där de bor.24

MEGATRENDER SOM PÅVERKAR UTVECKLINGEN

De externa faktorer som påverkar utvecklingen kan variera för olika plat-
ser. Alla måste dock förhålla sig till följande fyra megatrender: globalisering, 
tjänstesamhällets framväxt, urbanisering och digitalisering.

Globaliseringen innebär att samhällen över hela jorden knyts samman 
i ömsesidiga beroendeförhållanden genom handel, investeringar och migra-
tion. Olika länder utbyter information, kunskap och teknologi allt snabbare 
i den globala ekonomin, samtidigt som samhällen världen över delar samma 
kulturfenomen.

Kapital och företag är i allt mindre grad knutna till enskilda länder eller 
platser, utan istället söker de sig till de platser i världen där investeringen ger 
bäst avkastning eller dit produktionskostnaderna är lägst utifrån kompetens-
behovet. Vår konkurrensförmåga hänger därför främst ihop med vår förmåga 
att ligga i framkant inom en rad framtidsbranscher och med vår kreativa för-
måga att utveckla och marknadsföra nya varor och tjänster.

Tjänstesamhällets framväxt beror på att konkurrensförmågan bland 
utvecklade länder har en stark koppling till förmågan att dels öka tjänsteex-
porten, dels öka tjänstedelen i varuexporten. Produktivitetsutvecklingen har 

24 I denna skrift använder vi i huvudsak ordet plats� En plats kan vara en by, ort, stad, kommun, region 

eller nation�
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också inneburit att många konsumtionsvaror blivit billigare, vilket ökat ut-
rymmet för att köpa tjänster. Utvecklingen mot större arbetsmarknadsregio-
ner ger också större utrymme för fler specialiserade tjänster som kräver ett 
stort kundunderlag. En pizzeria eller en begravningsentreprenör finns till ex-
empel på många mindre orter i Sverige, medan en tatueringssalong eller en 
etiopisk restaurang ofta kräver ett större kundunderlag. 

Urbaniseringen är delvis en konsekvens av globaliseringen och tjänste-
samhällets framväxt. Ökade krav på utbildning innebär att allt fler ungdomar 
väljer en akademisk utbildning. Efter studierna flyttar en stor majoritet till 
någon av de största arbetsmarknadsregionerna där också efterfrågan på ut-
bildad arbetskraft är störst. Många lockas också av storstadens valmöjligheter 
och mångfald av olika livsstilar. 

Digitaliseringen är den senaste och exponentiellt växande megatren-
den. Den leder till att fysiska varor blir tjänster, marginalkostnaderna för pro-
duktion faller och den internationella konkurrensen ökar även inom traditio-
nellt mer skyddade tjänstebranscher. Kostnaderna för att kopiera, distribuera 
och transportera produkter minskar. Ett klassiskt exempel är cd-skivan som 
ersätts av strömmad musik. Mellanhänder slopas när efterfrågan och utbud 
möts på ett effektivare sätt genom digitala plattformar, till exempel webbutiker. 
Även traditionell produktion effektiviseras. Robotiseringen blir alltmer avance-
rad och 3D-skrivare kan ersätta fysisk transport av varor genom att en digital fil 
kan skickas dit varan ska konsumeras (Breman & Felländer, 2014).

Små arbetsmarknadsregioner har fått svårare

På grund av dessa megatrender förskjuts förutsättningarna för tillväxt och 
utveckling från små till stora arbetsmarknadsregioner. De stora lockar till sig 
såväl investeringar som människor, vilket för med sig en mer dynamisk ar-
betsmarknad, ett ökat utbud av tjänster, fler välutbildade, en yngre befolk-
ningsstruktur och större valmöjligheter för arbete och fritid.

Det är främst i storstäderna samt i universitets- och högskolestäderna som 
befolkningen ökar. Enligt Eurostats statistik hör Umeå, Malmö och Stock-
holm till EU:s mest snabbväxande städer. Den stora ökningen förklaras av stor 
invandring, en förhållandevis stor andel kvinnor i barnafödande ålder samt 
allt fler ungdomar som utbildar sig och flyttar till de större städerna (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2013).

Mellanstora kommuner med 25 000–80 000 invånare klarar sig dock 
bättre än vad som framgår av deras demografiska utveckling. I kontrasten 
mellan de större tillväxtkommunerna och små lands- och glesbygdskommu-
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ner med strukturella problem är dessa kommuner något bortglömda i den all-
männa debatten, men nästan en femtedel av Sveriges befolkning bor i kom-
muner av Varbergs, Hudiksvalls eller Motalas storlek. I genomsnitt ökar inte 
befolkningen i dessa kommuner, men de flesta utvecklas väl i takt med väx-
ande kommuner i storstadsområden när det gäller sysselsättning, arbetslös-
het och löneutveckling (Reglab, 2013).

Befolkningen minskar dock i flertalet av de minsta kommunerna utanför 
de större lokala arbetsmarknadsregionerna. En måttlig minskning under en 
kort period behöver inte vara något stort problem, men en långvarig minskning 
innebär nästan alltid att andelen äldre personer ökar i förhållande till dem som 
är i förvärvsaktiv ålder. Kommunen får då problem med kompetensförsörjning-
en, och den privata och offentliga servicen tenderar att minska. Detta ställer 
politiker inför svåra beslut om nedläggningar av till exempel skolor.

Det kan vara svårt för små kommuner med demografiska utmaningar att 
vara riktigt ärliga med detta. De hamnar i ett moment 22. Samtidigt som sko-
lan läggs ned och livsmedelsaffären stänger, måste kommunledningen tala om 
den positiva andan och det goda företagsklimatet. För att locka till sig männ-
iskor, kapital och företag måste kommunen synas och ha en positiv berättelse. 
I orter och kommuner med svag utveckling är risken stor att invånarna kän-
ner uppgivenhet eller vrede över situationen, speciellt om de upplever att den 
nationella politiken och media inte visar något större intresse för lands- och 
glesbygdens problem.

När normen är staden hamnar vi automatiskt långt ner på olika ranknin-
gar för att mätvärdet i mätningarna är utformade efter staden och vad som 
anses vara positiva värden utifrån den världsbilden. När reformer utformas 
är det svårt för oss att genomföra dem för att de är anpassade efter staden 
som norm. Vi upplever att vi får mycket negativ uppmärksamhet. Bilden 
av lands bygden som en grå, tråkig, innehållslös plats för pensionärer och 
jägare. Vi som bor här delar ju inte den bilden men har svårt att bryta den.

Terese Bengard, chef för organisationen Hela Sverige ska leva

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVERIGES KOMMUNER

De fyra megatrenderna har medfört olika förutsättningar för Sveriges 290 
kommuner. En del kommuner runt storstäderna och de större residensstä-
derna behöver planera för ökad inflyttning och tillväxt, medan andra kämpar 
för att vända en negativ utveckling eller dämpa utflyttningstakten. Alla har 
inte samma förutsättningar för att skapa tillväxt, men alla kan bli bättre på att 
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främja en positiv utveckling. Förutsättningar kan också förändras. Ingen vet 
riktigt vad framtiden för med sig och hur det kommer att påverka olika typer 
av kommuner.25

Det finns naturligtvis en rad olika strategier som en kommun eller region kan 
använda sig av för att stärka sin tillväxt och utveckling. På ett över gripande 
plan och för att möta de fyra megatrenderna och stärka platsens förutsättningar 
så framhävs ofta följande två strategier som extra viktiga:  regionförstoring 
och specialisering.

 

Regionförstoring

Med regionförstoring menas här inte förändrade administrativa gränser, utan 
effekten av att fler människor reser allt längre sträckor till sina arbetsplatser. 
Kommunernas lokala arbetsmarknader växer samman och bildar allt större 
och funktionella arbetsmarknadsregioner. 

En viktig framgångsfaktor är att kommunen kan bli en del av en större 
och mindre sårbar arbetsmarknad där utbud och efterfrågan av arbets-
kraft  lättare kan mötas. Kommunens geografiska läge har därför blivit allt 
 viktigare. Det är främst storstadsområden där arbetsmarknadsregionen hela 
tiden blir större och mer befolkningstät som drar fördel av denna  utveckling, 
samt de kommuner i regionens omland som lyckas bli en del av den  större 
arbets marknadsregionen genom en kombination av bra infrastruktur, 
 kommunikationer samt boendeattraktivitet.

Till viss del sker utvecklingen med automatik när människor får tillräckligt 
starka anledningar att pendla, till exempel högre lön eller bättre och  billigare 
boende. Men lokala och regionala aktörer kan också bidra till utveckling 
 genom att ha tydliga strategier och visioner för kommunen kring denna fråga 
och genom att underlätta pendling med bra kommunikationer. Kommunen 
har också ett ansvar för den lokala infrastrukturen. 

Om kommunen kan erbjuda ett billigare boende i en attraktiv miljö samt 
bra privat och offentlig service, framför allt bra skolor, kommer en del  invånare 
i de större städerna att lockas att flytta till dessa kommuner om pendlings-
möjligheterna är goda och avstånden till jobben rimliga.

25 Klimatfrågan kan ändra förutsättningarna i framtiden, liksom förändringar i matproduktionen och 

omställningen av energi� Kairos Future skriver i rapporten ”På väg mot TI-samhället” att det finns 

tecken på en återindustrialisering i länder som Sverige� Närheten till kunderna, valfrihet, snabbhet 

och differentiering av produkter har blivit viktigare, liksom efterfrågan på lokalt producerade varor 

(speciellt mat)� På lång sikt kommer konkurrensvillkoren troligen att utjämnas alltmer av krav på 

hållbar utveckling, ökade transportkostnader samt stigande löner och fler arbetsrättsliga regleringar 

i nutidens låglöneländer�



Modell för platsens utveckling

 43

Alla kommuner har långt ifrån samma förutsättningar att närma sig el-
ler bli en del av en större arbetsmarknadsregion, men pendlingen ökar i alla 
Sveriges kommuner och digitaliseringen skapar nya möjligheter för att nå en 
global marknad. Kommuner kan överbrygga avstånd genom en ökad digitali-
sering med förbättrad mobiltäckning och bredbandsuppkoppling. Det möjlig-
gör till exempel distansarbete, ökad e-handel och att lokala företag lättare kan 
nå ut till en internationell marknad.

Specialisering

Den andra centrala strategin för tillväxt och utveckling är specialisering. Sve-
rige måste ligga i framkant inom branscher som har framtiden för sig. Vi vill 
inte konkurrera med låga löner, sämre arbetsrätt eller sämre miljölagstiftning. 
I större städer handlar det om olika former av specialisering av varor och tjäns-
ter. En betydande del av produktivitetstillväxten kommer sannolikt att ske ge-
nom digitalisering. Det gäller att skapa nya innovativa varor och tjänster genom 
kunskap, kompetens och kreativitet, och att skapa nya behov genom skicklig 
marknadsföring. Istället för att producera standardiserade och hårt konkur-
rensutsatta varor och tjänster själva, måste vi koncentrera oss på verksamheter 
som har ett högt förädlingsvärde, som är långsiktigt ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbara eller som är svåra att imitera eller flytta på. 

I mindre kommuner i lands- och glesbygd finns inte alltid de forsknings-
baserade kunskaperna, men vi ser ändå många goda exempel på företag som 
lyckas såväl behålla som vidareutveckla sin konkurrensförmåga med hjälp av 
gedigen erfarenhet, kompetens inom specifika områden och samverkan. 

Platsbunden verksamhet är också en form av specialisering. Det kan till 
exempel handla om gruvnäring eller turism, eller om att skapa platsbundna 
konkurrensfördelar genom platsens speciella förutsättningar. Fyra exempel 
är biltestningen i Arjeplog, ishotellet i Jukkasjärvi, Ikea-etableringen i Hapar-
anda och Facebooks serverhallar i Luleå. Luleå hade konkurrensfördelar som 
kyla, tillförlitlig energitillförsel samt hög utbildningsnivå och goda logistiska 
förhållanden för Facebooks sammanhang. Specialisering handlar därför inte 
enbart om innovationer, digitalisering och högteknologi, utan också om speci-
fika förutsättningar som gör kommunen unik i något avseende.

