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Sammanfattning 

Sverige har sedan början av 1900-talet haft en stark folkrörelse där det ideella arbetet har varit 

en självklarhet. I dagens samhälle tyder mycket på att de äldre folkrörelsernas 

organisationsprinciper förlorar mark. I dess ställe har principer som centralisering och avlönat 

ledarskap kommit att ta över allt mer. Uppsatsen syftar därför till att försöka analysera hur det 

ökade ekonomiska inslagen i det ”traditionella ideella föreningslivet” påverkar utvecklingen 

av socialt kapital i samhället? Teoretiskt har främst Putnam kommit att användas som anser 

att deltagandet i frivilliga sammanslutningar utgör grunden för skapandet av socialt kapital. 

Det sociala kapitalet är enligt Putnam även det ”kitt” som bland annat ligger till grund för en 

väl fungerande demokrati. Den empiriska delen av uppsatsen har begränsats till att endast 

beröra den svenska idrottsrörelsen och för att ytterligare avgränsa studien har en fallstudie 

gjorts från basketrörelsen i Luleå. Det sociala kapitalet bygger rent konkret på begrepp såsom 

normer (ömsesidighet), attityder (tillit) och slutligen även på ett beteende (deltagande). 

Resultaten av undersökningen är att ett socialt nätverk som präglas av en hög grad av socialt 

kapital gör det svårt att se några tydliga effekter av det ökade ekonomiska inslaget i 

föreningslivet. Detta hänger bland annat samman med det problem som bland annat Rothstein 

har påpekat med Putnams teori. Personer som väljer att engagera sig i frivilliga organisationer 

har rent generellt redan sen tidigare en hög grad av socialt kapital. Huruvida det sociala 

kapitalet skulle vara lika starkt hos föreningsmänniskor utan deras engagemang går dock att 

ifrågasätta. Förmodligen är chanserna större att ett stort engagemang genererar en ökad tillit 

och förmåga att samarbeta än vad fallet vore utan detta åtagande.  

 
Studien visar, i enlighet med tidigare undersökningar, att de ekonomiska inslagen i 

föreningslivet kommit att öka. Det torde således peka på att det är svårare att rekrytera och 

behålla ledare och funktionärer idag. Slutsatsen som kan dras av det visar då i sin tur på att 

färre medborgare är villiga att engagera sig i föreningslivet. Utifrån framför allt Putnams 

resonemang kring socialt kapital visar det minskade föreningsengagemanget på en minskning 

av det sociala kapitalet. Slutsatserna indikerar således att det är svårt att se några tydliga 

effekter mellan det ökade ekonomiska inslaget och det sociala kapitalet, sett på personer som 

redan är involverade i föreningslivet. Däremot pekar själva kravet på ökad ekonomisk 

ersättning för att engagera sig i föreningslivet, med utgångspunkt i främst Putnams 

resonemang, på en minskning av det sociala kapitalet i samhället i stort. 
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1 Inledning 
I ett internationellt perspektiv har Sverige sedan början av 1900-talet haft en stark folkrörelse 

där det ideella arbetet har varit en självklarhet. Att ställa upp och bidra till föreningslivets 

fortlevnad har i mångt och mycket kommit att vara en given del i många medborgares 

vardagliga liv (Amnå och Munck, 2003:3). Dessa föreningar antas i sin tur bidra till såväl den 

kulturella som demokratiska utvecklingen i samhället. Givetvis bidrar föreningarnas skilda 

verksamheter till olika aspekter av demokratin (Fukuyama, 2001). Antingen kan föreningen 

delta direkt i det politiska livet (i form av politiska partier eller intressegrupper) eller fungera 

som ”en skola i medborgarskapet” där individerna lär sig att samarbeta vilket i förlängningen 

leder till en ökad tillit och ett större förtroende mellan medborgarna. Dessa positiva effekter 

kan då enligt Fukuyama komma att användas i det offentliga livet (Fukuyama, 2001:11). I en 

rapport om föreningslivet i Sverige (2003) påpekar dock Amnå och Munck att de äldre 

folkrörelsernas organisationsprinciper om frivillighet, intern demokrati och decentralisering 

förlorar mark. I dess ställe har de organisationer som utmärks av centralisering, avlönat 

ledarskap, icke-demokratisk organisering och med medlemsstöd mer i form av pengar än tid 

kommit att ta över allt mer (Amnå och Munck, 2003:83).   

