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Abstract 
 
The title of this study came about from the title of Robert Putnams book Bowling Alone, 
where Putnam mentions that less people are bowling in teams than before. Bowling is 
still a large leisure activity in the USA but people tend to bowl more and more in small 
groups and less in organized teams.  
This study deals with social capital and leisure time. Its aim is to find out if some 
Swedish people create social capital on their leisure time and also how do they spend 
their leisure time. Robert Putnams book Bowling Alone serves as main background 
material along with the work by Bo Rothstein. The study also contains statistics from 
SCB and five interviews have been carried out. The results show that the US and 
Sweden are different on some points and very similar on others. The social capital is 
doing quite well on some points and not so good on others. All and all one can say that 
there is still hope for the social capital.  
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1. Inledning  

 

Då jag ser på min omgivning och på mig själv i ett tidsperspektiv, får jag intrycket av 

att en hel del har förändrats. När jag var liten, alltså för bara tio år sedan, var mycket av 

livets delar annorlunda. Man lekte utomhus, man åt på fasta tider och man rörde på sig. 

Idag är det annorlunda. Det är bara att konstatera att mycket har förändrats på den korta 

tiden. Men det är inte endast barnens värld som har förändrats. Det har även de vuxnas 

gjort. Detta fick mig att börja fundera. Har vi isolerat oss från andra människor? Träffar 

man sina vänner i samma utsträckning som tidigare? Har telefoni och Internet ersatt 

kontakten ansikte mot ansikte?  

I mina funderingar kring detta stötte jag på begreppet socialt kapital. Det är ett begrepp 

som används ganska brett, vad jag menar med det är sociala nätverk som är en tillgång 

för de människor som deltar däri. Det kan vara allt ifrån en grupp vänner till en 

välgörenhetsförening.  

Min nyfikenhet kring socialt kapital fick mig att läsa Den ensamme bowlaren av Robert 

Putnam. Putnam tar upp förändringar som skett i USA vad gäller tillgången på socialt 

kapital. Under läsningens gång bestämde jag mig för att ha fokus på fritiden, då 

merparten av det fakta som Putnam lägger fram handlar om just människors lediga tid. 

Det som följer är alltså en studie kring socialt kapital och fritid. Jag undersöker hur 

några svenskar spenderar sin fritid och ser även djupare på varför de spenderar den just 

så.    

 

 

2. Bakgrund och problemformulering 

 

När det var dags att välja ämne till c-uppsatsen gick jag först och funderade på att folk 

verkar träffas mindre spontant idag, än då jag var liten. Då, på åttiotalet gick man bort 

till kompisar och ringde på dörren för att fråga om de ville leka. Nu sitter man på 

communityt Lunarstorm och pratar via en dator. Kanske bestämmer man träff senare, 

eller nöjer man sig med att prata med en datorskärm.  
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Jag funderade på om oväntat besök nu endast är något som sker i Gevalia-reklam. Med 

undantag för barn på Halloween och dammsugarförsäljare.  

Så på en föreläsning tog en lärare upp begreppet socialt kapital. Han diskuterade 

interaktionen ansikte mot ansikte vs datorskärm mot datorskärm. Jag fick ett begrepp 

med vilket jag kunde sätta namn på mina funderingar. Socialt kapital är relationer 

människor emellan, som är en tillgång för dessa människor. Ett exempel kan vara en 

grupp studenter som hjälper varandra med ansökningar till sommarjobb.   

Hur skulle nu idén kring datorskärm mot datorskärm undersökas? Idéer kom om att 

jämföra Olofström med Kristianstad. Anledningen till att jag funderade på just dessa två 

orter var att det vore enkelt att få tillgång till fältet, då min sambos släkt bor i 

Olofström. Min hypotes var att det fanns en skillnad, att man i Olofström hade tätare 

kontakt face to face än i Kristianstad. Tanken var att intervjua två kristianstadsbor, två 

olofströmsbor samt en före detta olofströmsbo som flyttat till Kristianstad. Min 

handledare upplyste mig då om att göra en jämförelse mellan så få personer inte skulle 

ge någonting. Så det var bara att spåna vidare.  

 

En idé var att intervjua ungdomar som sitter mycket vid datorer om de relationer som de 

skapar där. Vid denna tidpunkt hade jag lånat ett antal böcker om socialt kapital, 

däribland Robert Putnams Den ensamme bowlaren. Min handledare tipsade mig om att 

börja med att läsa den, då det nog skulle dyka upp en del idéer under läsningens gång. 

Visst gjorde det också det! Då jag läst en del av boken märkte jag att mycket av det som 

Putnam nämner har att göra med fritiden och de aktiviteter man då ägnar sig åt.  

Då Putnam skriver om situationen i USA började jag undra hur det såg ut i Sverige. Om 

vi här hemma skapar socialt kapital på vår fritid? Hur spenderas vår lediga tid? Och inte 

minst, hur ska jag få reda på detta?  

Jo, genom att studera vad som finns skrivet angående socialt kapital i Sverige samt hur 

vi spenderar vår fritid. Jag ville inte endast veta siffror på hur många som spelar golf på 

söndagarna eller teorier på hur det sociala kapitalet står sig i Sverige. Jag ville även få 

en inblick i hur några personer har valt att spendera sin fritid. För att få denna inblick 

föll valet på intervjuer. Eftersom jag förstod att jag inte skulle få en generaliserbar bild 

 6



av Sverige av fem personer, valde jag att begränsa mig till lärare. Närmare bestämt blev 

urvalet fem stycken gymnasielärare. Så på den vägen är det.  

 

 

3. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka det sociala kapitalet, samt hur detsamma står 

sig i Sverige. Jag ämnar undersöka huruvida mina intervjupersoner skapar socialt 

kapital på sin fritid, och även hur de spenderar sin fritid. Med litteratur inom området, 

samt statistik från SCB och intervjuer ämnar jag försöka att ta reda på detta. 

 

 

4. Frågeställning 

 

• Hur spenderar mina intervjupersoner sin fritid? 

• Skapar de socialt kapital? 

 

 

5. Definition av begreppet socialt kapital  

 

Socialt kapital har under 1900-talet myntats flera gånger i diverse sammanhang. 

Begreppet socialt kapital myntades första gången år 1916 av L.J. Hanifan, som talade 

om betydelsen av utbildning i ett socialt sammanhang. Begreppet kom sedan att 

glömmas bort för att återupptäckas på 1950-talet. Exempel på andra som sedan använt 

sig av begreppet är stadsforskaren Jane Jacobs på 1960-talet, samhällsteoretikern Pierre 

Bourdieu på 1980-talet, samt sociologen James S. Coleman på 1980-talet. Men det var 

statsvetaren Robert Putnam som gjorde att det skapades en ny debatt kring begreppet 

socialt kapital (Putnam 2001:18f). För Putnam är socialt kapital något som bildas i 

kontakten mellan människor, han talar en hel del om vikten av mellanmänsklig tillit och 

förtroende.  
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Socialt kapital är nätverk av olika slag. Det kan vara formella nätverk så som 

medlemmar i en förening, men det kan även vara informella nätverk som vännerna och 

släkten (Putnam 2001:9). Socialt kapital är mer än mysiga sammankomster människor 

emellan som umgås och har roligt; socialt kapital har ett värde och ökar personers 

produktivitet, både på det kollektiva och individuella planet (Putnam 2001:18).  

Putnam (2001) skriver att socialt kapital har betydelse för oss människor hela livet både 

till hjälp då vi ska skaffa arbete men även genom att vi kan behöva en axel att gråta mot, 

eller en hjälpande hand (Putnam 2001:19).  

Ett citat från sociologen Anders P. Lundberg (2005) beskriver begreppet bra:   

 

Det har sitt ursprung i den tillit och generaliserade 

ömsesidighet som uppstår där människor möts ansikte 

mot ansikte och det har stor betydelse för att 

möjliggöra samhället och människors liv tillsammans 

(Lundberg 2005:109). 

 

Statsvetaren Bo Rothstein menar att begreppet socialt kapital har följande betydelse: 

ordet socialt indikerar att det rör sig om relationen människor emellan och ordet kapital 

indikerar att det är en tillgång för de människor som besitter det (Rothstein 2003:110).  

 

Avslutningsvis skulle jag vilja låna en passande mening av Rothstein (2003) 

 

För att sammanfatta, på den individuella nivån är 

socialt kapital summan av antalet sociala kontakter en 

individ har multiplicerat med graden av förtroende i 

dessa relationer (Rothstein 2003:112).  