DET SOCIALA KAPITALET ÄR OCKSÅ PLATSBUNDET

Professor Richard Florida skrev 2005 boken ”Den kreativa klassens fram-
växt” som fick stor uppmärksamhet. Kortfattat menar Florida att en hög kon-
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centration av människor som arbetar med kreativa yrken har ett starkt sam-
band med en stads positiva ekonomiska utveckling. Städer som kan erbjuda 
en mångfald av mötesplatser som underlättar tillfälliga länkar mellan olika 
aktörer och grupper i samhället kan stärka innovationsförmågan. Florida lyf-
ter fram de tre T:nas betydelse för en stads utveckling – teknik, talang och 
tolerans. Enligt Florida är det bättre för en stad eller kommun att satsa på 
kultur, utbildning och tidiga tekniska innovationer än att satsa på till exem-
pel shoppingcentra, sportanläggningar och spektakulära byggnader. Floridas 
teorier har fått stort genomslag och alla städer i Sverige har behövt förhålla 
sig till dem, trots en del kritik.26 Alla kommuner försöker bli mer attraktiva för 
boende, företag och besökare utifrån sina förutsättningar.

Städer är mångfald. Städer som är en enda sak, som Detroit, går förr eller 
senare under.

Lars Westin, professor vid Umeå universitet

I en globaliserad värld är teknik och talang lättrörliga. Både företag och männ-
iskor kan relativt enkelt flytta till en annan stad eller ett annat land. Det är yt-
terligare en konsekvens av globaliseringen som i första hand främjat tillväx-
ten i större städer och ökat svårigheterna för mindre kommuner i lands- och 
glesbygd som har svårt att erbjuda den mångfald av val och möjligheter som 
den ”kreativa klassen” anses söka.

Men det går inte att flytta på Floridas sista T – mjuka värden som tolerans 
och tillit är platsbundna. Toleransen kan utsättas för påfrestningar och till-
liten kan raseras, men dessa samhälleliga resurser går inte att köpa eller flytta 
på geografiskt. En god samhällsanda är också en form av specialisering. Det 
sociala kapitalet har därför blivit en allt viktigare konkurrensfaktor för både 
stora och små kommuner. 

EN BREDDAD MODELL FÖR LOKAL UTVECKLING

I rapporten ”Spela roll” från SKL och Arena för Tillväxt introducerades en 
 modell för lokal och regional utveckling där platsens utvecklingsförmåga 

26 Floridas teori gäller främst för stora städer och stora arbetsmarknadsregioner� Den förklarar varför 

Boston utvecklas bättre än Detroit och hur det går till när stadsdelar som till exempel Södermalm 

eller Prenzlauer Berg i Berlin höjer sin sociala status� Teorin förklarar inte varför Sunne utvecklas 

bättre än Storfors� Forskaren Edward Glaeser menar att det snarare är välutbildade personer än 

”personer med kreativa yrken” som driver regional utveckling och att dessa i första hand attraheras 

av bra boendeförhållanden, goda pendlingsmöjligheter, trygghet och bra skolor�
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Figur 6� Modell för platsens utveckling,
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 delades upp i två delar, dels platsens förutsättningar för utveckling, dels män-
niskans egen förmåga att påverka utvecklingen tillsammans med andra.

I denna rapport har vi utvecklat och breddat modellen något, så att den 
också omfattar externa faktorer som påverkar platsens utveckling, till exem-
pel de fyra megatrenderna. Vi gör inte anspråk på att få med alla perspektiv 
på vad som utvecklar en plats. Istället försöker vi att visuellt fånga något som 
är komplext i en enkel modell (se figur 6).

De fyra megatrenderna globalisering, tjänstesamhällets framväxt, urban-
isering och digitalisering är exempel på externa faktorer som påverkar 
platsens möjligheter för utveckling. De platser som är pådrivande och ligger i 
framkant kan utvecklas i takt med de förändringar som följer av dessa tren-
der. Andra platser lyckas med tiden anpassa sig till de förändrade förutsätt-
ningar som megatrenderna medför. Men det finns också en tredje grupp som 
påverkats negativt av externa faktorer och där politiker, näringsliv och övriga 
invånare haft svårt att bemästra de försämrade förutsättningarna med egen 
kraft. 

Platsens förutsättningar har fått en allt större betydelse för utveck-
lingen på grund av de fyra megatrenderna. Det handlar till exempel om det 
geografiska läget, den lokala arbetsmarknadsregionens storlek, infrastruktur, 
demografi, utbildningsnivå och branschstruktur. Regionförstoring och olika 
former av specialisering är två strategier för att möta de fyra megatrenderna 
och stärka platsens förutsättningar, till exempel genom forskning och utveck-
ling eller platsbunden verksamhet.

Men en plats utveckling beror inte enbart på externa faktorer och platsens 
förutsättningar, utan även på platsens sociala kapital och människors 
egen förmåga. Det är inte ovanligt att grannkommuner med närmast iden-
tiska förutsättningar kan utvecklas väldigt olika. Entreprenöriella kommuner 
ligger till exempel ofta granne med företagssvaga kommuner och områden. 
Några få mil kan skilja ett blomstrande företagsklimat från stagnation (Klaes-
son & Andersson, 2009). 

Det är ett ömsesidigt samspel: människors egna förmågor och det sociala 
kapitalet kan påverka en plats förutsättningar, samtidigt som en plats förut-
sättningar på sikt formar människors värderingar och normer.

Platsens sociala kapital avgörs av invånarnas tillit och tolerans och av hur 
mycket man litar på samhällets institutioner. Har platsen ett lågt socialt ka-
pital brister samverkan mellan olika lokala aktörer och människor är miss-
tänksamma mot dem de inte känner. Har platsen ett inbundet socialt kapital 
(se kapitel 4) är samverkan god och människor ställer upp för varandra, men 
den sociala kontrollen är exkluderande och gör samhället mindre mottagligt 
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för nya intryck och idéer. Mångfalden i städer skapar en passiv tolerans gent-
emot andra människor, men om staden är alltför segregerad och präglad av 
ojämlikhet kan både den mellanmänskliga tilliten och tilliten till samhällets 
institutioner skadas.

Finns däremot ett starkt överbryggande socialt kapital (se kapitel 4) ska-
pas en bra grogrund för de mänskliga förmågor och drivkrafter som ger en 
positiv utveckling: att leda (ledarskap), att lära (lärande) och att skapa (entre-
prenörskap). Det sker också en återkoppling där ett gott ledarskap, kunskap 
och kompetens samt en entreprenöriell anda stärker det sociala kapitalet. Ett 
starkt överbryggande socialt kapital fungerar som ett socialt kitt som håller 
samman såväl människor som samhällen och har betydelse för såväl demo-
kratins funktionalitet som den ekonomiska tillväxten.

Tillit är en förutsättning för sociala relationer, samverkan och nätverk, 
medan tolerans skapar fler kontakter med omvärlden och en öppenhet in-
för det som är annorlunda eller nytt. Lärande ger kunskap, kompetens och 
en förståelse för omvärlden. Entreprenörskap genererar värden och byggs 
av en kombination av kreativitet och handlingskraft. Ledarskapet skapar 
 gemensamma mål och visioner samt kanaliserar den kraft som kan uppstå ur 
tillit, tolerans, lärande och entreprenörskap.

Samverkan och förnyelse

Att speciellt framhäva betydelsen av samverkan och förnyelse kan låta själv-
klart och därför onödigt. Samtidigt vittnar många om hur svårt det kan vara 
att samverka och att det inte är så enkelt att se på allt nytt och annorlunda 
med öppna ögon. Om man ligger i framkant av utvecklingen är det roligt med 
förnyelse, men när det nya kräver anpassning är budskapet om förändring 
svårare att ta till sig. Speciellt om det innebär försämringar på ett personligt 
plan, till exempel när maktstrukturer som man själv är en del i ifrågasätts.

En del är redo att gå hur långt som helst för att slippa ta det första steget.

Thomas Öberg, sångare i popbandet Bob Hund

För många mindre orter på lands- och glesbygden har till exempel de fyra 
megatrenderna kraftigt försämrat tillväxtpotentialen. Men man måste ändå 
alltid hitta strategier och hantera det som händer i omvärlden. Även den som 
är kritisk till en förändring kan genom egen förkovran i ämnet lära sig hantera 
förändringen, begränsa effekten av den eller eventuellt dra nytta av den. Inget 
blir bättre av att stoppa huvudet i sanden.
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De orter och kommuner där samverkan mellan olika lokala och regionala 
aktörer fungerar bra har ofta en lång tradition av att arbeta ihop. Starka folk-
rörelseideal kan till exempel ha skapat en bra grogrund för samverkan. Mer 
nutida samarbetsförmåga baseras i många fall på god personkemi. Samver-
kan behövs dock även om personkemin inte stämmer, och även mellan parter 
med olika intressen och perspektiv. Då handlar det om att vara professionell 
och att ha kunskap om hur man samverkar, förhandlar och kompromissar på 
ett sätt som kommer alla till godo. Tyvärr blandas samverkan alltför ofta ihop 
med att sitta av tiden på möten där ingen riktigt är engagerad.

Enligt ekonomen och nobelpristagaren Douglass North beror ett lands fram-
gång i hög grad på samhällets förmåga att skapa formella och informella spel-
regler som är produktiva, stabila, rättvisa och allmänt accepterade samt till-
räckligt flexibla för att kunna förändras som svar på förändringar i omvärlden. 
North kallar denna förmåga för ”anpassningsbar effektivitet” (North, 2006). 
Vår tolkning av Norths teori är att stabila och rättvisa politiska och juridiska 
institutioner (formella spelregler) kombinerat med ett överbryggande socialt 
kapital (informella spelregler) som stärker förmågan att samarbeta och att 
förnya sig i takt med omvärlden (anpassningsbar effektivitet) ger framgång.

I denna skrift fokuserar vi på platsens sociala kapital och på samspelet 
mellan tillit och tolerans. Du kan läsa mer om ledarskap, lärande och entre-

Illustration och text: Ulf Lundkvist
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Samarbete och förnyelse 
– evolutionära framgångsfaktorer

Människans evolutionära historia har handlat 
om just förmågan att samverka och att 
ständigt förnya sig� Detta är lika giltigt idag 
som för 50 000 år sedan�

”Samarbete i samlandet av mat var unikt för 
våra förfäder, och avgörande för att de skulle 
få livsviktig näring, överleva och utveckla den 
mänskliga hjärnan� Alla hjälptes åt, kvinnor 
och män, att bära barn och kånka hem mat�”

Lasse Berg, författare och journalist

En viktig orsak till att våra hjärnor 
utvecklades var att vi blev sociala varelser� 
Samarbete kräver att vi kan tolka andra 
människors känslor och förstå den sociala 
dynamiken� Detta kräver mycket mer än 
fysisk styrka� Att förstå andra människor 
innebär också en förmåga att anpassa sig 
efter andra� Vi har successivt förbättrat 
vår förmåga att förändra oss själva efter 
omgivningen� Evolutionärt har inte den 
starkaste överlevt, utan de människor som i 
allt större grupper kunnat hålla sams under 
längre perioder� 

(Berg, 2005)�

”It’s not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent, but the one 
most responsive to change�”

Charles Darwin, brittisk biolog, teolog och forskare



prenörskap i rapporten ”Spela roll” från SKL och Arena för Tillväxt, och i den 
stora mängd litteratur som finns inom dessa områden. I nästa kapitel går vi 
in på vad kommunerna själva kan göra för att stärka platsens sociala kapital.
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Lokal utveckling  

genom socialt kapital

Vi människor är i grunden varken snälla eller onda, utan ömsesidiga. Det 
gör att ett samhälle där medborgarna känner att systemen fungerar, att 
andra direkt eller indirekt är snälla mot dem, leder till att vi återgäldar 
godheten i en god spiral.

Per Grankvist, 
journalist, författare och samtidsanalytiker

Hur skapas socialt kapital, med alla de fördelar som den teoretiska och empi-
riska forskningen visar? Vi kan bygga fysiskt kapital genom att investera i vä-
gar och hus, och vi kan bygga humankapital genom att investera i människors 
utbildning. Men hur bygger vi socialt kapital på samhällsnivå?

Att skapa tillit bygger på tämligen komplicerade historiska och psykologis-
ka processer, till skillnad från att till exempel inhämta kunskaper eller produ-
cera saker. Socialt kapital skapas i ett ömsesidigt samspel mellan människor. 
Det bygger till viss del på vad vi tror att andra gör. Socialt kapital är därför 
inte enbart en funktion av hur det faktiskt är, utan även av hur vi upplever att 
det är. 