 
Dessa tendenser har även Putnam uppmärksammat i Den ensamme bowlaren (2001) där han 

studerat det amerikanska folkets engagemang i föreningslivet. Hans resultat visar i likhet med 

Amnås och Muncks resultat att antalet aktiva medlemmar, det vill säga de som tidigare åtagit 

sig styrelseuppdrag och deltagit som funktionärer, i föreningarna minskat och i viss mån 

endast ersatts av ett passivt medlemskap i form av betald medlemsavgift. Putnam fastslår här 

att den största boven i dramat för det minskade intresset för föreningslivet är det ökade TV 

tittandet (Putnam, 2001:60ff). Putnam pekar på att deltagandet i frivilla sammanslutningar 

utgör grunden för skapandet av socialt kapital. Enligt honom är det sociala kapitalet det ”kitt” 

som ligger till grund för en väl fungerande demokrati. I enlighet med Amnås resultat om ett 

minskat engagemang är därför ett rimligt antagande att de svenska föreningarna i allt högre 

utsträckning känt sig tvingade att betala ut ekonomisk ersättning för arbete som tidigare 

utförts rent ideellt. Det övergripande temat för denna uppsats är att diskutera och analysera 

hur de ökade ekonomiska inslagen på föreningsnivå påverkar skapandet av socialt kapital i 

samhället. För att lyckas med detta så utgår studien teoretiskt från främst Putnams 

resonemang och forskning kring begreppet socialt kapital. För att ytterligare stärka eller 

påvisa eventuella brister i hans resonemang har även, bland annat Rothsteins och Colemans 

forskning kring socialt kapital använts.  
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur de ökade ekonomiska inslagen i det traditionella 

ideella föreningslivet påverkar och har påverkat utvecklingen av socialt kapital bland dem 

som engagerar sig i föreningslivet. För att kunna analysera denna utveckling behöver även 

följande frågeställningar besvaras. Vad är socialt kapital och hur kan det definieras? 

 
1.2 Metod, material och avgränsningar  

På grund av att uppsatsens syfte har sin utgångspunkt i föreningslivet utgår studien från 

Putnams resonemang och teori kring begreppet socialt kapital. Teorin bygger på att 

deltagandet i föreningslivet utgör grunden för skapandet av det sociala kapitalet. Hans 

teoretiska argumentation kring begreppet har sedermera kompletterats med relevanta inlägg 

från övriga studier som gjorts på området. För att ge ett exempel har både Putnams Den 

fungerande demokratin- medborgarskapsandans rötter i Italien (1996) och Rothsteins Sociala 

fällor och tillitens problem (2003) kommit att användas. Trots att de drar liknade slutsatser 

om det sociala kapitalets positiva egenskaper skiljer sig deras åsikter åt ifråga om hur detta 

kapital skapas. Även om Putnam och Rothstein är oense om ”kärnan” till skapandet av det 

sociala kapitalet ger de varandra delvis rätt i sina resonemang. De är båda medvetna om att 

tilliten inte kan skapas utan fungerande och goda institutioner, men samtidigt behövs tillit 

mellan medborgarna för att man skall kunna bygga upp goda institutioner.  

 
Den empiriska delen av uppsatsen har avgränsats till att endast beröra den svenska 

idrottsrörelsen. Detta baseras på det faktum att idrottsrörelsen är en av de största folkrörelser 

vi har idag (Internet 2). För att ytterligare avgränsa studien har en fallstudie gjorts och i det 

här fallet då basketrörelsen i Luleå. Från basketrörelsen har sedan de semistrukturerade 

intervjuerna till uppsatsen tagits. Att genomföra semistrukturerade intervjuer har inneburit att 

ordningen på frågorna varierat från person till person. Huvudsakligen har således en kvalitativ 

metod kommit att användas för att besvara uppsatsens syfte. Anledningen till att fokuseringen 

i empirin ligger på intervjuerna baseras främst på att de nätverksrelationer som det sociala 

kapitalet karaktäriseras av, enligt bland annat Putnam, ofta är informella och horisontella till 

sin karaktär. Detta medför svårigheter att via statistik få fram relevant data inom området. Det 