 

Både Rothstein och Lundberg utgår i sina skrifter från Putnams definition av socialt 

kapital och det är även denna definition som jag fastnat för.  

För att få mer insyn i vad socialt kapital är tänker jag visa några exempel.  
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Socialt kapital uppstår i studiegrupper som pluggar tillsammans och hjälper varandra 

framåt i studierna. Det kan även verka genom att en förenings medlemmar engagerar 

sina vänner till att hjälpa till med att samla in pengar till välgörande ändamål, kanske till 

hemlösa. Socialt kapital kan också vara en vän till en vän, som har kontakter på en 

arbetsplats, någon du kan be lägga in ett gott ord för dig.  

Detta beteende skapar en ömsesidig tillit, vilket i sin tur skapar ett socialt kapital. Man 

känner att man kan ge av sig själv då man litar på andra människor1.  

Socialt kapital kan även vara en grupp vänner som träffas varannan vecka hemma hos 

varandra och äter soppa, eller ett gäng som spelar tennis och därefter badar bastu.  

 

 

6. Metod 

 

6.1 Triangulering 

 

I min uppsats har jag arbetat med triangulering, d.v.s. att jag valt flera olika 

arbetsredskap, metoder eller informationskällor. Detta gjordes för att få en tydligare bild 

av ämnet jag studerar (Bryman 1997:157). Den teoretiska bakgrund jag använder mig 

av består av Putnams Den ensamme bowlaren och för att även få bilden av Sveriges 

sociala kapital använder jag mig av statsvetaren Rothstein. Då jag sökte efter artiklar i 

ämnet stötte jag på skrifter av Rothstein och jag anser att han gav mig en bra grund att 

stå på. I en tidskriftsartikel nämns att Putnam tror att Europa kommer att bli mer likt 

USA. Putnam säger att Europa står inför utmaningen att skapa nätverk som inte grundas 

på etnicitet2. USA ligger ofta före resten av världen gällande diverse trender; mode, 

musik och livsstil exempelvis, därför anser jag det vara befogat att använda Putnam. 

Detta är något jag kommer att göra genomgående i uppsatsen, där jag jämför Putnams 

rön med mina egna. 

Jag kommer även att redovisa statistik från SCB, Statistiska Central Byrån, om hur vi i 

Sverige spenderar vår fritid, samt känslan av trygghet och graden av föreningsaktivitet.   
                                                 
1 http://www.bowlingalone.com/socialcapital.php3
2 Putnam, R. D. intervjuad i: Glans, K. (2005). Socialt kapital behövs för Europas nya nationella 
identiteter. Axess, vol.4:5, ss. 16-19 
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För att få en inblick i hur vi svenskar faktiskt spenderar vår fritid föll valet på intervjuer. 

En anledning till att jag valde kvalitativ metod är att som Widerberg skriver söker man 

inom kvalitativ metod ”alltså primärt efter fenomenets innebörd eller mening, medan 

den kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller frekvens” 

(Widerberg 2002:15).  

Att lista ut hur många som gör si eller så räcker inte för mig, undantagen och djupet är 

även intressanta. Men de två verktygen fungerar väl i symbios, man får både djup och 

bredd. Det blir lite som att både äta kakan och ha den kvar.   

 

 

6.2 Intervjuer 

 

För att få en lite djupare inblick i hur svenskarna spenderar sin fritid valde jag att göra 

semistrukturerade intervjuer, fem till antalet. Jag valde semistrukturerade intervjuer för 

att jag tror mig kunna få ut intervjupersonernas egen bild på detta sätt, genom att ha 

ganska fria frågeställningar så jag inte styr ramen för deras svar för mycket. Mitt urval 

blev gymnasielärare på en skola i Kristianstad.  Då jag inte kommer att kunna 

generalisera mina resultat till hela populationen från endast fem intervjupersoner så 

avgränsade jag mig till lärare. Tanken bakom att välja just lärare var att de har i stort 

sett samma förutsättningar till att skapa sin fritid, med tanke på arbetstider och inkomst.  

En annan anledning till att jag valde lärare var för att jag hade tillgång till fältet genom 

kontakter på skolan. Jag gick gymnasiet där. I Widerberg (2002) läste jag ett tips som 

löd ifall man har oproblematiska kontakter ska man använda dem (Widerberg 2002:88). 

Vidare nämner Widerberg att man genom intervjuer får personernas förståelse 

(Widerberg 2002:16). Denna förståelse är just vad jag är ute efter. Hur ser dessa 

personer på sin fritid och sina val?  Sedan är jag medveten om att jag kan tolka deras 

svar annorlunda än de kanske menat. Men i kvantitativa metoder som enkäter kan man 

även där dra felaktiga slutsatser beroende på vilka variabler man väljer att titta på. 

Genom en enkät kan du kvantifiera hur många som ser på tv på söndagar i en 

population. Men de som inte ser på tv, vad gör de? Det får du inte veta. Eller om sjuttio 
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procent av förstagångsväljarna röstade i riksdagsvalet 20023, varför röstade de? Och 

givetvis, varför röstade inte resterande av de röstberättigade? 

 

 

6.2.1 Inför intervjuerna 

 

Då jag konstruerat intervjufrågor, testade jag frågebatteriet på min sambo, och då jag 

hörde frågorna uttalas högt så insåg jag att för att få ut det jag ville fick jag ändra och 

tydliggöra några av frågorna. Jag la exempelvis till följdfrågan om motionen utförs 

gemensamt eller individuellt på frågan rörande motion (Se bilaga Frågebatteri). 

Anledningen till frågornas följd var att först få en överblick genom att de får berätta om 

en typisk vecka, så utförligt som de vill och kan, vilket är ganska neutralt. För att mot 

slutet ha frågor som eventuellt kan vara känsliga, rörande trygghet och tillit (Lantz 

1993:56). Jag valde att ha en bandspelare på intervjuerna, för att slippa skriva ner allt 

intervjupersonerna sa, och för att kunna koncentrera mig på att lyssna på vad de sa 

istället för att försöka få ner allt på papper, då jag tror man missar en del. 

Intervjupersonerna kunde även tala fritt, utan att oroa sig för om de talade för fort för 

min skrivförmåga.  

Jag tog kontakt med lärarna via e-post. I brevet berättade jag vem jag är, att jag skulle 

skriva en c-uppsats i sociologi om fritid, att de var anonyma, att det var frivilligt, att de 

kunde kontakta mig via telefon eller e-post om de hade frågor, att intervjuerna kunde 

ske utanför arbetstid (Se bilaga Brev till lärare). 

Jag sände iväg e-post till sju personer på skolan, för att ha några i reserv.  

Att få tag i de tre första intervjupersonerna gick lätt, men då jag inte fick svar ifrån de 

resterande fyra som jag skrivit till, tog jag detta som ett nej. Här kunde jag ha pushat på 

lite mer, men det var ett val jag gjorde. Anledningen till detta var att jag inte ville vara 

påträngande, de skulle vara intresserade av att delta, utan press. 

Jag ringde upp en annan lärare på skolan som jag inte kontaktat tidigare, som var 

intresserad och så även dennes rumskollega. Dessa två intervjuer hamnade lite på 

                                                 
3 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0105/2003M00/ME13SM0301.pdf 
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efterkälken då de först fick ställa in. Men sedan gick det smärtfritt. Kanske är det som 

en lärare sa, att de känner att de måste ställa upp, eftersom att jag är en gammal elev.  

 

 

6.2.2 Genomförandet av intervjuerna 

 

Samtliga intervjuer gjordes på min gamla gymnasieskola, vilket var en intressant 

upplevelse. Dels kändes det som att jag skulle gå gymnasiet igen, dels så kunde jag 

känna en annan maktbalans gentemot lärarna än då jag var elev. Nu kändes det som att 

vi var mer på samma nivå, vi relaterade till varandra på ett nytt sätt. Det var inte längre 

som att de stod två trappsteg ovanför mig och såg ner utan vi var på samma 

våningsplan.  

Jag startade varje intervju med att tala om för intervjupersonerna att de är anonyma, att 

information endast kommer att användas i mitt arbete, att det är en C-uppsats i 

sociologi, och att de får säga till om det är något de känner sig obekväma att svara på. 

Lite av en upprepning och bekräftelse på vad jag skrev till dem i e-posten. Anledningen 

till att jag startade varje intervju på detta vis, var att jag ville att de skulle känna sig 

säkra nog att kunna säga det de ville och veta vad informationen de gav mig skulle 

användas till. De två lärarna jag kontaktat via telefon hade inte fått denna information 

förut, så det var av extra stor vikt att de fick ta del av den.  