Medborgarna kommer att acceptera sina skyldigheter gentemot kollektivet 
trots frestelsen att agera fripassagerare så länge som de litar på att andra 
medborgare och de politiska ledarna upprätthåller sin del av det sociala 
kontraktet.27 

27 Sholz & Lubell, 1998�



Lokal utveckling genom socialt kapital 

52 

DET KOMMUNALA ANSVARET

Socialt kapital baseras på ett kontinuerligt samspel mellan människor och 
på de normer och värderingar som varje ny generation bär med sig från sin 
uppväxt. Många av dessa skeenden ligger utanför den politiska kontrollen, till 
exempel ny teknik som ändrar människors umgängesformer eller kulturel-
la trender som påverkar hur människor ser på samhället och varandra, som 
68-rörelsen, punkrörelsen, individualismen och identitetstänkandet. 

Individer, och speciellt föräldrar i relationen till sina barn, har ett stort an-
svar för att skapa tillit och tolerans.

Allt tyder på att vad vi säger till våra barn har stor betydelse för den gener-
ella tilliten. Det är föräldrarna som förmedlar om man kan lita på männi-
skor eller inte.

Lars Trägårdh, professor i historia

Men även den offentliga sektorn har ett stort ansvar för det som skapar socialt 
kapital. Staten ansvarar till exempel för hur samhället organiseras, för lag-
stiftning och för huvuddelen av offentliga investeringar. Kommunen ansva-
rar också för ett antal faktorer som påverkar det sociala kapitalet i hög grad. 
Vissa faktorer är mycket påtagliga, till exempel kommunanställdas direkta 
kontakter med invånare och företagare. Andra är mer indirekta, till exempel 
att stödja civilsamhället eller ha en medveten fysisk samhällsplanering som 
skapar trygga utomhusmiljöer och attraktiva mötesplatser. 

De viktigaste mötesplatserna finns dock inte i föreningslivet eller i offent-
liga eller kommersiella miljöer som torg och restauranger, utan i hemmen, i 
skolan och på arbetsplatsen. Det är i huvudsak i dessa miljöer som värdering-
ar och normer formas i samspel och social samvaro mellan människor (Trä-
gårdh m.fl., 2013). Kommunen har ett stort ansvar dels för skolmiljön, dels i 
egenskap av arbetsgivare för många människor.

Kommunen och dess företrädare har olika roller. I detta kapitel utgår vi 
från några av rollerna för att beskriva vad kommunen kan göra för att stärka 
platsens sociala kapital.

KOMMUNEN SOM MYNDIGHETSUTÖVARE

Stabila och rättvisa politiska och juridiska institutioner har stor betydelse för det 
sociala kapitalet – alla ska vara lika inför lagen. Skillnader i socialt kapital mellan 
olika länder kan till stor del förklaras av hur väl samhällets institutioner fungerar.

På kommunal nivå kommer detta främst till uttryck i kommunens myndig-
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Texten är ett utdrag från Mikael Niemis bästsäljare ”Populärmusik från Vittula”� 
Romanen handlar om en ung pojkes uppväxt i Pajala under 1960- och 1970-talet�

Släktfejder och myndighetsutövning

Den här kvällen blev det dock annorlunda� I efterhand förstod jag att 
farsan hade planerat det hela, det låg något i luften� Nervositet� Vi 
satte oss i omklädningsrummet där tvättmaskinen stod i ett hörn� (…) 
Farsan harklade sig men förblev tyst i flera minuter� (…)

– Nu när du inte längre är en liten unge��� började han till sist på 
finska� (…)

– Du har väl undrat ibland… ställt dig en del frågor…
Förvånat sneglade jag på honom och såg att hans käkmuskler 

dunkade�
– Frågat dig själv… om livet… om människorna… Nu när du blivit 

större bör du få veta…
Han gjorde en paus, drack igen och undvek att titta på mig� Jag 

tänkte att nu blir det sexualkunskap� Kondomer�
– Det här måste stanna mellan oss� Förtroende� Man och man emel-

lan� (…)
– Det finns två släkter i kommunen som gjort oss mycket illa, och 

som du i all framtid måste hata� I det ena fallet bottnar det i en me-
nedsrättegång 1929, i det andra gäller det några myrslåttsrättigheter 
som en granne lurade till sig av din farmors far 1902, och båda dessa 
oförrätter skall hämnas med alla medel så snart du får möjlighet, 
ända tills dom djävlarna erkänt och betalat, och dessutom bett om 
ursäkt på sina bara knän�

Farsan sammanfattade de invecklade turerna genom årens lopp 
Det var stämningar och motstämningar, falska intyg, mutande av 
myndighets personer, det var handgemäng, hotelsebrev, skador på 
egendom, utpress nings försök, och vid ett tillfälle en lovande älghund 
som kidnappats och knivmärkts som en ren i öronen� Det var ingen 
hejd på de grymheter som dessa vettvillingar förföljt oss med, och 
trots att vi hämnats efter förmåga låg vi fortfarande på minus� (…)

Han nämnde släkternas namn, och redogjorde noga för deras oli-
ka sido grenar och ingiften där i vissa fall efternamnen hade ändrats, 
men där blodet var av samma giftiga sort som förut� (…)

Jag lade på minnet, och farsan förhörde mig eftersom ingenting fick 
glömmas eller förlåtas av rent slarv� Han drack och var förbannad en 
stund och fick mig med på att grymta och fnysa och smida lömska 
planer� Han föreslog mig en yrkeskarriär inom kommunal förvaltning, 
eftersom man där på en maktposition kunde orsaka helvetes mycket 
djävligheter, och dessutom var omöjlig att få bort, och genom finess-
rik svågerpolitik kunde mygla in anhöriga tills kommunen blev omöj-
lig att vistas i för dessa menedare och marktjuvar�

’’
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hetsutövning. De beslut som fattas är ytterst ett uttryck för samhällets makt-
befogenheter gentemot invånare och företagare. Exempel på sådana kontak-
ter är handläggning av bygglovsärenden, tillstånds- och tillsynsärenden inom 
miljöskydd och alkoholservering samt handläggning av ekonomiskt bistånd.

 

Bra bemötande och effektiv myndighetsutövning skapar tillit

Invånarnas och företagens syn på kommunen och samhället påverkas myck-
et av om de känner sig väl bemötta, om myndigheterna handlägger ärenden 
snabbt och effektivt och om myndigheternas beslut känns rättvisa.

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut och ett bemötande riske-
rar inte bara att tappa förtroendet för den enskilda bygglovshandläggaren el-
ler socialsekreteraren, utan även att projicera sitt missnöje på hela kommunen 
eller samhället. Motsatsen gäller också. Den som är nöjd med sina myndig-
hetskontakter har en större generell tillit till andra samhällsfunktioner, även 
till dem som personen inte haft någon egen erfarenhet av. 

Socialtjänstens bemötande är viktigt för att skapa tillit

Socialtjänsten är ett annat exempel på verksamhet där kommunen intar rol-
len som myndighetsutövare. Flertalet sociala ersättningar i Sverige är försäk-
ringsbaserade eller generella, det vill säga de är inte behovsprövade. Ett un-
dantag är försörjningsstödet där kommunerna ansvarar för handläggningen. 
Sådana selektiva sociala ersättningar som fördelas utifrån individuella be-
hovsprövningar är mer stigmatiserande än generella stöd.

Att be om hjälp, i synnerhet inom ramen för ett offentligt biståndsprogram, 
kan vara förödmjukande. Den undergrävda självkänsla detta för med sig 
kan lätt beröva individen känslan av att tillhöra samhället fullt ut och på 
samma villkor som andra.28 

Behovsprövning ställer alltså stora krav på handläggarna. De behöver aktivt 
tolka ett allmänt regelverk och applicera detta på en enskild individ. Regel-
verk är sällan så exakta att de upplevs som helt rättvisa. Ofta utvecklar för-
valtningen en egen informell tolkningspraxis. De flesta kommuner har också 
egna riktlinjer som stöd för handläggning och beslut. När det finns tolknings-

28 Soss, Joe (2000): “Unwanted Claims: The Politics of Participation in the U�S� Welfare System”�  

Ann Arbor: Michigan University Press�
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utrymme grundas besluten därmed inte bara på regelverket utan även på 
handläggarnas dagsform och fördomar samt på förvaltningens informella 
tolkningspraxis (Rothstein, 2003).

Personer som får selektiva bidrag har en klart lägre tillit till andra männ-
iskor än andra, och detta oberoende av faktorer som ofta förklarar skillnader 
i tillit, till exempel ålder och utbildning (Rothstein & Stolle, 2003). Själva be-
hovsprövningen för att få stöd är därför i sig tillitsraserande.

Att försörjningsstödet är behovsprövat kan inte kommunerna ändra på. 
Men det är viktigt att kommunens medarbetare är medvetna om att män-
niskors kontakter med socialkontoren och handläggarna har stor betydelse 
för deras tillit till samhället. Det är självklart viktigt med ett bra bemötande 
och att de som behöver stöd får god tid att redogöra för sin situation. Ur ett 
tillitsperspektiv är det därför angeläget att socialtjänsten har rätt kompetens 
och tillräckliga resurser.

De första som invandrare möter i Sverige är  
myndighetspersoner

Det är extra viktigt att myndighetsutövare har bra och rättssäkra kontakter 
med personer som invandrat till Sverige. De som kommer från diktaturer eller 
länder med klanstrukturer har i allmänhet en lägre generell tillit än de som 
lever i länder med stabila och rättvisa institutioner. Dessutom kommer många 
flyktingar till Sverige för att de utsatts för krig, diskriminering eller förföljel-
ser, vilket i sig är tillitsraserande. 

De första kontakter som nyligen invandrade har med invånare i Sverige är 
ofta med olika företrädare för staten, landstingen eller kommunerna, till ex-
empel handläggare, socialarbetare, poliser, läkare och lärare. Hur de uppfattar 
dessa första kontakter har stor betydelse för hur de ser på det svenska samhäl-
let. Därför behöver både staten och kommunerna kunskap om de kulturer som 
människorna kommer från, bra möjligheter till tolkning och tid att förklara vad 
som gäller. Allt detta bidrar till att personer som invandrat känner sig trygga 
med situationen och upplever att människor vill dem väl. Därmed kan de suc-
cessivt känna högre tillit till det svenska samhället och andra människor.
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Födelseland Andel med hög tillit (%)

Sverige 76

Övriga Norden 80

Övriga Europa 60

Övriga Världen 54

Totalt 73

Tabell 3� Andel med hög tillit uppdelat på födelseland 2014

Källa: Folkhälsomyndigheten

Det är viktigt att poängtera att tillit sällan handlar om mänskliga kvaliteter 
utan om sammanhang. Om en svenskfödd person med hög tillit bosätter sig i 
ett land med stora korruptionsproblem kommer personens generella tillit att 
minska med tiden. 

Människor som bor i områden med hög etnisk mångfald är ofta mer miss-
tänksamma mot andra människor. Men dessa negativa samband är inte huggna i 
sten. För invandrare med längre vistelsetid som uppfattat sig bli rättvist behand-
lade av olika myndigheter och som har täta sociala kontakter med andra män-
niskor i lokalområdet har inga mätbara skillnader i social tillit mellan svensk-
födda och utlandsfödda personer kunnat hittas (Kumlin & Rothstein, 2010).

De goda nyheterna är att flera studier visar att de som kommer till ett land 
efter en tid ofta anpassar sin generella tillit till landets nivåer. De dåliga 
nyheterna är att de som kommer till Sverige i dag har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Då blir det svårt att bygga upp någon tillit.

Lars Trägårdh, professor i historia

KOMMUNEN SOM SAMHÄLLSPLANERARE

Den fysiska samhällsplaneringen är viktig för platsens sociala kapital av 
främst tre skäl. För det första skapar en god samhällsplanering fler och bättre 
mötesplatser för människor. För det andra ökar den tryggheten i utomhusmil-
jöerna. För det tredje kan den bidra till att invånarna känner stolthet för plat-
sen där de bor. Människor vill generellt helst bo på platser som skapar social 
samhörighet mellan invånarna, som känns trygga, säkra och välkomnande 
för alla och som dessutom är fysiskt attraktiva (Knight Soul of the Commu-
nity, 2010).
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Bra mötesplatser möjliggör möten mellan olika grupper

Människor skapar visserligen sina egna mötesplatser, men genom samhälls-
planering kan form, funktion och upplevelser på ett bättre sätt tillföras en 
plats. Fler människor lockas att vistas tillsammans och olika grupper i sam-
hället kan mötas.