är alltså svårt att via redan existerande databaser välja ut variabler som kan infogas under 

begreppet socialt kapital. Som tidigare nämnt karaktäriseras det sociala kapitalet ofta av 

relationer som är informella och horisontella vilket gör det nödvändigt att ta hänsyn till den 

lokala kontexten varifrån informationen hämtas. Putnam menar även att en ökad eller minskad 
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tillit mellan individer bygger på hur samarbetet utvecklas i dessa nätverk (Putnam, 1996:201). 

Syftet med studien är därför mer av karaktären ”varför” samarbetet utvecklas som det gör 

(Svenning, 2003:72ff). Urvalet av intervjuobjekten har medvetet grundat sig i att få 

respondenter med vitt skilda kunskaper och erfarenheter om basketrörelsen i Luleå. Att ta 

med respondenter från olika nivåer i föreningarna runt om i Luleå har främst gjorts för att 

kunna återge en så korrekt och nyanserad bild som möjligt hur det ekonomiska inslaget i 

föreningslivet påverkar det sociala kapitalet i det här specifika fallet (Esaiasson, m.fl. 

2002:286ff). Vilken relevans undersökningens intervjuer har sammanfattas därför på ett bra 

sätt av Kvale, när han säger: ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomens mening” (Kvale, 1997:13).  

 

I analysen av intervjuerna har det givetvis tagits hänsyn till huruvida respondenterna, baserat 

på deras bakgrund, kunnat representera föreningen i mer generella termer eller inte. Det går 

alltid att diskutera huruvida intervjuer kan komma att spegla den ”sanna bilden” av hur 

verkligheten ser ut, eller om personerna som blir intervjuade ger de svar som han eller hon 

tror att intervjuaren vill höra (Svenning 2003:120f). I den här studien varade intervjuerna 

mellan 45 minuter och en timme och i vissa fall ännu längre. Samtliga respondenter visade sig 

ha en gedigen bakgrund inom föreningslivet vilket medförde att de hade bestämda åsikter 

kring ämnena ”engagemang och deltagande”. Det är därför föga troligt att de skulle låta sig 

påverkas. Den sammantagna bilden är därför att intervjuerna kom att återspegla en trovärdig 

bild av hur engagemanget ser ut hos majoriteten av de engagerade ledarna och funktionärerna 

inom basketrörelsen i Luleå. 

 
1.3 Disposition 

I nästa kapitel följer uppsatsens teoridel. Kapitlet inleds med att utifrån främst Putnam och 

Rothstein förklara och definiera begreppet socialt kapital. Vad socialt kapital är och hur det 

skapas tas bland annat upp här. I detta avsnitt diskuteras även vilka fördelar respektive 

nackdelar som det sociala kapitalet kan ha i samhället. Vidare diskuteras och analyseras även 

ömsesidighetens betydelse för skapandet av socialt kapital. Kapitlet avslutas sedermera med 

en del som kopplar samman socialt kapital med föreningslivet. Detta mynnar ut i en 

sammanfattning av teorin som sedan ligger till grund för den empiriska delen av uppsatsen. 

Kapitel 3 inleds med ett kortare översiktligt resonemang kring den svenska idrottsrörelsen för 

att sedan övergå till basketrörelsen i Luleå, som valts till utgångspunkt för uppsatsens 

empiriska del. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på ett antal intervjuer som gjorts för att utifrån 
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det teoretiska underlaget se vilken betydelse de ökade ekonomiska inslagen i föreningslivet 

har för skapandet av det sociala kapitalet. I uppsatsens avslutande del knyts teorin samman 

med det empiriska underlaget i en sammanfattande slutdiskussion, där också uppsatsens 

övergripande syfte besvaras.  
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2 Vad innefattas av det sociala kapitalet? 
Teoridelen inleds med att utifrån främst Putnam och Rothstein förklara och definiera 

begreppet socialt kapital. Vad är socialt kapital och hur skapas det? Därefter argumenteras det 

även för vilka fördelar respektive nackdelar som det sociala kapitalet kan medföra i samhället. 