Under intervjuerna tillät jag personerna att prata fritt om det jag frågat, gav dem tid och 

ledde dem inte. Jag tillät tystnad för eftertanke (Kvale 1997:125). Meningen var att de 

intervjuade skulle känna att de fick sagt det de ville, med egna ord och i sin egen takt. 

Andra metoder jag använde mig av för att få personerna att verkligen ge av sig själva 

var att hålla ögonkontakt, nicka eller le, för att visa att jag lyssnar och var intresserad av 

vad de hade att säga.  

En av de intervjuade hade nyligen haft inbrott i sin bostad, något även jag en tid före 

tidpunkten för intervjun utsatts för. Men även om hon berättade om sin erfarenhet så 

kunde jag avstå ifrån att berätta om min tills dess att intervjun var över.  

Intervjuernas längd varierade mellan nittio och trettiofem minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes på arbetstid under lunchen eller någon annan rast. 
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Intervjupersonerna vill ta del av vad jag får fram i uppsatsen och de ser fram emot att få 

se resultatet. 

 

 

6.2.3 Efter intervjuerna 

 

Under en föreläsning så gjordes komplexiteten klar i tolkning av diverse metoder, 

däribland intervjuer. Föreläsaren gav oss en uppgift där vi skulle, utan att titta på 

grannen, rita en mössa. Resultatet blev att våra mössor såg olika ut. Någon hade tofs, en 

annan var randig. Vad föreläsaren ville få fram utav detta var att vi har olika tolkningar, 

olika representationer av begrepp. Detta är något man bör vara medveten om i sina 

studier. Vi skapar mening i ett ord eller ett begrepp utifrån vår subjektiva upplevelse.  

Efter varje genomförd intervju gick jag hem och gjorde transkription på intervjun. Att 

göra detta direkt tror jag var till hjälp, då man har färskt i minnet vad som sagts och hur 

det sagts. Man kan se personerna framför sig då man hör deras röst, man minns vilka 

gester de gjorde då de sa vissa saker (May 2001:168). Då jag spelade upp intervjuerna 

igen, för transkriptioner, fick jag en påminnelse av stämningen och känslan som varit 

under intervjun. Med detta menar jag betoningar, tvekan och sättet personerna svarat på.  
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7. Teori 

 

Nu går vi vidare till teoridelen i denna uppsats. Det första ämnet som tas upp är 

fritidsaktiviteter och jag skulle vilja inleda teoridelen med en dikt som speglar vårt 

samhälle idag.  

 

Det går genom tiden en säregen fläkt 

En sjukdom som allmänt benämnes med jäkt 

Och bannlyst är stunder av ro och frid 

Man hör bara ständigt "jag har inte tid" 

Du äger kan hända en sjuklig vän 

Det sista besöket var länge sen 

Du söker en ursäkt, blir öm och blid 

Men tröstar Dig med "jag har inte tid" 

Så lever Du livet i stora drag 

Hur ska jag hinna med allting idag? 

Jäktet förvandlar Ditt liv till en strid 

Din slogan har blivit "jag har inte tid" 

Men när Du har levat Ditt antal av år 

När döden på tröskeln väntande står 

När Han Dig kallar från livets id 

Ska Du då svara - "jag har inte tid"? 4

 

 

7.1. Fritidsaktiviteter  

 

Putnam visar att de olika formerna av socialt kapital han studerat har, med undantag för 

depressionen och andra världskriget, haft en jämn tillväxt från 1900-talets början. 

Mellan 1945 och 1965 vad det en explosiv tillväxt för att sedan stagnera i slutet av 70-

                                                 
4 http://web.telia.com/~u07600174/tid.htm  
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talet med en djupdykning fram till millennieskiftet (Putnam 2001:118). Dessa 

förändringar i hur man spenderar sin fritid har visat sig vara en generationsfråga.  

 

Andra världskriget gav upphov till en väldig våg av 

patriotism och kollektiv solidaritet. Vid krigsslutet 

kanaliserades dessa krafter på nytt till samhällslivet 

och tiden 1945-1965 blev en av de livaktigaste 

perioderna av samhällsengagemang i Amerikas historia 

(Putnam 2001:57). 

 

 

7.1.1 Tid… 

 

Putnam oroar sig för förändringarna som skett i hur amerikanerna spenderar sin tid. En 

del människor säger att orsaken till att de inte engagerar sig mer är att de inte hinner. 

Detta trots att man idag har lika mycket ledig tid som föräldragenerationen hade 

(Putnam 2001:199). 

Idag känner man sig mer upptagen än vad man gjorde förr. Det är just orden känner sig 

som bär vikt här. Samhället har självklart gått igenom förändringar från en generation 

till en annan och vad som orsakat denna känsla av tidsbrist skulle kunna bli ämne för en 

annan uppsats.   

Så man har alltså inte mindre fritid, men den kan se annorlunda ut. Man har olika 

arbetstider, någon jobbar natt, en annan jobbar skift och det kan vara svårt att arrangera 

aktiviteter som passar mångas schema (Putnam 2001:201). 

 

 

7.1.2 … och pengar 

 

Man oroar sig även för sin ekonomi, vilket kan göra att man låter bli att engagera sig i 

aktiviteter (Putnam 2001:199). Denna oro, oavsett inkomst, minskar ner på aktiviteterna 

oavsett vad de kostar. Man träffar mer sällan vänner, detsamma gäller för kortspel 
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(Putnam 2001:203). Det är alltså inte de kostsamma aktiviteterna som minskar då man 

oroar sig för ekonomin, utan även de som är gratis.  

Ekonomin påverkas av socialt kapital eller bristen på det. I område där invånarna har 

det bättre ställt går det bättre för människorna, inte endast för deras ekonomiska kapital 

utan även det sociala kapitalet. De har nyttiga sociala kontakter och vet att utnyttja dem. 

Tillgång på socialt kapital kan även mildra effekterna av att ha det sämre ställt 

ekonomiskt (Putnam 2001:336). 

Ekonomisk framgång och socialt kapital hör samman, ju mer du investerar i sociala 

nätverk, desto bättre kommer du att få det ekonomiskt (Putnam 2001:343). 

 

 

7.1.3 Soffpotatis … 

 

Tv-tittande har däremot en motsatt effekt, ju mer du ser på tv desto mindre engagerar du 

dig (Putnam 2001:249). Tv-tittandet utpekas som att vara en av bovarna i dramat om det 

minskande sociala kapitalet, Putnam säger att tv-apparaten kan stå för så mycket av 

nedgången som en fjärdedel (Putnam 2001:298).  

På 1950-talet i Sverige hade biografer, fotboll samt folkparkerna de högsta 

publiksifforna någonsin. Efter denna topp kom publiksiffrorna sedan att dala nedåt år 

efter år. Detta ledde till stora förändringar i nöjes- och umgängesvanorna. I takt med att 

välfärden blev bättre kunde allt fler skaffa egen lägenhet. Med televisionens intåg i 

hemmen började man att se på fotboll hemma istället, ett bekvämt och billigt alternativ 

till att åka till fortbollsarenan. Fritiden spenderades alltså allt mer i hemmet (Ahrne et al 

2003:40).  

Idag har vi enkel tillgång till underhållning. Vi kan bli underhållna när vi vill, utan att 

behöva anpassa oss efter andra personers önskemål. Den enda ansträngningen vi måste 

göra är att sätta igång tv-apparaten eller datorn (Putnam 2001:228).  
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7.1.4 ... och gymråttor 

 

Men om man vill upp från soffan och motionera, vilken typ av motion väljer man då? I 

USA har lagsporternas dragningskraft minskat och man väljer istället att ägna sig åt 

motion som utförs individuellt, så som jogging eller styrketräning (Putnam 2001:114).  

Amerikanerna ägnar faktiskt mer tid åt att se på sport än att själva motionera (Putnam 

2001:118). 

 

 

7.1.5 Sammanfattning fritidsaktiviteter 

 

Brist på tid och pengar eller oron över detsamma, har bidragit till det minskade 

engagemanget i USA. Tv och Internet har även privatiserat vår fritid. 

Generationsväxlingen är en stor orsak till minskningen, då den engagerade generationen 

håller på att ersättas av yngre som är mindre engagerade. Särskilt tydligt är detta på de 

offentliga typerna av engagemang, på de privata märks effekterna mindre (Putnam 

2001:298). 

 

En fritidssysselsättning kan vara att träffas i olika former av nätverk, ett ämne vi nu ska 

gå in på.  