Det är viktigt att försöka förtäta och koncentrera de miljöer och aktiviteter 
som drar människor till en och samma plats. Stora ödsliga torg och parke-
ringsplatser i centrala lägen får rakt motsatt effekt.29

Exempel på mötesplatser är utomhusmiljöer som torg, parker, knytpunk-
ter i infrastrukturen och kända landmärken, offentliga lokaler som bibliotek 
och idrottshallar samt kommersiella utrymmen som gallerior, restauranger 
och caféer. Mötesplatser kan vara tillfälliga som idrottsevenemang och kon-
serter. Chanserna för fördjupad kontakt mellan människor ökar om kom-
munen har tillräckligt många bra mötesplatser som samlar många. Det kan 
bidra till ökad samverkan, fler idéer och nya vänskaper. Flertalet möten mel-
lan människor är dock ytliga, men även de främjar sammanhållningen mel-
lan människor, speciellt positiva möten mellan människor från olika grupper 
och sammanhang. Att folk i närmiljön känner igen dig och hejar på dig har 
betydelse.

Färre sådana möten sker i segregerade städer där bostadsområden med oli-
ka status särskiljs såväl fysiskt som mentalt av parker, motorvägar eller järnvä-
gar. Detta medför sämre sammanhållning och lägre tillit mellan människor. 

Otrygga utomhusmiljöer försämrar tilliten

Trygghet eller otrygghet i utomhusmiljöer är intimt sammanflätade med till-
lit eller brist på tillit. Utomhusmiljöer som är nedskräpade, där byggnader 
inte underhålls ordentligt och där fönsterrutor förblir trasiga länge korrelerar 
starkt med faktorer som stress, minskad trygghet och en känsla av utsatthet 
hos boende (Brottsförebyggande rådet, 2012). Städers mest attraktiva mötes-
platser ligger ofta centralt, medan mötesplatserna ofta är bristfälliga i mer 
socialt utsatta ytterområden.

Om platsen saknar identitet kan människor också känna otrygghet och 
bristande ansvar för miljön. Att bygga platsens, kommunens eller stadens va-

29 Författaren och stadsplaneringskritikern Jane Jacobs var tidigt mycket kritisk till många 

amerikanska städers funktionsseparering� Hon menade att otryggheten ökade när det blev glest 

mellan människor i urbana miljöer� Om det är tätt mellan människor i en urban miljö bidrar även 

främlingar till att skapa trygghet eftersom det finns en norm för hur man beter sig i den offentliga 

miljön� Jacobs myntade uttrycket ”eye on the street” som en trygghetsfaktor�
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rumärke bidrar till såväl ökad stolthet som större ansvar för platsen. Kommu-
nerna bör framför allt rusta upp stadsdelar och områden som präglas av ano-
nymitet eller upplevs som otrygga, men det är också viktigt att stärka dessa 
områdens funktionella samband med andra stadsdelar (Regionplane- och tra-
fikkontoret, 2008).

Förr var ungdomarna glada för att så snabbt som möjligt komma härifrån, 
nu är de stolta över att komma här ifrån.

Stig Henriksson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tidigare ks-ordförande i Fagersta

KOMMUNEN SOM UTBILDNINGSANSVARIG

Alla barn och ungdomar måste ha samma rättigheter och möjligheter till en 
bra utbildning. Detta är grundläggande för att skapa ett högt överbryggande 
socialt kapital (se kapitel 4) i samhället. På individnivå är utbildning kanske 
den viktigaste förklaringen till hög tillit och tolerans.

Utbildning vidgar horisonterna

Utbildning vidgar individens sociala horisonter och ger kunskap om ”de an-
dra”. Konspirationsteorier får sämre fäste bland högt utbildade, och de har 
ofta en större förståelse för att saker kan vara komplexa och för att problem 
inte alltid har enkla lösningar. Samtidigt byggs tillit upp utifrån de samman-
hang man ingår i. En högutbildad person som bor i en trygg miljö och umgås 
med personer utan stora sociala problem har större skäl att känna tillit, än en 
person som växt upp i problemområden under svåra sociala omständigheter.

Utbildningsnivå Andel med hög tillit (%)

Förgymnasial utbildning 65

Gymnasial utbildning 73

Eftergymnasial utbildning 80

Totalt 73

Tabell 4� Andel med hög tillit uppdelat på utbildningsnivå 2014

Källa: Folkhälsomyndigheten

Sveriges historiskt enhetliga skolsystem, tillgång till högre utbildning och rätt 
till studielån anses starkt ha bidragit till den höga tilliten i Sverige (Trägårdh 
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m.fl., 2013). Som huvudman för skolan har kommunerna en stor betydelse för 
det sociala kapitalet.

Skillnaderna mellan skolor har ökat

Resultaten i skolan har debatterats flitigt de senaste åren, inte minst efter den 
så kallade Pisa-undersökningen. Inte enbart för att resultaten har försämrats 
sedan början av 2000-talet,30 utan också för att skillnaderna mellan olika sko-
lor har ökat. Skolverket skriver på sin webbplats att den svenska skolan inte 
längre klarar att erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever oavsett social 
bakgrund och ekonomiska möjligheter. 

Om barn och ungdomar från olika uppväxtförhållanden sällan möts, när 
samhällen blir segregerade och ojämlika, så minskar möjligheten för dem 
med sämst förutsättningar att skapa nätverk och lära känna människor som 
kan stärka deras sociala och kulturella kapital. De som kommer från socialt 
utsatta områden får färre möjligheter att lära sig socialt gångbara färdigheter 
eller lära känna människor som kan vara till stöd och hjälp, till exempel för 
att få jobb eller bostad. Mer socio-kulturellt blandade skolor ger också de mer 
välbeställda barnen en större förståelse för att alla inte lever under samma 
villkor som de själva. Skolan är tillsammans med arbetsplatsen den kanske 
viktigaste mötesplatsen för att skapa ett överbryggande socialt kapital mellan 
människor med olika bakgrund.

Vi går inte närmare in på orsaker och lösningar till den negativa utveck-
lingen i skolan här – det finns olika uppfattningar. Men vi kan konstatera att det 
sociala kapitalet blir lidande av för stora skillnader i resultat mellan olika skolor 
och elever, och att kommunen som utbildningsansvarig har en viktig roll.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Saltsjöbadsavtalet mellan LO och Svenska Arbetargivareföreningen år 1938 
brukar lyftas fram som särskilt viktigt för den generella tilliten i Sverige. Av-
talet skrevs i en anda av kompromiss och dialog (Rothstein, 2003). 

Denna samarbetsanda mellan arbetsmarknadens parter och även mellan 
staten och civilsamhället utmärker i hög grad de nordiska länderna. Arbets-

30 Skolverket: ”I PISA 2000 och 2003 presterade svenska 15-åringar över OECD-genomsnittet i 

samtliga tre kunskapsområden� Sett över tid har svenska 15-åringars genomsnittliga resultat 

försämrats mest jämfört med alla andra OECD-länder� I PISA 2012 presterar 25 av 34 länder bättre 

än Sverige i matematik och i naturvetenskap och i läsförståelse presterar 19 länder bättre än 

Sverige�” 
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platserna är därför mindre hierarkiskt organiserade än i andra länder, och 
arbetstagarna är mer betrodda att organisera sina egna arbetsuppgifter och 
arbetstider. Denna frihet har tidigare skapat tillit både mellan arbetsgivare 
och arbetstagare och mellan kollegor (Trägårdh m.fl., 2013).

Anställda påverkar allmänhetens bild av kommunen

Kommunen är ofta den största eller en av de största arbetsgivarna i det egna 
geografiska området. I rollen som arbetsgivare kan kommunen direkt påverka 
tilliten bland dem som är anställda av kommunen. Den bild som anställda för-
medlar till andra i kommunen påverkar också i hög grad allmänhetens upp-
fattning av kommunen och den kommunala organisationen i sin helhet. 

Välfärdssektorn står inför stora kompetensförsörjningsbehov. Ungefär en 
tredjedel av dem som jobbar inom offentlig sektor når pensionsåldern inom 
tio år, samtidigt som andelen äldre och barn i befolkningen ökar.31  Ett gott 
ledarskap och anställda som trivs med sina jobb skapar förtroende för kom-
muner och landsting som arbetsgivare. Därmed får välfärdssektorn bättre 
förutsättningar att tillsätta kvalificerad personal i framtiden.

Chefer i offentlig verksamhet möter särskilda utmaningar

De utmaningar som chefer i offentlig verksamhet ställs inför skiljer sig på 
många sätt från utmaningarna i det privata näringslivet. 

Den offentliga verksamheten regleras till exempel i hög grad av lagar, vilket 
påverkar ledarnas förutsättningar för att skapa förtroende. Både arbetsgivare 
och arbetstagare behöver förhålla sig till en mängd lagar, regler och riktlinjer, 
exempelvis inom socialtjänsten och skolan. Dessutom är lagregleringen inte 
konstant – ändringar införs och nya lagar och regler tillkommer kontinuer-
ligt, vilket ofta medför organisatoriska utmaningar. En annan utmaning är 
att pedagogiskt förklara och kommunicera lagändringar som kan påverka en 
del invånare negativt.

I offentlig verksamhet kan medarbetare också öppet kritisera den egna 
verksamheten på ett sätt som inte förekommer i det privata näringslivet. Sam-
tidigt måste verksamheten hantera förväntningar från politiker, brukare och 
allmänheten. Dessutom kan lokala medier starkt påverka bilden av kommu-
nen som pålitlig verksamhetsutövare eller god arbetsgivare.

Förtroendet för kommunen påverkas alltså av en mängd faktorer. Ledare i 

31  Sveriges Kommuner och Landsting, webbplats�
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offentlig verksamhet behöver förmåga att hantera denna komplexitet, och för-
ståelse för vilka signaler kommunen sänder ut i olika sammanhang. 

KOMMUNEN I SAMSPEL MED CIVILSAMHÄLLET

Robert D. Putnam framhöll civilsamhället och föreningslivet som en bärande 
del i det sociala kapitalet. Den teorin bygger på att föreningar och andra for-
mer av samarbeten skapar positiva erfarenheter och horisontella band mellan 
människor som annars inte skulle träffas. 

Men människor lägger trots allt ganska lite tid på föreningar och på andra 
aktiviteter av civilsamhälleskaraktär, jämfört med till exempel tiden med fa-
miljen, bland vänner, i skolan eller i arbetslivet. Enligt forskningen tycks det 
vara de redan tillitsfulla som söker sig till föreningar och deltar i ideella sam-
manhang, snarare än att deltagande i sig ökar tilliten (Wollebæk & Selle, 2007).

Alla föreningar är inte inkluderande

En förklaring till det låga sambandet på individnivå är att olika föreningar 
har helt olika karaktär. En del föreningar eller samarbeten är inåtvända och 
exkluderande, till exempel brottssyndikat, religiösa sekter eller föreningar 
som bildats för att föra den egna gruppens talan eller intressen. Andra samlar 
människor med olika bakgrund och erfarenheter, till exempel körer, teaterför-
eningar och ofta idrottsföreningar. 

Generell tillit skapas främst i de föreningar där människor med olika bak-
grund och erfarenheter träffas, det vill säga verksamheter där människor 
träffas av andra orsaker än en gemensam identitet eller ett gemensamt egen-
intresse. Föreningslivet tränar också människor att gemensamt värdera, ar-
gumentera och fatta beslut.

Ett starkt civilsamhälle visar på nyttan av samarbete

Författarna till ”Den svala svenska tilliten” menar att sambandet mellan ge-
nerell tillit och engagemang i frivilligorganisationer visserligen är svagt på 
individnivå, men ändå starkt på samhällsnivå. Det är inte så stor skillnad i 
generell tillit mellan medlemmar i en förening och andra, men ett samhälle 
som kännetecknas av starka organisationer visar kontinuerligt det förnuftiga 
och nyttiga i att samarbeta. Ett starkt civilsamhälle påverkar därför även till-
liten bland dem som inte är medlemmar i föreningar (Trägårdh m.fl., 2013).
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Whatever is the problem, the community is the answer.