Vidare diskuteras ömsesidighetens betydelse för skapandet av socialt kapital och slutligen 

kopplingen mellan socialt kapital och föreningslivet. Allt detta mynnar till sist ut i en 

sammanfattning av teorin som sedan ligger till grund för den empiriska delen av uppsatsen. 

 
2.1 Vad är socialt kapital och hur skapas detta?  

Det finns många olika definitioner av vad socialt kapital är och vad som skiljer det från andra 

tillgångar som till exempel humankapital. Rothstein konstaterar bland annat i Sociala fällor 

och tillitens problem (2003) att begreppet är sammansatt av två olika termer. ”Socialt visar på 

att det har med relationer mellan människor att göra. Kapital indikerar således att det utgör 

någon slags tillgång för de individer som är i besittning av det” (Rothstein, 2003:110). På det 

individuella planet hävdar Rothstein vidare att socialt kapital refererar till två olika 

dimensioner. Den första är mer kvantitativ till sin karaktär och fokuserar därmed på antalet 

kontakter en person har. Det vill säga att ju fler kontakter en person har desto mer socialt 

kapital besitter personen i fråga. Denna dimension är emellertid enligt Rothstein inte 

tillräcklig för att definiera vad socialt kapital är. En andra mer kvalitativ dimension måste tas i 

beaktande för att förklara innebörden i det sociala kapitalet. Det räcker alltså inte bara att se 

på antalet kontakter utan hänsyn måste enligt Rothstein även tas till kontakternas kvalitativa 

karaktär i form av graden av tillit som de innefattar. Det sociala kapitalet är därför enligt 

Rothstein även kopplat till begreppen ”trovärdighet och pålitlighet” (Rothstein, 2003:108ff). 

Enligt Putnam definieras det sociala kapitalet som ”egenskaper inom en social organisation, 

såsom nätverk, normer och social tillit, som underlättar koordination och samarbete för 

ömsesidig nytta” (Putnam, 1996: 201).  

 
Rent konkret innefattar och bygger det sociala kapitalet enligt Putnam på begrepp som normer 

(ömsesidighet), attityder (tillit) och slutligen även på ett beteende (deltagande). Sammantaget 

kan detta leda till att människor samverkar i positiv anda och ömsesidigt litar på varandra. 

Rothstein kritiserar emellertid Putnams definition av begreppet socialt kapital som han menar 

är alldeles för bred. Hans kritik bygger i detta avseende främst på att Putnam i sin definition 

bygger in det som ska förklaras i själva definitionen av socialt kapital och därmed gör teorin 

tautologisk. Rothstein menar därför, som tidigare nämnts, att definitionen av socialt kapital 
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ska fokusera på beteendet som dels mynnar ut i aktiviteten i frivilliga sociala nätverk, dels 

även i den mellanmänskliga tilliten. Han betonar dock att dessa två variabler bör hållas 

analytiskt åtskilda. Skälet till detta bygger delvis på kritiken som han själv framför mot 

Putnams definition, nämligen att de i vissa fall kan komma att vara kausalt kopplade 

(Rothstein, 2003: 96ff). Vidare kan bildandet av nätverk eller gemensamma normer därför, 

enligt främst Putnam, nämnas som exempel på former av socialt kapital. Även Coleman 

stämmer in i detta och i Foundation of Social Theory (1990) pekar han på det faktum att 

socialt kapital i form av förtroende, nätverk och sociala normer är en typ av kapital som till 

skillnad från ekonomiskt kapital ökar ju mer det används och som långsamt försvinner om det 

inte används (Coleman, 1990: 315). Efter denna redogörelse för vad socialt kapital är och hur 

det kan definieras är det nödvändigt för studien att se vilka effekter det sociala kapitalet kan 

ha i samhället. 

 
2.2 Fördelar men även nackdelar/brister med socialt kapital 

 
Socialt kapital gör oss klokare, friskare, tryggare, rikare och bättre i stånd 
att styra en rättvis och stabil demokrati (Putnam, 2001:305). 