 

 

7.2. Nätverk 

 

Det finns både formella och informella nätverk. Formella nätverk kan vara 

organisationer, studentkårer och informella nätverk är middagsbjudningar med bekanta 

eller ett kortspelsgäng. Gränsen dem emellan är dock suddig (Putnam 2001:97).  
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7.2.1 Formellt nätverk 

 

Medlemmar av en viss generation ägnar lika mycket tid 

åt föreningsliv som någonsin tidigare, men för varje 

därpå följande generation blir det mindre (Putnam 

2001:64).  

 

Det avgörande är alltså inte vilken ålder man befinner sig i, utan vilken generation man 

tillhör.  

 

de gemensamma dragen i alla dessa olikartade 

organisationer - snabb tillväxt på 1960-talet som tvärt 

bryts och följs av en brant nedgång – är en viktig bit i 

mosaiken av indikationer på ett medborgarengagemang 

i förändring. … att alla dessa föreningar – helt olika 

varandra i sammansättning, ålder och ledning – råkade 

i svårigheter ungefär samtidigt under 1900-talets sista 

tjugofem år (Putnam 2001:60).  

 

Putnam säger att för att en förening ska vara socialt kapitalbildande ska den ha lokala 

avdelningar där medlemmarna kan träffas. Många föreningar och lobbygrupper i USA 

som Greenpeace med flera har idag sina kontor på gator i New York och ibland inga 

lokala kontor alls. Putnam menar att det är i mötet med andra medlemmar som socialt 

kapital kan bildas (Putnam 2001:53). På dessa lokala möten kan diskussioner startas 

som kan leda till ett vidare engagemang i andra delar av samhället. Det kan vara ett 

Hyresgästföreningsmöte om sopsortering som kan spinna vidare till att man väljer att 

delta i en demonstration mot miljöförstöring. Även Rothstein betonar vikten av mötet: 

”Det sociala kapitalet uppstår i de nätverk där organisationernas representanter möts” 

(Rothstein 1999:103). 

Formella föreningar med lokalavdelningar där medlemmar kan träffas, bildar ett gott 

klimat för socialt kapital. Ser man endast till antalet föreningar får man bilden av en 
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ökning. Men många nya organisationer har inga lokala avdelningar. En del har inte ens 

enskilda medlemmar. Många nya organisationer lever på att tigga pengar av sina så 

kallade medlemmar (Putnam 2001:51ff).  

Det är skillnad mellan att vara medlem och vara bidragsgivare. Att varje månad skicka 

ett bidrag till Rädda Barnen må vara bra, men det skapar inte socialt kapital (Putnam 

2001:167). Det är även skillnad på att vara medlem och att vara en engagerad medlem. 

Att du innehar medlemskap i tio föreningar innebär inte per automatik att du är mer 

engagerad i samhället än din granne som är medlem i två föreningar. Kanske går 

grannen på långt fler möten än du gör (Putnam 2001:62).  

Att socialt kapital är av vikt för människor, kan ses genom att 

Världsbanken satsar på frivilligorganisationer för att bygga upp ekonomin i fattiga 

länder. Putnams Italienstudie (1996) visade att ju mer människorna var organiserade i 

olika föreningar desto bättre fungerade demokratin i dessa regioner. Inte nog med det, i 

de regioner med organiserade invånare fanns en bättre ekonomisk tillväxt. Man kunde 

även se att det var organiseringen som genererade den ekonomiska tillväxten och inte 

tvärtom (Rothstein 2003:76). 

Rothstein säger att socialt kapital bygger en tillit som underlättar 

samarbetet i organisationer: 

 

Förklaringen är enligt Putnam att deltagandet i 

organisationsväsendet skapar ett socialt kapital som 

innebär att medborgarnas mellanhavanden kan bygga 

på förtroende för andra människor i samhället, dvs. 

man vågar samarbeta därför att man hyser förtroende 

för att den andre också kommer att samarbeta. I det 

frivilliga organisationslivet uppstår ett 

sammanhållande kitt i form av starka sociala normer 

om tillit och ömsesidighet som möjliggör eller 

underlättar den typ av samarbete som demokratin 

bygger på (Rothstein 2003:80ff). 
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I föreningar skapas alltså ett förtroende mellan medlemmarna. Detta förtroende är en 

viktig del i samarbetet med andra människor, tillit måste till för att man ska våga 

samarbeta.   

 

 

7.2.2 Informellt nätverk 

 

Informella nätverk ger stöd i vardagen och gör att 

nätverken inte löses upp (Putnam 2001:99) 

 

Amerikaner umgås långt mycket mer med vänner än de organiserar sig i någon formell 

aktivitet som föreningssammanträden. De bjuder hem vänner fem till tio gånger så ofta 

som de går på fotbollsmatcher eller på teater. Informella kontakter är långt mycket 

vanligare än formella. Dock har umgänge med vänner, att bjuda hem eller vara 

bortbjuden, minskat kraftigt. I slutet av 1900-talet hade den genomsnittlige amerikanen 

gäster hemma åtta gånger per år, vilket kan jämföras med 1970-talet då man hade gäster 

fjorton gånger per år (Putnam 2001:101-03).  

Putnam pekar även på att familjen umgås allt mindre. Man äter inte 

kvällsmat tillsammans i lika stor utsträckning, man ser inte på tv tillsammans och sitter 

inte och småpratar (Putnam 2001:106). Även kortspelandet som tidigare varit ett 

populärt sätt att umgås, har genomgått förändringar. Nya former av spel har till viss del 

kommit fram, som datorspel. Problemet är, menar Putnam, att de spelas individuellt 

(Putnam 2001:109).  

 

Nätverk av olika slag underlättar det kollektiva 

handlandet genom att förtroende genereras, och svek 

hejdas när avtal förankras inom en större struktur av 

personliga relationer och nätverk (Rothstein 1999:103). 

 

Är du aktiv i relationer till vänner är det större chans att du engagerar dig i ideellt arbete 

och välgörenhet och är du engagerad i en ideell förening är det stor chans att folk ber 
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dig hjälpa till även i andra (Putnam 2001:127). Det blir som en god cirkel av 

engagemang. Eller som en snöbollseffekt då fler och fler personer från olika nätverk 

engageras i ett projekt.   

 

 

7.2.3 Ideellt arbete 

 

Putnam nämner en samhällsfilosof vid namn John Dewey som betonat att det är skillnad 

på att göra något med och något för (Putnam 2001:121). Då man arbetar ideellt gör man 

saker tillsammans, skänker man pengar gör man något för.  

Välgörenhet följer samma kurva som andra engagemang (Putnam 

2001:129). Att arbeta ideellt i samhället har minskat. Däremot om det gäller hjälp från 

en person till en annan så ses ingen förändring. Enskilda handlingar står emot 

minskningen, till skillnad från kollektiva insatser. Det är alltså svårare att rekrytera folk 

till att plantera träd i en park än det är att få folk att läsa för någon som måste hålla sig 

hemma (Putnam 2001:139).  

 

För att samarbetet i ett nätverk ska fungera behövs en känsla av tillit. Det finns olika 

former av tillit och även olika teorier om hur tilliten uppstår.  

 

 

7.3 Tillit 

 

När du ser din grannes hus stå i ljusan låga så bär 

vatten till ditt eget (Putnam 1999:173). 

 

Eric M. Uslaner, Professor i myndighet och politik vid vid University of Maryland – 

College Park5, har lagt fram en teori om tillit som går ut på att tillit är något man 

socialiseras till att hysa. Uslaner hävdar i Rothstein (2003) att det skulle vara en social 

                                                 
5 http://www.bsos.umd.edu/gvpt/uslaner/ 
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norm att lita på sina medmänniskor, utan att veta något om deras pålitlighet. Rothstein 

vill dock hävda att man ändrar uppfattning då man hamnar i en annan situation.  

Säg att det är en norm att lita på att polisen gör sitt jobb här i Sverige, men då pekar 

resultat från SOM-institutets6 undersökningar på att män och kvinnor inte har tillit till 

polisen i samma utsträckning. Kvinnor litar i högre utsträckning än män, vilket 

Rothstein säger kan bero på att männen i högre utsträckning varit i kontakt med polisen, 

genom att de gjort något brott, och då inte fått mersmak. Erfarenhet påverkar också 

alltså (Rothstein 2003:99ff).  

En annan synvinkel kommer från Russel Hardin, Professor i politik vid 

New York University och professor i politisk vetenskap vid Standford University7, som 

säger att man inte kan lita på människor i allmänhet då man inte har återkommande 

relationer till dem och inte kan bedöma huruvida de är att lita på eller inte. Hardin 

menar, i Rothstein (2003), att man endast kan hysa tillit till personer man känner väl. 