Margaret Wheatley, amerikansk författare och managementkonsult

Dialogen med kommunen stärker även relationerna mellan 
föreningarna

Sverige, Norge, Nederländerna och USA är de länder där störst andel män-
niskor engagerar sig i ideella föreningar. Drygt hälften av alla svenska med-
borgare arbetar ideellt och fyra av tio hävdar till och med att det är en mora-
lisk skyldighet att göra frivilliga insatser. 32 

I många kommuner, landsting och regioner har intresset ökat för så kall-
lade dialogprocesser och överenskommelser med det civila samhället. SKL:s 
rapport ”Dialoger och överenskommelser med civilsamhället” ger en rad ex-
empel och tips på hur sådana processer kan ge ett bra resultat. Centralt för 
processerna har varit att två parter närmat sig varandra, och därmed fått 
större kunskap och förståelse för varandra. Relationerna mellan kommunen 
och civilsamhället har gått från att vara mer ensidigt till ömsesidigt, vilket 
har banat väg för fortsatt samverkan och gemensamma åtaganden. En mycket 
positiv bieffekt har också varit att föreningar och organisationer stärkt sina 
relationer och samverkan med varandra.

En god förankring och noggranna förberedelser underlättar denna typ av 
processer. Man måste också vara beredd på att det i början av processen kan 
finnas motstånd och okunskap. Dialogen och förankringen är ofta viktigare 
än vad som till slut hamnar på papper. Det kan också vara en god idé att ta in 
stöd utifrån, till exempel extern processledning eller konsulter med metod-
kunskaper om hur man arbetar med dialogprocesser. 

KOMMUNEN I SAMSPEL MED NÄRINGSLIVET

”Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt. Staten och kapitalet, de sitter i sam-
ma båt.” Så går delar av refrängen i den kanske mest kända progg-/punklåten 
i svensk musikhistoria. 33 

Även om låten var kritisk, var liknelsen vid att sitta i samma båt och hjäl-

32 ”Varannan svensk jobbar gratis”, intervju med Professor Lars Svedberg i Svenska Dagbladet 2015-

03-16�

33 Låten hette i original ”Den ena handen vet vad den andra gör”� Den kom ut 1972 och framfördes av 

Blå tåget� Åtta år senare gjorde Ebba Grön en cover på låten där de tog bort några verser och bytte 

namn på låten till ”Staten och kapitalet”�
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pas åt inte så dum. Staten och kapitalet i form av kommunen och det lokala 
näringslivet är beroende av varandra. Det är klokt att alla är med och ror, och 
man kommer dessutom snabbare fram om alla ror åt samma håll och med 
samordnade årtag. 

För 20 år sedan talade många om den närande privata sektorn och den tä-
rande offentliga sektorn. Den tiden är förbi. Idag anser nästan alla att ett gott 
samspel mellan den privata och den offentliga sektorn starkt bidrar till en god 
lokal och regional utveckling.

Både kommunen och näringslivet kan främja tilliten

För ett gott samspel krävs ett grundläggande förtroende mellan kommunens 
företrädare och det lokala näringslivet. Kommunen kan bygga tillit mellan 
parterna genom att ha ett bra företagsklimat, främja entreprenörskap samt ge 
en god service och ha en effektiv myndighetsutövning. Näringslivet kan i sin 
tur främja tilliten genom att vara öppen för de samverkansinitiativ som kom-
munen tar. Näringslivet kan också utöva ett socialt entreprenörskap och visa 
intresse för lokala frågor, till exempel genom att sponsra lokala föreningar el-
ler engagera sig i utbildningsprojekt för ungdomar.

Ett bra företagsklimat underlättar etableringen av nya företag, samtidigt 
som existerande företag kan växa. De företag som växer behöver arbetskraft, 
vilket kan få fler att flytta till kommunen. Detta ställer i sin tur högre krav på 
kommunen att investera i nya förskolor och skolor, och i fler bostäder samt att 

Illustration: Ulf Lundkvist� Text: Jan Torége
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satsa på mer kultur och fler möjligheter till fritidsaktiviteter.
Ett bra företagsklimat är speciellt viktigt för kommuner som ingår i små 

 lokala arbetsmarknadsregioner. Eftersom pendlingsavstånden då är stora måste 
arbetstillfällen i hög utsträckning skapas inom kommunens gränser.

Politiskt entreprenörskap viktigast i lands- och glesbygd

Forskningen har visat att ett så kallat politiskt entreprenörskap framförallt 
spelar roll för utvecklingen i lands- och glesbygdskommuner. Det politiska 
entreprenörskapet definieras som kommunens samarbete med andra aktörer 
eller lokal utvecklingspolitik, vad kommunen gör för att stärka näringslivskli-
matet, hur samverkan med industrin och andra kommuner ser ut samt vilka 
utvecklingsprojekt som bedrivs. I lands- och glesbygdskommuner kan initia-
tiv som tas av kommunen och civilsamhället delvis kompensera för en svagare 
marknadsledd tillväxt (Rader Olsson m.fl., 2015).

Entreprenörer behöver förebilder

Företagande anses ibland vara en funktion av dels de lagar och regler som gäl-
ler för företagande, dels människors individuella val att bli företagare. Men 
det som då glöms bort är i vilka sammanhang människor ingår i där de bor. 
Finns det många andra företagare som kan vara förebilder? Hur ser invånar-
na själva på entreprenörskap och företagande? Finns det en samhällsanda 
som främjar entreprenörskap, som underlättar för människor att samverka 
och som öppnar upp för nya tankar och influenser utifrån? Den som inte kän-
ner någon företagare kanske inte ser företagandet som ett alternativ, och finns 
det ingen att fråga är det svårt att veta hur man gör. I kommuner där det redan 
finns många företagare är chanserna för att fler företag ska starta därmed 
mycket större än i kommuner med få företagare.

Platsens sociala kapital har på flera sätt betydelse för entreprenörskap och 
företagande. Ett individuellt socialt kapital behövs för att komma i kontakt 
med och inspireras av andra företagare. Tillit möjliggör samverkan med an-
dra. Tolerans behövs för att få inflöde av nya idéer, för omvärldsbevakning och 
kunskapsinhämtning.
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Tre kommunexempel

Människor är mer benägna att bo kvar i en ort eller kommun om de känner 
stolthet över platsen, om de har en positiv syn på dess framtid och om de kän-
ner samhörighet med platsen.

Viktigast för att känna denna samhörighet är att det finns sociala mötes-
platser och en känsla av att människor på orten bryr sig om varandra, att plat-
sen känns välkomnande för olika typer av människor och att platsen är fysiskt 
attraktiv, visar en amerikansk studie (Knight Soul of the Community, 2010). 
En fri tolkning av detta är att tillit, tolerans och platsens attraktivitet är vikti-
gast för att människor ska vilja bo kvar i en ort, kommun eller stad.

I detta kapital redovisas statistik för hur den generella tilliten skiljer sig åt 
mellan olika län i Sverige. Vi visar också resultat från en intervjustudie med 
representanter för tre kommuner som är intressanta att studera utifrån per-
spektivet socialt kapital. 

I Vansbro identifierade kommunföreträdare själva att förtroendet för 
kommunen och mellan olika aktörer var lågt – och gjorde något åt det. I Gno-
sjö lyfts entreprenörskapet fram som en tillväxtfaktorer för kommunen, men 
kanske har nyckeln till framgång egentligen varit ett högt inbundet socialt 
kapital? I Umeå är man erkänt bra på att samarbeta. Umeå är sannolikt den 
kommun som har det högsta överbryggande sociala kapitalet i Sverige. 

HÖGST GENERELL TILLIT I VÄSTERBOTTEN

Finns det några skillnader i socialt kapital mellan olika delar av Sverige? I 
kapitel 3 visade vi att Sverige har den tredje högsta generella tilliten i världen 
efter Norge och Nederländerna. Men hur ser det ut på lokal och regional nivå? 
Folkhälsomyndigheten genomför årligen en studie om den svenska folkhälsan 
där en fråga ställs om generell tillit.34 

34 Frågan lyder: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”
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Inom Sverige är skillnaderna inte alls lika stora som mellan olika länder. 
Tilliten skiljer sig också avsevärt mer mellan olika individer i landet än mel-
lan olika regioner i landet. I genomsnitt har 73 procent, knappt tre av fyra, hög 
generell tillit till andra människor.35

Det är viktigt att understryka att jämförelser av läns- eller kommun-
genomsnitt inte är liktydigt med jämförelser av individer. Dock fångar dessa 
jämförelser vissa kännbara skillnader i kulturer mellan olika platser. Två län 
utmärker sig. I Västerbotten är den generella tilliten högre än i andra län, 
framför allt i Umeå med omland. I Skåne är tilliten lägre än i andra län. 

Län Andel med hög tillit 2011–2014 (%)

Västerbottens län 82

Gotlands län 79

Kronobergs län 77

Hallands län 77

Dalarnas län 76

Västernorrlands län 76

Norrbottens län 76

Uppsala län 75

Gävleborgs län 75

Jönköpings län 74

Värmlands län 74

Jämtlands län 74

Stockholms län 73

Kalmar län 73

Blekinge län 73

Västmanlands län 73

Hela riket 73

Södermanlands län 72

Östergötlands län 72

Örebro län 72

Västra Götalands län 72

Skåne län 68

Tabell 5� Andel i befolkningen med hög tillit till andra människor 2011–2014

Källa: Folkhälsomyndigheten

35 I Folkhälsomyndighetens undersökning anger 73 procent av Sveriges befolkning att de har en hög 

generell tillit till andra människor� I World Values Survey är motsvarande andel 62 procent� Skillnaden 

kan till exempel bero på att frågan om tillit är formulerad på olika sätt i de två undersökningarna�
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Lokala variationer i normer och värderingar är ofta frukten av långa histo-
riska skeenden. Strukturella faktorer verkar direkt påverka vilka värderingar 
som upprätthålls i ett lokalsamhälle. Det kan handla om fördelningen av det 
ekonomiska ägandet, näringsstrukturen och föreningskulturen (Frykman & 
Hansen, 2009). Samtidigt visar statistiken att två grannkommuner med lik-
nande historiska förutsättningar kan ha stora skillnader i tillit. Det finns allt-
så förklaringar även från senare tid.

 
VANSBRO ÖKADE SITT SOCIALA KAPITAL

Vansbro är en inlandskommun i västra Dalarna med cirka 6 700 invånare. 
Befolkningstätheten är bland den lägsta söder om Dalälven. Huvudorten är 
Vansbro med cirka 2 100 invånare, därefter följer Dala-Järna med knappt 1 
700 invånare. I övriga tätorter bor färre än 800 personer.36 Näringslivet be-
står i huvudsak av ett stort antal små och medelstora företag inom tillverk-
ningsindustrin.

Kommunen har under många år haft en negativ befolkningsutveckling. 
Folkmängden har minskat från nästan 11 000 invånare år 1950. Viktiga för-
klaringar är att jord- och skogsbruket rationaliserats och att det är för långt 
att arbetspendla till en större stad. 

Detta avsnitt om Vansbro bygger dels på Tillväxtanalys rapport ”Fakta och 
exempel kring lokal attraktivitet”, dels på intervjuer med Per-Anders West-
hed, kommunalråd (c) och Ola Granholm som är konsult och tidigare anställd 
som projektledare för Utmaningen.

Kommunen tog tag i ett problem

Vi har valt Vansbro som exempel för att de själva insett att kommunen har 
tappat i effektivitet och utvecklingskraft på grund av bristande förtroende och 
tillit mellan olika aktörer. Dessutom har de framgångsrikt gjort något åt pro-
blemet.

År 2011 genomförde Kvalitetsnätverket Bergslagen en attitydundersök-
ning. Vansbro fick dåliga resultat för bland annat framförhållning, tydlighet 
och förtroende. Det fanns en brist på socialt kapital i kommunen. Därför star-
tade projektet Utmaningen.