 

Utifrån Putnams resonemang ger det sociala kapitalet bland annat medborgarna en möjlighet 

att lösa kollektiva problem. Medborgarna i ett samhälle som präglas av en hög grad av socialt 

kapital har alltså lättare att inse fördelarna med samarbete och är mindre villiga att åka 

snålskjuts på andras bekostnad (Putnam 2001:303f). Snålskjutsproblematiken är något som 

bland annat Moberg kommit att diskutera i Offentliga beslut (1994) där han analyserat 

problem kring möjligheterna till kollektivt agerande. Han pekar på det faktum att kollektiva 

nyttigheter i form av exempelvis renare miljö och bättre utsikt kräver ett kollektivt agerande. 

Om beslutet endast innefattar ett fåtal individer är möjligheten stor att de inblandade lyckas 

enas kring ett beslut.  

 
Som exempel kan nämnas att stugägare lyckas enas om att avverka ett mindre skogsområde 

för att möjliggöra en bättre utsikt. Ifall den kollektiva nyttigheten istället kommer att omfatta 

en hel stad är chanserna till ett kollektivt agerande enligt Moberg avsevärt mycket mindre. 

Även om majoriteten av medborgarna är eniga om att utsikten skulle bli bättre av att ett större 

skogsområde kom att avverkas är det enligt Moberg föga troligt att medborgarna skulle kunna 

komma att enas kring ett beslut i frågan. En av anledningarna är som tidigare nämnts just 

snålskjutsproblematiken som kan uppstå (Moberg 1994). Utöver problematiken som ges ovan 

skulle även andra spelteoretiska förklaringar till varför individer i många fall inte väljer att 
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samarbeta som till exempel ”allmänningarnas tragedi” och ”fångarnas dilemma”, enligt 

Putnam, underlättas om medborgarna besitter en hög grad av socialt kapital.1 Vidare 

argumenterar Putnam för att även transaktionskostnaderna i samhället minskar om parterna 

innehar en hög grad av mellanmänsklig tillit. För att illustrera detta väljer Putnam att peka på 

det faktum att i princip alla kommersiella transaktioner innehåller ett inslag av tillit och för 

den delen även alla transaktioner som genomförs under en längre tidsperiod (Putnam 

2001:304ff).  

 

Som det framkommit hitintills ter sig förekomsten av det sociala kapitalet som direkt 

avgörande för ett fungerande samhälle. Även om Rothstein som tidigare nämnt instämmer i 

många av Putnams resonemang kring det sociala kapitalets positiva effekter väljer han dock 

att poängtera att allt socialt kapital inte är av godo. Många frivilliga organisationer och 

nätverk är uppbyggda för att skapa misstro mot andra människor i allmänhet och i synnerhet 

mot andra organisationer. I detta sammanhang lyfter han bland annat fram organisationer som 

exempelvis Hells Angels med flera som internt uppvisar en hög grad av socialt kapital och 

tillit inom gruppen. Denna typ av socialt kapital genererar däremot inga positiva effekter till 

övriga samhället utan snarare tvärtom (Rothstein 2003:166ff).  

 

En annan intressant aspekt som Rothstein väljer att lyfta fram är att personer som engagerar 

sig i frivilliga organisationer rent generellt är personer som redan sen tidigare innehar en hög 

grad av socialt kapital. Han menar därför att deltagandet i frivilliga organisationer och nätverk 

givetvis är bra på många sätt, men det verkar inte öka tilliten till andra människor i samhället 

om man ser till det stora hela (Rothstein 2003:169ff). Även Putnam har insett att allt socialt 

kapital inte är av godo och har därför i sina senare verk poängterat att man måste särskilja på 

olika typer av socialt kapital. Enligt Putnam bör därför en åtskillnad göras mellan det 

överbryggande och sammanbindande sociala kapitalet. Båda typerna av kapitalet kan vara bra 

men när det är sammanbindande kan det som Rothstein påpekar vara farligt i vissa 

sammanhang (Putnam 2001:374ff). Det överbryggande sociala kapitalet som gör att 

individens tillit blir mer generell och även börjar innefatta samhället i stort är enligt Putnam 

den viktigaste typen av socialt kapital.  