Rothstein exemplifierar Hardins tankar genom bilmekanikern. Enligt Hardins teori litar 

jag på att mekanikern fixar felet på min bil, för att det ligger i dennes intresse att ha 

nöjda kunder. Går jag ifrån bilmekanikerns firma missnöjd, kommer jag att föra detta 

vidare och mekanikern får troligen en mindre kundkrets. En missnöjd kund blir tio, tio 

blir hundra och så vidare. Så mekanikern fixar min bil, jag litar på att hon/han gör det. 

Men, jag litar inte på personen i allmänhet, utan endast i sin roll som mekaniker. Detta 

rationella handlande innefattar även ett mått av risk. Jag kan ha missbedömt 

mekanikern, kanske håller firman på att gå i konkurs. Då spelar det ingen roll för 

bilmekanikern om denne har nöjda kunder eller inte, det är ändå kört så att säga 

(Rothstein 2003:102f). 

Vilket synsätt man än vill hålla för sant så är det så att amerikanerna idag 

lägger mycket pengar på att få det skriftligt. Saker som förr endast fordrades ett 

handslag anlitar man nu advokater för att lösa. Nu måste man luta sig mot formella 

institutioner för att lösa det som förr klarades av genom socialt kapital bestående av 

informella nätverk med generaliserad ömsesidighet (Putnam 2001:155).  

                                                 
6 SOM= samhälle opinion massmedia http://www.som.gu.se/ 
7 http://www.russellsage.org/publications/books/0-87154-341-9 
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Tilliten sjunker generellt, men varje generation litar lika mycket som de alltid gjort. 

Personer i en viss åldersgrupp litar alltså i samma grad på andra personer livet igenom, 

tilliten är en generationsfråga (Putnam 2001:149).  

 

 

7.3.1 Partikulär och generell tillit 

 

Den tidigare nämnde Eric Uslaner talar även om något han kallar partikulär respektive 

generell tillit. Den senare formen av tillit innefattar personer som litar på andra 

människor i allmänhet, har en positiv inställning till livet, medan de partikulära är 

motsatsen. Partikulär tillit innebär att man litar endast på de närmaste, som familjen, 

och har en negativ inställning till livet (Rothstein 2003:158). 

 

Empiriska studier visar att personer som har hög tillit 

till andra människor är beredda att lita på andra 

människor fram tills det att de har klara indikationer på 

motsatsen. Personer med låg social tillit är mera 

misstänksamma och väljer att inte lita på andra förrän 

de har klara indikationer på att personen ifråga gjort 

sig förtjänt av detta (Rothstein 2003:111). 

 

Forskning har visat att personer som har det bra ställt och befinner sig högre upp på 

samhällsstegen är höglitare. De litar på andra människor och har det bra. De som har det 

sämre ställt är låglitare. Men Rothstein påpekar även att detta är ett samband, det säger 

ingenting om vad som ger vad. Får man framgång i livet genom att ha tillit till andra 

människor, eller har man denna tillit för att det gått bra i livet (Rothstein 2003:157)? 

 

Orsakspilarna mellan samhällsengagemang, 

ömsesidighet, hederlighet och social tillit är lika 

insnodda i varandra som väl omrörd spaghetti (Putnam 

2001:144).  
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Människor som litar på andra engagerar sig i samhället i betydligt högre grad än 

personer som misstror andra. De som litar på andra är själva mer hederliga än de som 

inte litar på andra, som misstror andra och därför själva inte känner sig manade att bete 

sig ärligt (Putnam 2001:144).  

 

Då man känner tillit kan det skapa en känsla av trygghet, ett ämne vi ska gå in på nu. 

 

 

7.4 Trygghet 

 

Socialt kapital ”var det som starkast skilde trygga och organiserade städer från 

riskfyllda och desorganiserade” (Putnam 2001:324). 

Ett samhälle där människorna känner att de kan lita på varandra fungerar bättre och 

minskar kostnader, både mätt i pengar och hälsa. Man hjälps åt, gör varandra tjänster i 

tron att någon kommer att erbjuda en gentjänst. Motpolen till detta samhälle är ett 

samhälle där personerna är misstänksamma mot varandra. Man kollar att man fick rätt 

växel i kassan och dubbelkollar att man låst ytterdörren (Putnam 2001:142). De som har 

haft negativa erfarenheter, som att bli offer för brott, litar i mindre grad på andra 

människor, vilket kan tyda på att man baserar sin uppfattning på egna erfarenheter 

(Putnam 2001:145). Men sociologen Agneta Malléns avhandling rörande trygghet 

visade att det faktum att det förekommer en hög andel brott i ett samhälle innebär inte 

per automatik att invånarna där känner sig otrygga. Det omvända gäller också, att man 

kan känna sig otrygg utan att ha belägg för det (Mallén 2005:45f). En faktor som 

påverkar ens känsla av trygghet är enligt Mallén att om man anser sig vara en del av 

grannskapet uttrycker man i mindre grad en rädsla för att bli utsatt för brott (Mallén 

2005:77). 

 

Vi investerar alltså mer i vapen, hundar och lås än i 

socialt kapital för försvar mot brott (Putnam 2001:112). 
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8. Tidigare forskning 

 

Forskningen jag kommer att presentera under ovanstående rubrik är hämtad från SCB. 

 

 

8.1 Fritid 

 

Här nedan i tabell 8.1 kan man se att föreningsverksamhet tar en mycket liten del av 

svenskarnas tid. Om man ser på statistiken för samtliga tar tv och radio ungefär lika 

mycket tid dagligen som idrott, friluftsliv, föreningsverksamhet, underhållning, kultur 

och social samvaro tillsammans 

  

 (Tabell 8.1).  
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8.2 Motion 

 

Idrotten tar en knapp timme dagligen av svenskarnas fritid (se Tabell 8.1). Andelen som 

idrottar inomhus ökade under nittiotalet både för män och för kvinnor som kan ses i 

tabell 8.2.1 

 

 (Tabell 8.2.1).  

 

I tabell 8.2.2 ser man att de som väljer att idrotta utomhus har däremot legat på ungefär 

samma nivå sedan 1980-talet   

 

 (Tabell 8.2.2). 
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Denna statistik visar dock inte vilken typ av idrott som utövas.  

1998/99 hade tjugofem procent av männen och femton procent av kvinnorna besökt 

idrottsevenemang fler än fem gånger det senaste året. Detta är en nivå som inte 

förändrats på de tjugo åren som SCB mätt detta  

 

 (Tabell 8.2.3). 
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8.3 Tidsbrist 

 

Tabell 8.3.1 nedan visar att över trettio procent av samtliga i befolkningen upplever 

tidsbrist ofta. De som i minsta grad upplever tidsbrist är ensamstående kvinnor i 

åldersgruppen 65-84 år 

 

  (Tabell 8.3.1).  
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8.4 Ekonomi 

 

År 2003 var ca trettio procent av kvinnorna i ålder 16-84 år oroliga för familjens 

ekonomi, för männen var siffran ca tjugofem procent  

 

 (Tabell 8.4.1). 
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8.5 Nätverk 

 

Svenskarna umgås med vänner i samma utsträckning som de gjort de senaste två 

decennierna. 2003 uppgav strax under sextio procent av de tillfrågade att de umgås med 

vänner varje vecka  

 

 (Tabell 8.5.1).  

 

Umgänget med nära anhöriga varje vecka ligger också strax under sextio procent  

 

 (Tabell 8.5.2). 
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8.5.1 Facket  

 

Knappt tio procent sade sig år 2004 varit aktiva i facklig organisation det senaste året  

 

 (Tabell 8.5.1.1).  

 

Samma år hade tjugofem procent av anställda varit på något möte med en facklig 

organisation 

 

  (Tabell 8.5.1.2).  
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Andelen som är medlemmar i en facklig organisation är betydligt högre. 2004 var runt 

åttio procent av anställda medlemmar  

 

 (Tabell 8.5.1.3). 
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8.5.2 Politik 

 

Andelen som säger sig oftast delta i politiska diskussioner har faktiskt ökat de senaste 

åren och 2004 tillhörde hälften av männen och 40 procent av kvinnorna denna grupp  

 

 (Tabell 8.5.2.1).  

 

Däremot är endast någon procent av befolkningen aktiva i något politiskt parti  

 

 (Tabell 8.5.2.2).  
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2004 hade endast fem procent varit på ett möte med politiskt parti det senaste året  

 

 (Tabell 8.5.2.3).  