36 Enligt Lena Andersson, GIS-samordnare, Vansbro kommun�
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Rivalitet mellan olika orter

Vansbros historia är ung. Innan järnvägen drogs till Vansbro i slutet av 
1800-talet fanns här inte mycket annat än skog och sankmark. Området var 
näst intill obebyggt tills planerna på järnvägen fick folk att börja flytta dit. 
De flesta arbeten i kommunen var knutna till järnvägen eller skogen. År 1971 
genomfördes en kommunreform där de tre tidigare landskommunerna Järna, 
Nås och Äppelbo gick ihop och bildade nuvarande Vansbro kommun. Sam-
manslagningen medförde dock en del slitningar mellan de tre tidigare huvud-
orterna. 

Vid slutet av 1980-talet hade Vansbro en ganska bra ekonomi, men såret 
från 1970-talets kommunreform var fortfarande färskt. Orterna bevakade av-
undsjukt varandra. Det skulle vara rättvist! Man började bygga till exempel 
simhall och andra anläggningar på olika håll. Därmed drog kommunen på sig 
stora löpande kostnader, vilket gav ett stort budgetunderskott. Kommunens 
dåliga ekonomi har sedan dess varit ett mantra, som starkt har påverkat in-
ställning och attityder. 

Kommunen hade tidigare också bedrivit ett antal projekt med fokus på att 
öka befolkningen som inte gav några resultat, dels Vision 2010-projektet som 
rann ut i sanden, dels projektet ”Det brinner i byn” som skulle stärka kom-
munens varumärke. Den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan drog 
också i gång en slags medarbetardialog som inte blev något av i slutändan. 
Detta fick invånarna att misstro kommunen och känna att den inte klarade av 
att genomföra något.

Det är en kombination av flera faktorer som ligger till grund för det låga för-
troendet för kommunen och mellan olika aktörer. Med Dalarnas mått mätt är 
Vansbro en isolerad kommun. Man har skött sitt. Vansbro är kommunens cen-
tralort, men det finns även andra tätorter i kommunen. Sedan kommunrefor-
men 1971 har orterna bedrivit ett slags lågintensivt ”krig” mot varandra. Miss-
tänksamheten mellan orterna har varit stor kring hur resurser har fördelats.

Ola Granholm

Projektet Utmaningen fick människor att samverka

I början av 2010-talet stod kommunen inför en rad svåra utmaningar. Kom-
munen behövde få bukt med den negativa befolkningsutvecklingen, få ekono-
min i balans och förbättra den låga tilliten för den kommunala organisationen 
och mellan olika aktörer i kommunen. Därför startades projektet Utmaningen. 
Målet var att stärka förtroendet och tilliten för kommunledningen och mellan 
de förtroendevalda, de kommunanställda, kommuninvånarna och näringslivet. 
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Från början var Utmaningen skissat som ett ambitiöst mobiliserings projekt, 
med åtgärder för att stärka näringslivet och involvera stora grupper av in-
vånare. Vi insåg dock att det redan fanns ett starkt koncept för att utveckla 
företagsklimatet och att förtroendet behövde byggas från grunden, i mindre 
skala. Därför djupintervjuades 80 personer som på olika sätt var viktiga för 
lokalsamhället. Det landade i sex fokusområden.37 

Ola Granholm

Utmaningen och den samverkan som initierades genom de sex fokusområ-
dena blev startskottet för att ta tag i det som gått fel i kommunen. Kommunens 
ekonomi har förbättrats markant. Man satsade också på näringslivet och fö-
retagsklimatet och ett antal frågor som dragits i långbänk fick en lösning. Till 
exempel invigdes en ny skola i en av orterna.

Nu blomstrar näringslivet

Vansbro har numera Dalarnas bästa företagsklimat. Mellan 2010 och 2014 
gick kommunen från plats 201 till 82 i Svenskt Näringslivs ranking av före-
tagsklimatet. Framför allt får politiker och tjänstemäns attityder till företagen 
bra omdömen, men även skolan, lokala medier och allmänhetens attityder till 
företagen anses vara bra. Näringslivet blomstrar, ungdomsarbetslösheten är 
rekordlåg och invånarna är mer nöjda med sin kommun. Alla förtroendepara-
metrar i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning har ökat markant 
för Vansbro mellan 2008 och 2014. 

Vi har blivit mycket synligare och stärkt vår ställning i Dalarna. Vansbro 
kommun har tidigare uppfattats som den blyge och fattige kusinen från lan-
det. Nu tar vi plats i olika seminarier och konferenser där vi får berätta hur 
vi jobbar. Det finns en stolthet över att komma från Vansbro.

Per-Anders Westhed

Det ökade förtroendet och öppenheten har satt igång flera processer i kom-
munen. Kommunen har bland annat etablerat en långsiktig samverkan mel-
lan skolan och lokalsamhället, där eleverna till exempel besöker arbetsgivare 
i kommunen. Arbetsförmedlingen, kommunens personalavdelning och Nä-
ringslivssamverkan träffas regelbundet för att underlätta rekrytering. Lokala 
servicepunkter har utvecklats på fyra orter dit politiker och tjänstemän från 

37 Medborgardialog, kultursamverkan, kompetensförsörjning, turismutveckling, samverkan skola – 

lokalsamhälle samt kommunintern dialog och omvärldsbevakning�
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olika förvaltningar åker ut och träffar medborgarna. Det tidigare isolerade 
Vansbro har också satt i gång en rad samverkansprojekt med grannkommuner-
na, till exempel för att skapa en gemensam gymnasieskola med Malung-Sälen.

Genom Utmaningen, en förbättrad kommunal ekonomi samt fokus på före-
tagsklimatet har Vansbro hamnat i en positiv spiral! Vi har rätat på ryggen 
och fått bättre självförtroende. Det mesta handlar ju om individer, männ-
iskor av kött och blod, oavsett om man är företagare, undersköterska, fri-
tidspedagog eller något annat. All utveckling och förändring kommer från 
individer, ensamma eller tillsammans. Det är många som bidragit och jag är 
övertygad om att processen växer och fortsätter.

Per-Anders Westhed

Lärdom: använd resurser som redan finns

Lärdomar från projektet Utmaningen är framför allt att plocka de lågt häng-
ande frukterna först, det vill säga att använda eller utveckla resurser som re-
dan finns. Det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar och jobba utifrån 
kommunens historia och kapacitet. Det är också viktigt att ha en strategi, ta 
konsekvenser av det man kommer fram till, arbeta uthålligt samt låna och 
lära av andra.

”Det blir som det blir, när det är som det är”, sjöng Vansbrobandet Svenne 
Rubins i en av sina låtar. Men det blev inte som det var. Genom samspelta 
kommunpolitiker, ett engagerat näringsliv och eldsjälar i föreningslivet lycka-
des Vansbro vända en negativ utveckling och visa att det mycket väl går att 
stärka tilliten mellan människor och mellan olika aktörer i en kommun.

GNOSJÖ HAR ETT INBUNDET SOCIALT KAPITAL 

Gnosjö är en kommun med ett starkt inbundet socialt kapital. Kommunen lig-
ger i Jönköpings län och har cirka 9 500 invånare. Under 2000-talets första 
decennium minskade befolkningen, men den har börjat ökat igen under se-
nare år.

Detta avsnitt om Gnosjö bygger dels på Fores rapport ”Här finns Gnosjöan-
dan i Sverige” och en forskningsrapport om Gnosjöandan (Wigren & Johansson, 
2006), dels på intervjuer med Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare i Gnosjö 
kommun, och Thomas Perdsjö, marknadsansvarig på GnosjoRegion.se 38. 

38 GnosjoRegion�se är en internetportal för att marknadsföra och driva in fler affärer för företagen i 

Gnosjöregionen�
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Gnosjöandan – entreprenörskap och samarbete

Följande står att läsa på kommunens webbplats:

Gnosjöandan är en inställning där man samarbetar och strävar mot att 
ständigt utvecklas och göra det lite bättre för alla. En inställning där man 
inte låter Jante styra sitt liv. En inställning som leder till ett engagerat, en-
treprenöriellt och företagstätt samhälle, där det är helt okej att lyckas.

Framgångsrika kommuner förknippas ofta med hög utbildningsnivå och ett 
positivt inflöde av högutbildade, stigande bostadspriser och en stor tjänste-
sektor, vilket är raka motsatsen till vad Gnosjöområdet kan visa upp. Gnosjö 
kan istället liknas vid humlan som flyger, trots att den enligt fysikens alla la-
gar inte ska kunna göra det. 

Vi har valt Gnosjö som exempel på grund av kommunens omvittnade för-
måga att prestera relativt bra inom viktiga områden trots dåliga förutsätt-
ningar. Gnosjö är intressant att studera utifrån vår modell för platsens ut-
veckling (se kapitel 5). Är invånarna så bra på att samverka som de själva 
antyder på webbplatsen?

En historia av rika sociala nätverk

Precis som i övriga Sverige under medeltiden var en stor majoritet av befolk-
ningen i Gnosjöområdet bönder, men stormaktstidens krig fick stor betydelse 
för bygden. Gevärsfaktoriet i Jönköping hade fullt upp, och många av Gnosjö-
bygdens söner fick anställning och lärde sig hantera järn. Många blev sena-
re underleverantörer till vapenfabriken. Tillverkningen skedde vid sidan om 
det egna jordbruket. Tre järnbruk växte fram i kommunen under 1700- och 
1800-talet. I slutet av 1700-talet började framför allt tråddragarna att vidare-
utveckla egna produkter som såldes vidare. Verksamheten utvecklades så små-
ningom till den bredd av småföretag som idag kännetecknar kommunen.39 

I slutet av 1800-talet började frikyrkorörelsen växa fram och missions hus 
byggdes upp i hela Gnosjöområdet. I början av 1900-talet växte föreningsrö-
relsen fram med nykterhetsrörelsen IOGT, arbetarrörelsen, idrottsföreningar 
och hembygdsföreningar.

Gnosjöandan brukar beskrivas som en blandning av driftighet, småföreta-
gande och informella nätverk. Människor i området har historiskt haft starka 

39 www�gnosjo�se�
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sociala nätverk där frikyrkorna och den stora mängden föreningar varit mö-
tesplatser. Förutom av företagandet kännetecknas kommunen av hög syssel-
sättning, låg arbetslöshet, låga sjukskrivningstal och hög arbetskraftsintegra-
tion av personer som invandrat. Lågkonjunkturen efter bankkraschen 2008 
slog hårt mot en del företag som var underleverantörer till större bolag inom 
bilindustrin. De senare årens siffror visar dock på en återhämtning.

Jag upplever att samverkan mellan företagen är mycket bra. Företagarna 
känner till varandra väldigt väl. Man går ofta ihop om större order. Ett Gno-
sjöföretag får ansvara för ordern, sedan knyter man till sig underleverantö-
rer från bygden. 

Ingalill Ebbesson

Mycket av framgångarna bottnar i förmågan att samverka. Det finns ett öm-
sesidigt förtroende och en tillit mellan framför allt företagen i kommunen. 
De anställda är lojala mot företagen, och den som själv vill starta eget får ofta 
stöd från sin tidigare arbetsgivare. 

Man samarbetar mycket! Det är bättre att använda grannen än att vända 
sig någon annanstans för att få sin bit fräst. På många andra ställen kollar 
man upp priser, tar in offerter, etc. och det avgör vem som får jobbet. Det lig-
ger inte uttalat, men hos oss anses det bättre att affären behålls i bygden. Det 
ligger i Gnosjöandan att hjälpas åt. 

Thomas Perdsjö

Företagen är ofta lokalt förankrade

Eftersom såväl näringslivet som civilsamhället står starka har kommunens 
roll som pådrivande för samverkan och samhällsengagemang varit mindre 
framträdande i Gnosjö än i många andra kommuner. Men företagen blir allt 
mer medvetna om att kommunen är viktig för att Gnosjö ska uppfattas som 
en attraktiv plats att bo på. Unga människors vilja att bo kvar eller flytta till 
kommunen är centralt för företagens kompetensförsörjning och därmed en av 
de viktigaste framtidsfrågorna för såväl kommunen som näringslivet.

I en rapport från tankesmedjan Fores identifierades 37 kommuner i Sve-
rige att ha ”Gnosjöanda”40. Dessa jämfördes sedan med en referensgrupp av 85 
kommuner som liknade kommunerna med ”Gnosjöanda” utifrån befolknings-

40 Gnosjöandan har definierats utifrån fem indikatorer: sysselsättning, sjukfrånvaro, arbetsmarknadsin-

tegration, småföretagstäthet och utbildningsnivå�
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storlek, befolkningstäthet och pendling till arbetet (Klaesson & Andersson, 
2009).