                                                 
1 För vidare diskussion om snålskjutsproblematiken (se Olson, 1965), allmänningarnas tragedi (se Hardin, 1968) 
och slutligen för fångarnas dilemma (se Hardin, 1982). 
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För att åstadkomma och generera denna typ av socialt kapital som sträcker sig utanför den 

innersta kretsen är det, enligt Putnam, nödvändigt att det finns gemensamma normer. Vilken 

eller vilka normer är då viktiga för skapandet av socialt kapital? 

 

2.3 Ömsesidighetens betydelse för skapandet av socialt kapital 

Colemans argumenterade tidigare för att sociala normer genererar socialt kapital vilket även 

Putnam pekar på som den viktigaste normen för skapandet av socialt kapital, nämligen 

ömsesidighet (reciprocitet). Denna norm är så grundläggande för den civiliserade tillvaron att 

alla moralregler av betydelse innehåller någon motsvarighet till denna norm (Putnam, 2001: 

141f). Ömsesidigheten kan dock vara av två slag antingen ”balanserad” eller ”generaliserad”. 

Med den balanserade ömsesidigheten menas att man samtidigt byter varor eller tjänster av 

samma värde. Detta exemplifierar Putnam bland annat med bytandet av julklappar.  

 

Den generaliserade ömsesidigheten är dock den Putnam avser som grundläggande för det 

sociala kapitalet och den visar på ett fortlöpande bytesförhållande som vid en viss tidpunkt är 

ensidig eller som Putnam uttrycker sig, ur balans. Den generaliserade ömsesidigheten bygger 

dock på förväntningar om att tjänsten vid ett senare tillfälle ska återgäldas. Putnam pekar på 

att vänskap i princip alltid bygger på denna typ av ömsesidighet (Putnam, 1996:207). Putnam 

argumenterar således i likhet med Coleman att socialt kapital har med band mellan individer 

att göra. När banden mellan individerna utvecklats till starka nätverk är även det sociala 

kapitalet starkt. Personerna som ingår i nätverket utvecklar med tiden gemensamma normer 

för ömsesidighet och har därmed även förtroende och tillit för varandra. Normernas betydelse 

för det sociala kapitalet är något som Putnam utvecklat i Den ensamme bowlaren (2001) där 

hans undersökningar pekar på att sociala nätverk och gemensamma ömsesidighetsnormer 

underlättar samarbete och är till fördel för alla (Putnam, 2001:19ff).  

 

Emil Uddhammar och Fredrik Erixon har i kapitalism, nätverk och demokrati- förutsättningar 

för samarbete och myter om socialt kapital (2002) genomfört ett hundratal intervjuer med 

personer i fyra olika länder (Sverige, Nya Zeeland, Thailand och Kenya) för att försöka 

kartlägga människors vardagliga nätverk och villkoren för förtroende och samarbete som man 

ställer i dessa. I likhet med Putnams resonemang kring ömsesidighetens betydelse för 

skapandet av socialt kapital visade även Uddhammars och Erixons resultat på att kravet av 

ömsesidighet var ett grundläggande villkor som lyftes fram för skapandet av förtroende. Detta 

var oberoende om det gällde de familjära, arbets- eller föreningslivsnätverken (Uddhammar 
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och Erixon, 2002:146). I denna studie är den intressanta aspekten kopplingen mellan socialt 

kapital och föreningslivet. Vilken koppling finns det och vilken betydelse har föreningslivet 

för skapandet av det sociala kapitalet? 

 

2.4 Kopplingen mellan socialt kapital och föreningslivet 

I Putnams studie av utvecklingen i Italien ställde han sig frågan varför den demokratiska 

utvecklingen gått så mycket fortare i de norra delarna av landet i förhållande till de södra 

delarna. För att förstå de demokratiska institutionernas varierade framgång i olika delar av 

landet måste hela samhället studeras enligt Putnam. Det är inte bara i det politiska systemet, 

utan även på fritiden i föreningslivet som den medborgaranda som återfinns i delar av Italien 

har skapats. Putnams slutsats är därför att ju mer människorna har varit involverade i frivilliga 

organisationer desto bättre fungerar demokratin. Medborgarna måste förmås att inte bara se 

till sin egen nytta utan även till helheten, till det ”gemensamma bästa”. Detta är enligt Putnam 

en förmåga som utvecklas i ett utbrett nät av frivilliga sammanslutningar (Putnam 1996:7). 