 

Antalet medlemmar i politiskt parti var 2004 knappt tio procent  

 

 (Tabell 8.5.2.3).  
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8.6 Trygghet 

 
Generellt begås brotten om natten8

 

2004 uppgav ca tjugofem procent av kvinnorna och runt tio procent av männen att de 

avstått från att gå ut på kvällen av rädsla för att bli utsatta för våld  

 

 (Tabell 8.6.1). 

 

Siffrorna visar även att de som blivit utsatta för våld var fem procent år 2004  

 

 (Tabell 8.6.2).  

                                                 
8 Timbuktu på cd-skivan: Alla vill till himmelen men ingen vill dö (2005). Låten Generellt, spår 1. 
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Ser man till siffrorna för bostadsvåld eller hot är nivån ännu lägre, endast någon procent 

av befolkningen är drabbade  

 

 (Tabell 8.6.3). 

 

Från 1982 till 2004 har antalet utsatta för gatuvåld eller hot legat på ca fyra procent hos 

männen och något lägre hos kvinnorna  

 

 (Tabell 8.6.4). 
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Tjugofem procent av kvinnorna och tjugo procent av männen var år 2003 oroliga för 

inbrott i bostaden  

 

 (Tabell 8.6.5). 

 

Antalet personer som blivit utsatta för stöld eller skadegörelse i bostaden eller i 

förrådsutrymmen har från 1982 till 2003 legat på knappt tio procent  

 

 (Tabell 8.6.6).  
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De som år 2003 utsatts för någon form av stöld eller skadegörelse var tjugofem procent  

 

 (Tabell 8.6.7). 

 

Femton procent av de tillfrågade i åldern 16-84 år sa att de haft skadegörelse i 

bostadsområdet år 2004  

 

 (Tabell 8.6.8).  
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9. Resultat och analys av intervjuerna 

 

Här kommer jag att ta ett samlat grepp om teori, statistik och resultatet av de utförda 

intervjuerna.  

 

9.1.1 En typisk vecka 

 

Nedan följer ett kort presentation av intervjupersonerna, och hur deras vecka kan se ut. 

Namnen är fingerade. 

 

(Intervjuperson 1, Andreas) 

Andreas arbetar på två olika skolor som lärare. Han trivs med sitt arbete. Andreas fritid 

består av mycket motionsaktiviteter, så som badminton och tennis men även bastubad. 

Han är även engagerad i olika föreningar. På helgerna tar han det lugnt tillsammans med 

sin sambo och dotter med en lång frukost samt vandring, eller så seglar han ut med 

båten om det är säsong. På kvällen blir det lite läsning eller en öl på krogen. Han träffar 

mycket folk på sina fritidsaktiviteter.   

 

(Intervjuperson 2, Beatrice) 

Beatrices vecka består av politiska möten och sammanträden, skjuts till ridning, träning, 

umgås med familjen, och läsa böcker. På helgen utför hon någon aktivitet som att gå på 

stan, äta gott eller ut och dansa.  

 

(Intervjuperson 3, Carina) 

Carina spenderar sin fritid i många sociala grupper som träffas regelbundet som gamla 

vänner, kören eller andra gäng. Hon motionerar också regelbundet, både individuellt 

och gemensamt, och så sköter hon sin trädgård.  

 

 Vi kallar det symöte, men det är det inte. Vi kallar det 

Syföreningen hakan glappar (Carina). 
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(Intervjuperson 4, Diana) 

På Dianas fritid är hon iväg på olika aktiviteter som gympa och föreläsningar. Ibland 

blir hon bortbjuden och ibland bjuder hon hem vänner. Barnens kompisar är ofta där 

och så umgås hon med familjen eller promenerar och cyklar. 

 

(Intervjuperson 5, Eva) 

Evas fritid består av läxor och diverse aktiviteter för de tre barnen samt att hon 

motionerar på motionscykel. Hon säger att hon är i den fasen då det mesta kretsar kring 

barnen. Då barnen somnat brukar hon och mannen sitta och prata i några timmar tills de 

går och lägger sig.  

 

 

9.1.2 Fritidsaktiviteter 

 

Tidsbrist – men ändå inte. Tiden fylls upp mer idag. Vi arbetar lika mycket som förr 

men talar mer om utbrändhet och uttmattningssyndrom, stress och meditation.  

Amerikaner känner av tidspressen och det gör även svenskar, enligt SCB. Statistiken 

från SCB visade att hela trettio procent av den svenska befolkningen svarade att de ofta 

upplever tidsbrist (se tabell 8.3.1). Detta var inget som märktes särskilt tydligt hos 

intervjupersonerna. Mina intervjupersoner kunde även känna tidsbrist men jag fick 

intrycket av att det var något de sällan upplevde. Vad som speglade samtliga fem 

intervjuade var en känsla av kontroll över sin fritid. Då jag frågade dem om det fanns 

något i hur de spenderar sin fritid de skulle vilja ändra på, sa de att de var nöjda och 

skulle de inte vara det så hade de ändrat på det. Det var inte endast hur de svarade på 

denna fråga som gjorde att jag fick intrycket att de hade en kontroll, utan hur de 

genomgående svarade i intervjuerna.  

 

Putnam visade att oron för ekonomin drog ner på aktiviteterna. Detta var oavsett vad de 

kostade samt om de överhuvudtaget kostade något. Även aktiviteter som att träffa 

vänner minskas av oron för ekonomin, fastän en trevlig träff med vänner kan ge stöd då 

man har det svårt, och att man får det bättre ekonomiskt ju mer man investerar i sociala 
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nätverk. Då man oroar sig tyr man sig till sin familj, sätter den först och bryr sig inte om 

att engagera sig i det omgivande samhället.  

Diana sa att hon känner sig trygg med vetskapen att lönen kommer den tjugosjunde, 

men tror hon skulle oroa sig om hon blev arbetslös. Pensionen får hon svettningar längs 

ryggraden av att tänka på:  

 

Det tycker jag inte om, pensionen och det, det är nog ett 

svart skynke. Som är där någonstans, som jag hoppas 

någon annan ska fixa till mig (Diana). 

 

Andreas låter bli att tänka på pengar och har filosofin att ju mindre man tänker på det 

desto mindre problem blir det.  

De tror att många oroar sig för sin ekonomi, då det är inne med fin bil och fint hus. 

Diana sa att hon inte kan förstå hur de kan vara så lugna med sina skulder. Hon vill 

hellre vara fri och kanske ha mindre materiella saker.  

 

Man får rätta munnen efter matsäcken, då får det bli 

soppa och knäckebröd, så (skratt) (Diana). 

 

Det nämns även att pengar indikerar status. Genom fina bilar och dyra kläder och att 

man därför oroar sig. 

 

På någon vänster tror jag vi är en fintad generation 

som tror vi kan köpa lycka (Andreas).  

 

Omkring en av fyra i Sverige oroar sig för familjens ekonomi (se tabell 8.4.1), men 

intervjupersonerna oroade sig inte. De anpassade sig efter vad de hade och utgick ifrån 

det.  
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Kanske är en viktig kugge i det hela tv-apparaten?  

Putnam ger tv och Internet en fjärdedel av skulden för nedgången i socialt kapital. I 

Sverige såg vi på SCB:s statistik att tv tar mycket mer tid än andra fritidsaktiviteter 

tillsammans (se tabell 8.1). I intervjuerna var tv-tittande inte regel utan snarare 

undantag. Det var endast två av intervjupersonerna som nämnde tv:n.  

 

Så fick vi osökt en smidig övergång från soffpotatis till gymråtta. 

Individuella motionsformer väljs framför gemensamma i USA. Där verkar idrott/motion 

ha blivit något man ser på när andra gör istället för att själv utföra. Putnam säger att 

amerikanerna ägnar mer tid att se på sport än att själva delta. Men i Sverige verkar 

idrotten inte ha blivit en åskådarsport. Antalet som gått på idrottsevenemang ligger på 

en stabil nivå, så gör även antalet utomhusidrottare (se tabell 8.2.3 och 8.2.2). Däremot 

ser man en ökning i inomhusidrottare (se tabell 8.2.1). Det kan tyda på att, som i 

Amerika, individuella motionsformer som styrketräning blivit mer populärt, men det 

kan lika gärna vara olika former av gruppträning som orsakat ökningen, som spinning, 

pilates, body combat osv.   

Alla intervjuade motionerar regelbundet på ett eller annat sätt. Carina spelade volleyboll 

och promenerade.  

 

Jag har ju ett nyårslöfte, att promenera mera (skratt). 