I studien intervjuades företagare verksamma i de totalt 122 kommunerna. 
Företagarna fick ange hur viktiga olika faktorer var för deras företags utveck-
ling. Det som utmärkte kommuner med ”Gnosjöanda” jämfört med kommu-
ner från referensgruppen var framför allt företagens starka lokala förankring. 
Företagen samarbetade mer med varandra och de sponsrade oftare idrottsför-
eningar och andra ideella organisationer lokalt. De ansåg också i högre grad 
att det största företaget i kommunen samt lokala och regionala universitet var 
viktiga för företagstillväxten.

 
Företagen har ett stort teknikintresse. De har alltid investerat mycket i ma-
skiner. En framgångsfaktor har varit att man samarbetat med kunden i ett 
tidigt skede och under utvecklingen av produkten. Det har resulterat i för-
slag på hur man kan göra produkten bättre och billigare. Många småföretag 
i Gnosjö jobbar på det sättet. 

Ingalill Ebbesson

Svårt för utomstående att ta sig in i gemenskapen

Gnosjö har fortfarande hög sysselsättning, låg arbetslöshet och låga ohälso-
tal, men kommunen har också en rad utmaningar inför framtiden. Caroline 
Wigren lyfter fram några av dem i sin doktorsavhandling. Unga kvinnor har 
till exempel få karriärmöjligheter – det är hela tiden sönerna som ska ta över 
företagen. De kvinnor som utbildar sig flyttar sällan tillbaka, vilket medfört 
ett befolkningsunderskott på kvinnor i kommunen.41 Gnosjö är visserligen bra 
på arbetskraftsintegration, men många av de invandrade har svårt att bli en 
del av det övriga samhället. Det finns också en rädsla för externt ägande. Sam-
tidigt pågår ett generationsskifte i företagen, där nya ägare utan lokal förank-
ring kommer in på ett annat sätt än tidigare. De större företagen tar också in 
spetskompetens utifrån som pendlar till kommunen, och unga med låg utbild-
ning samt invandrade har inte längre lika lätt att få jobb. 

41 www�scb�se, befolkningsstatistik
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Jag tror inte det är lika lätt att få jobb i bygden idag om man inte är utbildad. 
Tyvärr är man ibland lite avvaktande mot nyinflyttade. Jag tror visserligen 
inte det är värre här än på andra liknande orter, men nya invånare har svå-
rare ”att sugas in i gemenskapen”. Det gäller nog särskilt för invandrare. 
Många har en annan tro och en annan kultur och de får ibland svårare att 
komma in i samhället.

Thomas Perdsjö

På väg mot ett mer inkluderande samhälle?

Vi kanske främst ska se Gnosjös historiskt starka resultat för företagande, 
sysselsättning och ohälsotal i skenet av ett starkt inbundet socialt kapital. Det 
yttrar sig här i en hög samverkansförmåga och lojalitet mellan de boende, och 
även i en stark entreprenörsanda där företagen hjälper varandra och stödjer 
de anställda som själva vill pröva sina vingar som företagare. 

Den positiva sidan av social kontroll är alltså normer om att göra rätt för 
sig och att kunna lita på ett handslag samt de låga sjukskrivningstalen (Fryk-
man & Hansen, 2009). Men det inbundna sociala kapitalet har också en ne-
gativ sida. Det är svårt att släppa in människor utifrån i gemenskapen, och 
människor som inte passar in i de gällande normerna flyttar. Kommunen kan 
få svårt att förnya sig i den takt som krävs om människor är skeptiska till ex-
empelvis akademiker eller influenser utifrån.

Utmaningarna för Gnosjö är att kunna gå ifrån ett starkt inbundet socialt 
kapital till en mer överbryggande variant där kvinnor får en mer aktiv roll, där 
personer som invandrat blir en del i gemenskapen och där externa ägare av fö-
retagen och akademiker utifrån inte ses som hot mot Gnosjöbornas integritet 
och samhällsanda. Det finns en medvetenhet om dessa utmaningar och Gnosjö 
har kommit en bit på väg för att möta dem. Trots inbundenheten har invånarna 
i kommunen en stor kreativitet och uppfinningsrikedom. Förhoppningsvis lyck-
as de, för människor vill fortsätta fascineras av humlor som flyger!

UMEÅ HAR ETT ÖVERBRYGGANDE SOCIALT KAPITAL

Umeå är en kommun med ett högt överbryggande socialt kapital. Umeå är 
residensstad i Västerbotten och en av Europas snabbast växande städer, med 
en befolkningstillväxt på över 70 procent sedan 1970.42 Idag har kommunen 
cirka 120 000 invånare.

42 Eurostat�
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Umeå har vuxit konstant sedan branden 1888. Staden fick en unik position 
i norra Sverige när staten efter kriget beslutade att förlägga högre utbildning 
och senare universitet till Umeå. Även universitetssjukhuset har bidragit till 
den starka utvecklingen. Därför är befolkningen relativt ung och välutbildad.

Detta avsnitt om Umeå bygger dels på Tillväxtanalys rapport ”Fakta och 
exempel kring lokal attraktivitet” med en fallstudie för Umeå kommun, dels 
på intervjuer med tre lokalt förankrade personer i kommunen: Anna Olofs-
son, marknadschef i Umeå kommun, Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå 
kommun och Lars Westin, professor vid Centrum för regionalvetenskap (CE-
RUM) vid Umeå universitet.

En viktig anledning till att vi valt Umeå som exempel är att den generella 
tilliten är påfallande hög. Hela 82 procent av befolkningen anser att man i all-
mänhet kan lita på andra människor. Genomsnittet i Sverige är 73 procent.43

En historia av gemenskap över gränser

Grunden till Umeåbornas höga tillit sträcker sig långt tillbaka i tiden. Läskun-
nigheten var hög redan på 1600-talet i Västerbotten. En viktig anledning var de 
långa avstånden till kyrkorna. Pastorerna anbefallde därför de sockenbor som 
inte kunde närvara under söndagens gudstjänster att själva hålla så kallad bya-
bön. Pastorerna såg också till att de i byarna som ledde bönerna fick tillgång till 
texterna från kyrkans gudstjänster. Man lärde sig själv att läsa religiösa texter 
och tog ansvar för sin religiösa fostran (Hansson, 1996).

Byabönerna leddes av någon från byarna som människor hade förtroende 
för. Byabönen kunde hållas gemensamt för flera byar. Invånarna hälsade där-
med på i varandras byar och familjer. De flesta byapräster bodde i någon av 
byarna, men från 1850-talet och fram till omkring 1920 vandrade också ett 
50-tal bönpräster runt mellan byarna och höll byabön. Denna rörlighet ska-
pade en social och andlig gemenskap mellan människor som annars sällan 
hade kontakt (Hansson, 1996).

Till skillnad från i södra Sverige fanns inga godsherrar i Västerbotten. De 
flesta svenska slott och herresäten låg i Skåne och runt Mälardalen, och där 
behövde befolkningen förhålla sig till överheten och auktoriteter på ett sätt 
som befolkningen i Västerbotten slapp (Wennemo, 2014).

I slutet av 1700-talet startades läsecirklar för Umeås borgare och bildnings-
nivån ökade. Läsrörelsen premierades i Umeå, vilket också utmynnade i star-

43 Folkhälsomyndigheten�
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ka folkrörelser. Väckelse- och nykterhetsrörelsen förknippas med Umeå, men 
det har även funnits ett stort antal studieförbund, idrottsföreningar och poli-
tiska organisationer. Idag finns påfallande många föreningar och organisatio-
ner. I folkrörelsearkivet finns gott om nedtecknade exempel på vad alla sa. De 
vittnar om att människor var vana att yttra sig, även den yngsta pigan deltog 
på möten och blev lyssnad på.

Influenser utifrån

Umeå ligger i en korspunkt mellan nord och syd, öst och väst. Tillsammans 
med den stora in- och utflyttningen av studenter har detta skapat en speci-
ell dynamik. Statistiskt sett byter Umeå befolkning var sjunde år. Två tredje-
delar av befolkningen består av personer som är födda utanför kommunens 
gränser, men de allra flesta kommer från andra kommuner i Västerbotten och 
från de övriga Norrlandslänen. Cirka en av tio är född utomlands. Framför 
allt finns en stor finsk befolkning, men många kom också från Iran till Umeå 
på 1970-talet.43 Tack vare universitetet kommer också människor från andra 
delar av Sverige och från andra länder till Umeå.

Saker är vad de heter. Ön heter ön. En park med skulpturer heter skulptur-
parken. Krogen heter krogen. Ett gitarrmuseum heter gitarrmuseet. Vi har 
gott om grejer men vi har bara ett. Även om vi har en stor dynamik så är 
Umeå en liten stad – därför måste vi samarbeta.

Anna Olofsson

Stark akademisk tradition

Med läsandet följde också en förståelse för utbildning. Det akademiska in-
slaget har alltid varit stort i Umeå. Högre allmänna läroverket kom till Umeå 
1858. År 1879 grundades övre Norrlands folkskollärarinneseminarium. År 
1951 fick Umeå möjlighet att bygga upp ett akademiskt storbibliotek genom 
att tilldelas ett så kallat pliktexemplar av allt material som trycks i Sverige. 
Vidare startade tandläkarutbildningen 1956, och med den började högskolan 
byggas ut. Umeå universitet etablerades 1965 och på 1970-talet kom Statens 
Lantbruksuniversitet (SLU) med skogsinriktning. 37 procent av befolkningen 
har minst treårig eftergymnasial utbildning, att jämföra med 25 procent för 
hela Sverige.

Samtidigt som Umeå dominerats av offentliga verksamheter har det fun-

43Statistiska centralbyrån och Wikipedia
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nits såväl jord- och skogsbruk som småindustrier. Många kombinerade tidi-
gare jord- eller skogsbruket med jobb inom industrin. Dessutom satte Väster-
bottens regemente sin prägel på staden under hela 1900-talet. 

Livlig samhällsdebatt

Karaktäristiskt för Umeå är att ingen grupp eller ideologi har dominerat, utan 
utvecklingen har alltid skett i samspel med andra och ofta under livlig debatt.

En viktig person i Umeås historia är den frisinnade44 politikern Gustav Ro-
sén. År 1902 var han med och bildade Frisinnade landsföreningen och samma 
år blev han ansvarig utgivare för Västerbottens-Kuriren. Tidningen tog sig fri-
heten att kraftigt kritisera de styrande i staden. Det första året kom att präg-
las av många spännande tryckfrihetsmål och tidningen beskylldes för att vara 
en ”bustidning”. Gustav Rosén satt också i fängelse för ärekränkning några 
månader. Senare blev han landshövding för Västerbotten län.

Umeå satsade tidigt på akademin och bildning, det var lite ovanligt i en tid 
då andra städer satsade tungt på industrin. Annat som kännetecknat Umeå 
är frisinne, nykterhet, frireligiöst, öppenhet för nya idéer, genomströmning 
av människor och mångfald av organisationer. Inom politiken har det inte 
funnits ett helt dominerande parti, utan koalitioner har varit vanliga.

Lars Westin

På 1960- och 1970-talen kom forskare till Umeå universitet som inte riktigt 
platsade i hierarkierna på andra universitet. Hit kom de svåranpassade fors-
karna, de lätt anarkistiska och de med annorlunda idéer. De frisinnade hade 
tidigare påverkat staden i tolerant riktning, men med universitetet växte ock-
så en annan form av rättspatos fram, kring till exempel veganism, hållbar ut-
veckling och feminism. Med detta följde en ännu högre tolerans inför det som 
kan uppfattas som udda eller annorlunda, dock med invändningen att tole-
ransen bland de radikala ibland kan uppfattas som selektiv. I det frisinnade 
liberala Umeå har Socialdemokraterna inte haft riktigt samma dominerande 
ställning som i övriga Norrland. Det har även funnits mer konservativa ström-
ningar med anknytning till regementet i staden.

44 Frisinnet kännetecknas av ett ställningstagande för demokrati, parlamentarism och en socialt styrd 

marknadsekonomi, och samtidigt avståndstagande från en till monarki och gamla hierarkier knuten 

auktoritetstro och traditionalism�
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Rikt kulturliv

Kultur har alltid varit viktigt i Umeå. Politiker har byggt vidare på stadens 
rika föreningsliv och främjat det egna kulturutövandet. Sedan 1970-talet har 
Umeå satsat fler skattekronor per invånare på kultur än andra svenska städer. 
Man menar att kultur gör staden attraktiv och skapar mötesplatser där männ-
iskor med olika idéer och tankar får träffas. Många talar om Umeås starka 
”gör-det-själv-anda” – man tror på sin egen förmåga att skapa någonting. Mu-
seernas namn säger något om staden: Västerbottensmuseet, Bildmuseet, Gi-
tarrmuseet och Kvinnohistoriskt museum. 

Musik spelar en stor roll i Umeå kulturliv. Ett musiksällskap etablerades 
redan 1864 och Norrlandsoperan grundades 1974. Ett flertal stora musikfesti-
valer och många kända musikartister kommer från Umeå. År 2014 var Umeå 
dessutom Europas kulturhuvudstad tillsammans med Riga i Lettland.

När hårdrockarna har en festival, så ”råddar” popsnörena backstage. När 
popsnörena har festival så ”råddar” hårdrockaren. De gillar inte varandras 
musiksmak, men ibland spelar de i samma band ändå för att det är jäkligt 
roligt att spela. Det är symboliskt för samarbetet. Man kan samarbeta utan 
att någon förlorar på det.

Anna Olofsson

Samhällsplanering för hållbar stadsutveckling

Umeå har en vision om att kommunen ska ha 200 000 invånare år 2050. 
Det har alltid byggts i Umeå eftersom staden har växt, men nu siktar politi-
kerna på en betydligt högre ökningstakt än tidigare. På Umeå universitet har 
en mindre grupp av stadsintresserade forskare länge analyserat staden och 
influerat stadens politiker. Den fysiska stadsplaneringen har därför alltid le-
gat i framkant utifrån moderna teorier kring hur man bygger en hållbar och 
attraktiv stad. Tillväxten planeras ske inom en radie på fem kilometer från 
stadskärnan. Man strävar efter att få universitetet närmare staden. Vidare ska 
bilberoendet minskas till förmån för kollektivtrafik, cykel och promenader. 

Under 2014 har det kulturella utbytet mellan Umeå och övriga Europa ökat. 
Det var inte många som trodde att Umeå skulle kunna bli Europas kultur-
huvudstad 2014, men det blev vi. Det är typiskt Umeå att anta den typen av 
utmaningar. Det ställer krav på samarbete för att ta nya utvecklingsgrepp 
och där vet vi att vi är starka.

Roland Carlsson
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Samarbete och tolerans trots livlig debatt

Något som utmärker Umeå är att man mer eller mindre alltid arbetar i part-
nerskap, där det offentliga, akademin, det privata näringslivet och ibland även 
civilsamhället tillsammans driver utvecklingen framåt. Stadens historia har 
skapat en bra grogrund för sådana samarbeten, tack vare ett rikt föreningsliv, 
en välutbildad befolkning och en vana att göra sin röst hörd. Inget politiskt 
parti eller någon annan grupp i samhället har heller dominerat staden, utan 
man har byggt koalitioner och bejakat samverkan trots olika värderingar.

Man är ofta oense, men man är ense om att det är OK att vara oense.
Roland Carlsson

En annan anledning till att Umeå samarbetar i hög grad är att staden och  stadens 
aktörer inte varit tillräckligt stora för att kunna dra lasset själva. Staden har 
 visserligen blivit störst i Norrland, men den är ändå relativt liten. Det är först 
på senare år som mer välbeställda medborgare investerat i den egna staden. 
 Genom att samarbeta har olika aktörer kunnat skapa mer resurser och lyckats 
göra ett större avtryck än om varje enskild organisation gått sin egen väg. 

Men trots den goda samverkan är debattklimat som sagt inte lugnt, snara-
re tvärtom. Umeåborna knyter inte handen i fickan, utan låter missnöjet pysa 
ut med jämna mellanrum. Kritiken kan vara hård, men samtidigt är klimatet 
tillåtande. 

Det finns alltid någon som har synpunkter eller som är kritisk, så man måste 
hela tiden vässa sina planer och argumentation. Ibland kan missnöje vara 
destruktivt, men i Umeå är det snarare ett tecken på engagemang.

Roland Carlsson

Teori och praktik kring socialt kapital sammanfaller i Umeå

Det är påfallande hur väl Umeås historia och de lokala aktörernas arbetssätt 
stämmer överens med teorierna om hur ett överbryggande socialt kapital ska-
pas. Det är alltså inte så konstigt att den generella tilliten är hög i Umeå.

Trots en intensiv debatt mellan olika åsikter och grupper har atmosfären 
vanligen varit tillitsfull och tolerant, och invånarna har haft lätt att samarbe-
ta. Det finns heller ingen stor misstro mot sådant som är annorlunda och nytt, 
utan tvärtom är människor ofta beredda på att satsa stort på det man tror på.
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Sammanfattande reflektioner

Always go to other people’s funerals, otherwise they won’t come to yours.

Yogi Berra, legendarisk amerikansk basebollspelare

Yogi Berra var en framgångsrik idrottsman, men även känd för att han ofta 
snubblande på både orden och logiken. Han myntade flera uttryck som blivit 
bevingade i USA. Detta något absurda citat handlar ju i grund och botten om 
den så kallade gyllene regeln. Det är en grundläggande etisk princip som finns 
i de flesta religioner och som uttrycks på olika sätt, men med samma andeme-
ning.

Gör mot andra som du själv vill bli behandlad.

Gyllene regeln

Människor är varken onda eller goda, utan ömsesidiga. Vi gör mot andra, som 
vi själva blir behandlade. Därför är det viktigt att skapa goda spiraler i ett 
samhälle. Då återgäldar vi godheten från andra och skickar den vidare. Tillit 
föder tillit, och misstro föder misstro. 

DET HANDLAR OM ATT HANTERA OLIKHETER – INTE OM 
ATT TYCKA LIKA

Framgångsreceptet i en global och komplex värld är att kunna förstå olika per-
spektiv, hantera olikheter och ha förmågan att leva i ständig förändring. Det är 
färdigheter som får utrymme att växa i samhällen med ett högt överbryggande 
socialt kapital, där en hög grad av tillit och tolerans kan kombineras. Det är fär-
digheter som också främjas av många kontaktytor mellan olika grupper i sam-
hället – när människor förmår att samverka med varandra och nå lösningar i 
samförstånd trots olika bakgrunder och erfarenheter.
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Ju mer vi kan tolerera ett annorlunda eller ovanligt beteende, desto större 
förutsättningar har vi att skapa nya idéer.

Simon Kyaga,
överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet

Ett högt överbryggande socialt kapital behöver inte innebära att människor i 
allmänhet är överens. Det handlar inte om att tycka lika, utan om att kunna 
hantera olikheter och komma överens trots att man tycker olika. I Sverige har 
olika parter i samhället historiskt varit bra på att hitta samförståndslösning-
ar. Man har i hög grad delat en tro på att människor, trots sina olikheter och 
skiftande intressen, i allmänhet vill göra rätt för sig. Detta har varit en fram-
gångsfaktor för landet.

Umeå kommun är ett bra exempel. Det har aldrig funnit någon domineran-
de grupp i staden, vilket gett ett brett spektrum av perspektiv. Åsikterna har 
gått isär och debatterna har varit högljudda. Men det har funnits historiska 
goda erfarenheter av samarbete och därför en förståelse för att alla tjänar på 
att jobba tillsammans för gemensamma mål.

RÄTTVISA, UTBILDNING OCH SJÄLVSTÄNDIGHET  
SKAPAR SOCIALT KAPITAL

Forskningen om socialt kapital framhäver ofta tre faktorer som viktiga för ett 
land: 
• stabila och rättvisa politiska och juridiska institutioner
• allas rätt till en bra utbildning
• samhällets förmåga att kombinera en hög grad av jämlikhet med indivi-

dens frihet

Sverige lyckades tidigt och på kort tid bygga relativt stabila och effektiva po-
litiska och juridiska institutioner. Sedan slutet av 1800-talet har Sverige va-
rit jämförelsevis förskonat från grov korruption och nepotism. Jämfört med 
andra länder kunde flertalet svenskar läsa tidigt, och bildningsnivån var på-
fallande hög bland såväl bönder som arbetare i början av 1900-talet. Till sist 
har vi byggt upp ett samhälle som varit relativt jämlikt, men samtidigt gett 
utrymme åt människors behov av självförverkligande. Människor har i hu-
vudsak upplevt systemen som rättvisa. De har till exempel varit beredda att 
betala skatt och göra ”rätt för sig” eftersom det funnits en övertygelse om att 
de flesta andra också gör det.

Det går dock inte att ta den höga tilliten och toleransen för given i Sverige. 
Sedan 2010 har den generella tilliten minskat något, framför allt bland unga.
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KOMMUNER KAN STÄRKA SITT SOCIALA KAPITAL

I kapitel 5 visade vi en modell för platsens utveckling. Denna är en funktion av 
externa faktorer, platsens förutsättningar för utveckling, platsens sociala ka-
pital samt människors egna förmågor och drivkrafter för utveckling: att leda, 
att lära och att skapa. Modellen fastslår också betydelsen av samverkan och 
att kunna förändra sig med omvärlden. Platser som utvecklas på ett bra sätt 
trots mindre goda förutsättningar förenas ofta av ett högt socialt kapital, ett 
gott ledarskap, bra skolor och en entreprenöriell anda.

Investeringar i hus och vägar ökar samhällets realkapital. Utbildningsin-
satser stärker humankapitalet. Men hur stärker samhället sitt sociala kapital? 
Det går inte att politiskt besluta om att människor ska känna större tillit till 
varandra, men den offentliga sektorn kan påverka hur samhället organiseras, 
hur det fysiskt planeras och hur offentliga verksamheter utformas på ett sätt 
som skapar goda förutsättningar för det sociala kapitalet att växa. 

Det sociala kapitalet finns på olika nivåer i samhället, till exempel på in-
dividnivå och nationsnivå. I denna skrift har fokus legat på vad kommunerna 
och deras företrädare kan göra för att stärka platsens sociala kapital. I kapitel 
6 redovisade vi en rad områden eller roller för kommunen där deras arbete 
kan påverka platsens sociala kapital. Det handlar om kommunen

• … som myndighetsutövare
• … som samhällsplanerare
• … som utbildningsansvarig
• … som arbetsgivare
• … i samspel med civilsamhället
• … i samspel med näringslivet

SOCIALT KAPITAL – EN ALLT VIKTIGARE  
KONKURRENSFÖRDEL

Mänskliga förhållningssätt och förmågor har alltid varit viktiga för platsens 
utveckling, men i dagens globaliserade värld har det fått större betydelse. Det 
handlar om att mycket är flyttbart – talang, teknik och kunskap kan lätt flytta 
över ett lands gränser. Mjuka världen som tillit, tolerans och en god förmåga 
att samverka går däremot inte att flytta på. Ett överbryggande socialt kapital är 
därmed en form av platsbunden konkurrensfördel som har blivit allt viktigare.
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SKRATT GÖR ATT VI SAMARBETAR BÄTTRE

Med denna skrift har vi försökt visa på betydelsen av att ha ett högt över-
bryggande socialt kapital. Sveriges 290 kommuner har olika förutsättningar 
för tillväxt. Kommuner i de stora lokala arbetsmarknadsregionerna har bättre 
förutsättningar och därmed en fördel, men med ett högt överbryggande so-
cialt kapital i samspel med människors egna förmågor och drivkrafter kan 
även lands- och glesbygdskommuner stärka sina förutsättningar för tillväxt 
och utveckling. 

Ett gott skratt förlänger livet, har väl alla hört. Forskaren Oliver Curry me-
nar att gemensamma skratt också leder till altruistiska beteenden. Humor 
stärker samarbete i mycket högre grad än andra kulturella markörer (Curry 
& Dunbar, 2013). För att stärka det överbryggande sociala kapitalet ska man 
alltså skratta ihop. Det är vårt sista budskap! Gå nu ut och bygg ett överbryg-
gande socialt kapital. 
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