Eh, jag har ju, då går jag ut och promenerar själv. Det 

vill jag helst göra själv för jag vill gå i min egen takt 

och inte prata, för då blir jag andfådd (skratt) (Carina).  

 

Eva sa sig tycka om att motionera i grupp men hon hade småbarn hemma och valde att 

träna hemma på motionscykel. Med dagisskjutsar, köra till jobbet och diverse aktiviteter 

för barnen kändes det inte aktuellt för henne att sätta sig i bilen igen och köra till 

gymmet.  

Man ser inte heller här att det individuella skulle ha tagit över. De trivs med att träna i 

grupp och betonar vikten av det sociala.  
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De rör alltså på sig, men vad tycker de att det ger dem?  

Det ger personlig utvecklig då man känner att man klarar mer och saker som att cykla 

till jobbet går enklare. Carina sa glädje, och var övertygad om att det frigörs en massa 

goda ämnen då man har roligt. Just motion i grupp ansåg hon vara roligt. Promenaderna 

var kanske inte det roligaste i världen men det gav kontemplation, tid att fundera. 

Konditionen kom som en bonus på det hela. Diana nämnde att motionen gav ork och 

var stärkande för själen. 

Även Andreas nämnde glädjen. Han sa att han hade den uppfattningen att allt man gör 

ska vara roligt. Det mindre roliga kan man skita i eller åtminstone koppla bort.  

 

Så de människor som jag motionerar tillsammans med 

de har jag på någon vänster, de har jag valt utan att de 

vet det. Det är trevliga människor alltså, det.. Det är 

inte prestationsladdat och så även om det är kul att 

vinna. Så vi har framför allt roligt när vi tränar 

(Andreas). 

 

Detta citat anser jag innehålla en känsla av att ha kontroll över sin fritid och de val man 

där gör.  

 

 

9.1.3 Formellt nätverk 

 

Föreningsverksamhet tar en liten del av svenskarnas fritid. Däremot var hela åttio 

procent av de anställda medlemmar i någon fackförening år 2004 (se tabell 8.5.1.3). 

Vilket kan leda till en tro att svenskarna är mycket engagerade, men om man ser 

närmare på statistiken visar det sig att knappt tio procent hade varit aktiva i en facklig 

organisation samma år (se tabell 8.5.1.1). En på fyra hade varit på något möte med en 

facklig organisation (se tabell 8.5.1.2). Vid frågan om de var medlemmar i någon 

förening nämnde ingen av intervjupersonerna fackföreningar.  
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Svenskarna verkar vara mer intresserade av att prata politik än att göra politik. Då 

omkring hälften deltar i diskussioner om politik (se tabell 8.5.2.1). Men endast någon 

procent av befolkningen är aktiva i en politisk förening (se tabell 8.5.2.2).  

Putnam visade att det inte är viktigt hur många medlemskap man har utan kvaliteten på 

dem. Om man engagerar sig eller endast skänker pengar. Det är mötet med andra 

medlemmar som skapar socialt kapital, inte inbetalningskort.  

Samtliga intervjuade är medlemmar i någon slags förening. Det kan vara 

idrottsföreningar, en kör eller bostadsrättsföreningar. De uppgav både socialt 

kapitalbildande föreningar där medlemmarna möts, så som i en idrottsförening eller i en 

kör. Men de nämnde även att de ibland skänkte pengar till välgörande ändamål, till 

exempel konstföreningen eller Röda Korset. De föreningar de nämner är föreningar som 

de själva engagerar sig i regelbundet, alternativt som deras barn är medlemmar i så de 

engagerar sig på det sättet.  

Men varför är de medlemmar? 

Det övervägande svaret på denna fråga är det sociala. De anser sig hamna i ett 

sammanhang genom att vara medlemmar i föreningar. Man finns i en gemenskap och 

rör sig mot samma mål. Andreas ansåg sig vara medlem för att vara med och påverka. 

Han sa att han gått med på grund av intresset för ämnet, inte för de sociala kontakterna.  

 

Eh, jag är nog ingen föreningsmänniska egentligen. Om 

jag hamnar i en förening så är det inte för 

föreningslivet i sig utan för intresset för det som 

föreningen står för (Andreas).  

 

Beatrice sa sig gått med i en förening p.g.a. sin nyfikenhet och vilja att lära.  

 

Svårigheterna med medlemskap ansågs inte vara många. Några nämnde att hitta tiden 

till att engagera sig, men la till att är det något man brinner för så hittar man tiden till 

det. Om man hittar mycket negativt kan man ju alltid gå ur, då medlemskapet ju är 

något man valt. Visst, det kan ju kosta pengar men man får lite anpassa sig efter vilken 

ekonomi man har.  
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Jag skulle vilja vara aktiv i mycket mer grejer men, 

man måste ju sova också (Diana). 

  

Diana sa även att hon får bita sig i tungan för att det finns så mycket hon vill. Det får 

inte bli för många måsten för då blir det inte kul att engagera sig längre.  

Andreas, som innehar en hög post i sin förening ansåg att det ibland kunde vara 

otacksamt att arbeta ideellt i en förening. Då man kämpar mycket för föreningen, men 

de man kämpar för bara klagar på det man inte hunnit med att göra. 

 

 

9.1.4 Informellt nätverk 

 

I USA är träffar med vänner mer populärt än att organisera sig i någon formell förening 

men även här har en minskning skett. Man umgås även mindre med sin familj. I Sverige 

har träffar med vänner de senaste tjugo åren legat på samma nivå, sextio procent av 

svenskarna träffar vänner varje vecka (se tabell 8.5.1).  

 

Intervjupersonerna har lite olika aktiviteter med sina familjer, lite beroende på civil 

status och barnens ålder. Aktiviteterna kan bestå av motionerande, kortspel och resor 

tillsammans med utflugna barn.  

 

Och så har man projekt ihop, och det är stärkande för 

äktenskapet. Ja, det tror jag är bra (Diana). 

 

De hjälper sina barn med olika saker och åker iväg för att göra aktiviteter så som 

skidåkning.  

 

Cyklar och badar och gör olika vad ska man säga, ja 

lekar på gräsmattan (Eva). 
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De träffar vänner dels på arbetet och dels på sina fritidsaktiviteter. Det händer även att 

de bjuder hem folk eller blir bortbjudna. Alla sa att de är vänner med arbetskamraterna 

och vissa träffas även på fritiden och hittar på saker tillsammans.  

 

Ja sedan träffar jag ju, man träffar ju faktiskt vänner på 

jobbet, för att arbetskamrater blir ju vänner. Man 

kommer ju dem ganska tätt inpå livet (Diana). 

 

 

9.1.5 Ideellt arbete 

 

Det är inte endast motionsaktiviteter som utförs enskilt i USA utan även ideellt arbete. 

Då individuella insatser lyckats stå emot, har kollektiva minskat.  

Intervjupersonerna nämnde saker som att hjälpa till med barnens aktiviteter och politik. 

De verkar engagera sig i det som de redan är inne i, som bostadsrättsförening och 

barnens fritidsaktiviteter. De stödjer även en del organisationer med pengar, eller 

skänker bort kläder. De nämner även hjälp med barnens aktiviteter som ridning eller 

friidrott. En del har varit aktiva i hjälporganisationer förut. Även en del av deras 

aktivitet i organisationer eller föreningar är ideellt arbete, som ordförande i 

bostadsrättsförening och politiska uppdrag. 

 

 

9.1.6 Tillit  

 

Jag är ju ganska ljusblå måste jag säga. Jag tror ju folk 

om gott. Mm. Och det har ju lyckats. Ibland tänker 

man, hur länge ska det lyckas? Man vet ju aldrig, man 

hör ju om andra människor som har råkat ut för saker 

och ting.  Eh, kanske har jag den där känslan i mig att, 

lite ugglor i mossen, då blir jag inte lika gentil om man 

säger så (Diana).  
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Samtliga intervjupersoner säger att de litar på människor i allmänhet. Diana säger att 

hon kanske litar för mycket på andra (se ovanstående citat).  

Medan Andreas hade grunduppfattningen att lita på andra men endast tills, eller om, de 

bevisar motsatsen. 

 

Skit i det du hört tidigare, när du träffar en ny 

människa är det oskrivet. Så det kan man säga att min 

inställning är att lita på människor. Men sedan är jag 

inte romantisk eller så, utan jag märker när det inte går 

att lita på någon (Andreas).  

 

Angående huruvida de tror att människor litar på varandra tror de att det finns både och. 

Diana nämner att de som råkat ut för negativa saker kanske tappar tilliten till andra 

människor. Andreas tror att det finns en tillitsbrist, särskilt bland ungdomar. Att de 

blivit svikna av föräldrar eller lärare samt att det rör sig en del om egoism och 

narcissism.  

Carina svarade följande på denna fråga. 

 

Jag tror de flesta gör det, mer eller mindre. Annars, hur 

skulle det se ut annars om vi misstror varandra. Då 

vidgas ju avståndet till varandra. Ju mer man tror på 

varandra, ju mer man kan se att andra människor har 

fördelar och man har tillit till andra, ju närmre kommer 

man ju varandra. Sedan beror det ju på hur man har 

blivit fostrad och hur man har blivit bemött under sin 

uppväxt och så. Om man har blivit bekräftad, om man 

tror på sig själv. Tror man inte på sig själv och kanske 

har dåligt självförtroende kanske man inte litar på 

andra heller. Det beror på om man blivit sviken och så 

mycket. Men jag tror att det är viktigt att vi har tillit till 

varandra. Då växer den vi har att göra med (Carina).  
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9.1.7 Trygghet 

 

Putnam nämner att de som blivit utsatta för brott litar mindre på andra. Men Mallén 

(2005) säger att det faktum att det förekommer en hög andel brott inte leder per 

automatik till att invånarna känner otrygghet. Samt att man kan känna trygghet utan att 

ha belägg för det.  

Mallén pekar även på att man i mindre grad uttrycker en rädsla att drabbas av brott om 

man känner sig vara en del av grannskapet. Vilket var intressant då en av 

intervjupersonerna blivit utsatt för inbrott, men trots den erfarenheten känner sig trygg 

tack vare goda relationer till grannarna.  

SCB visar att svenskarna hyser en större rädsla för att bli brottsoffer än vad som 

verkligen sker (se tabell 8.6.1 – 8.6.8). Man kan spekulera i hur mycket det påverkar 

vilket bostadsområde man är bosatt i.  

Statistik för 2004 visar att de som blivit utsatta för våld var fem procent (se tabell 8.6.2). 

Hela tio procent av männen och tjugofem procent av kvinnorna sa sig samma år ha 

avstått från att gå ut på kvällen av rädsla att drabbas av våld (se tabell 8.6.1).   

Intervjupersonerna känner sig trygga i sina bostadsområden. Andreas nämner att 

bostadsområdet är lite exklusivt utan klödd medan Carina tack vare sina grannar kunde 

känna sig trygg trots att hon haft inbrott nyligen.  

Beatrice tror att människor överlag känner sig trygga. Några nämner att kanske äldre 

kan känna sig otrygga på grund av vad som sägs i media. Just media utpekas som att 

orsaka att personer känner otrygghet, dels att de kan förstora upp det hela, men även att 

man hör om allt som händer och börjar undra hur är människor egentligen. Anonymitet 

nämns också. En som tog upp detta var Eva som sa att man känner sina grannar i 

mindre utsträckning idag, man vet inte vem som bor i närheten och har inte den sociala 

kontakten. 
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10. Diskussion  

 

Det har blivit dags att ta reda på om jag funnit svar på min frågeställning, samt hur 

dessa svar ser ut.  

För att påminna läsaren var min frågeställning: 

 

• Hur spenderar mina intervjupersoner sin fritid? 

• Skapar de socialt kapital? 

 

Hur intervjupersonerna spenderar sin fritid anser jag redan ha besvarats ovan. De fem 

personer jag intervjuat skapar socialt kapital på sin fritid. De gör det som de valt på sin 

fritid, det som får dem att må bra. Jag imponeras av hur stor kontroll de alla verkar ha 

på sina liv. De har även en speciell inställning till livet som gör att de ser saker positivt, 

positivt men ändå inte romantiskt. Som angående tillit, de litar på andra tills de får 

indikationer på annat. Andreas sa efter intervjun att han inte trodde hans inställning 

speglade det allmänna. Kanske gör den heller inte det, men det kan nog vara värt att 

sträva efter. Dessa människor engagerar sig i olika nätverk, formella och informella, 

vare sig det gäller att arbeta ideellt eller att äta soppa hos varandra varannan torsdag. 

Skulle de ha känt oro för sin ekonomi, känt otrygghet eller haft en bristande tillit hade 

nog situationen varit en annan. En annan aspekt jag tror är av vikt är att de engagerar sig 

regelbundet. Det är inte sporadiska aktiviteter de håller på med, utan de träffar 

människor regelbundet på sina olika aktiviteter.  

Jag kan tänka mig att denna inställning kan vara en bra grund att stå på i skapandet av 

socialt kapital. De vågar ge av sig själva, eftersom de litar på människor. De känner att 

de har möjlighet att engagera sig i diverse fritidsaktiviteter och de verkar trivas med sin 

livssituation. 

 

Utifrån vad jag lärt genom denna studie kan detta sägas vara ett bra recept på ett socialt 

kapital. Vi har sett att USA och Sveriges utveckling följs åt på vissa punkter men skiljer 

sig på andra. Mina intervjupersoner skiljde sig till viss del både från Putnams 
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presentation och även ifrån SCB. De är lärare och kan visst även lära oss hur vi ska ha 

ett gott socialt kapital.  

 

Den första funderingen jag hade angående socialt kapital var en känsla av att man 

träffas mindre ansikte mot ansikte idag, än vad man gjorde för femton tjugo år sedan. 

Mötet med andra människor skapar tillit och trygghet, något som jag tror är av mycket 

stor vikt för det sociala kapitalet. De är så stora stöttepelare, har vi en känsla av tillit och 

trygghet vågar vi samarbeta med andra personer och ge av oss själva.  

Det vore intressant att veta hur det kommer sig att en så stor del av befolkningen i 

Sverige faktiskt, inte bara upplever att deras tid inte räcker till, men att de ofta känner 

så. Vilken faktor gör att vissa känner så och andra inte? Kanske är det just ordet kontroll 

som är nyckelordet här? Intervjupersonerna kände kontroll över sin fritid och visste att 

de kunde göra förändringar om det var något de inte trivdes med. 

 

Lärare tjänar inte så bra med pengar, ändå var de inte oroade. Ligger det i 

livsinställningen?  

 

Ge mig mod att förändra det jag kan, 

ge mig ro att acceptera det jag inte kan förändra, 

och ge mig förstånd att inse skillnaden9. 

 

Något jag fann intressant i intervjuerna var att de såg ideellt arbete som mer än något 

som måste vara organiserat av någon välgörenhetsförening som Amnesty exempelvis. 

Personerna nämner att de hjälper till med barnens aktiviteter, är politiskt aktiva och är 

idrottsledare. Det är ingen instrumentell syn på välgörenhet och att arbeta ideellt de har.  

En annan sak jag funderat på är att ingen av de personer jag intervjuat nämner att de är 

med i facket. Detta är något jag tänkt på i efterhand. Visst kan det vara så att ingen av 

dem faktiskt är medlemmar. Eller kan det vara så att de inte ser medlemskap i facket 

som något föreningsmedlemskap utan som något man är med i för att få ta del av 

försäkringar och andra förmåner.  
                                                 
9 http://www.lindalen.com/lennart.htm
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Putnam nämner angående nedgången i socialt kapital ”dessa unga får ligga i om de ska 

fylla tomrummet” (Putnam 2001:140). Måste de göra det då? Lite är bättre än inget, det 

var en speciell situation som gjorde att just den generationen blev så goda medborgare 

och var så engagerade. Men kanske hotet är starkt utifrån nu också, i och med Irakkriget 

och nu med Iran och deras kärnkraft. Putnam kunde ha varit lite mer öppen för de nya 

former av aktivitet som kan komma med en ny tid. Exempelvis så talar han om 

datorspel, att de spelas individuellt. Här skulle jag vilja invända och säga att min 

erfarenhet visar att under tiden man spelar kortspel på Internet pratar man visst med 

varandra. Så gör man även vid andra spel som Counter-strike eller Battlefield II. Jag tror 

heller inte, men nu spekulerar jag, att spel som Singstar eller Idol är roliga att spela på 

egen hand.  

Angående Putnams titel på boken så har antalet bowlare i USA inte direkt minskat 

däremot har antalet som bowlar i organiserade lag minskat.  

 

 

11. Tips på vidare forskning 

 

Socialt kapital hos Arbetslösa 

  Äldre 

  Skilda 

 

Faktorer som skapar och förintar 

  - Trygghet 

- Tillit 

 

Eller något som jag funderade på tidigare. Nämligen att undersöka ungdomar som sitter 

mycket framför datorn, angående de relationer de skapar där. 
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