Resonemanget som Putnam för om fördelen med att medborgarna lär sig att se till helheten 

bygger som sagt på att man i föreningslivet lär sig att samarbeta. Samarbetet i sin tur 

utvecklar samtidigt ett ömsesidigt förtroende för varandra. Medlemmarna får slutligen även 

en förståelse för andras åsikter än deras egna. De fattade besluten medför även att deltagarna 

tvingas ta ett gemensamt ansvar. Ett starkt och fungerande föreningsliv främjar således 

medborgarnas möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet (SOU 2000:1).   

 

Rothstein resonerar, i Sociala fällor och tillitens problem (2003), instämmande i Putnams 

resonemang kring det sociala kapitalets betydelse men lägger i motsats till Putnam en större 

vikt vid institutionernas betydelse för skapandet av det sociala kapitalet (Rothstein, 

2003:10ff). Detta resonerar sig Rothstein bland annat fram till genom att använda spelteorin. 

Han utgår då från att alla vinner på att samarbeta men samarbete är meningslöst om inte alla 

deltar. Det kan då vara rationellt att inte samarbeta. Effektivt samarbete för gemensamma mål 

kan bara uppstå om man litar på att de andra också väljer att samarbeta. När var och en litar 

på institutionerna har de enligt Rothstein även anledning att lita på varandra (Rothstein, 2003: 

165ff).2 Även om Putnam och Rothstein är oense om ”kärnan” till skapandet av det sociala 

kapitalet ger de varandra delvis rätt i sina resonemang. Tilliten kan inte skapas utan 

fungerande och goda institutioner, men samtidigt behövs tillit mellan medborgarna för att man 

                                                 
2 För vidare diskussion om spelteorin se till exempel Kuhn, S (2003). (Internet 1). 
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skall kunna bygga upp goda institutioner. För att återgå till Putnams resonemang bygger dessa 

som tidigare nämnt delvis på att deltagandet till stor del ska ske på frivillig basis. Även i Den 

organiserade frivilligheten (2004) betonar bland annat Ahrne betydelsen av frivilligheten som 

grundpelare i föreningslivet: 

 
Medlemmarnas personliga motiv för att delta antas med andra ord vara starka, 
och typiskt för frivilligorganisationer är deras förmåga att förena medlemmarnas 
starka personliga engagemang med kollektiva intressen (Ahrne m.fl., 2004:28). 

 
Ahrne anser på grund av detta att kopplingen mellan medlemmarnas motiv till deltagandet 

och dess insatser i organisationen är stark om den bygger på frivillighet. Om människor får 

betalt för att göra saker finns risken att det är just betalningen som är motiverande och inte 

själva innehållet i handlingen. På grund av denna slutsats kommer de oundvikligt in på några 

av de problem som en organisation, där personer som mottagit ekonomisk ersättning blandas 

samman med dem som ställer upp ideellt, kan ställas inför. En aspekt som författarna väljer 

att ta upp i detta sammanhang är de samordnings- och kommunikationsproblem som kan 

uppstå när personerna har olika förutsättningar och i vissa fall olika motiv för sitt deltagande 

(Ahrne m.fl. 2004:28f). Putnam argumenterar slutligen även för att de nätverksrelationer som 

det sociala kapitalet karaktäriseras av ofta är informella och horisontella. Dessa horisontella 

band mellan olika yrkes- och medborgargrupper genererar därför det förtroende i allmänhet 

och medborgardygder som är nödvändiga för en fungerande demokrati. Enligt Putnam 

genererar dessa horisontella relationer av samarbete och ömsesidighet ett samhälle som 

karaktäriseras av en medborgargemenskap med lika förpliktelser och rättigheter för alla 

(Putnam,1996:109).   

 

2.5 Sammanfattning  

Utifrån Rothsteins resonemang indikerar begreppet ”socialt kapital” dels att det har med 

relationer mellan människor att göra, dels att det utgör någon slags tillgång för de individer 

som är i besittning av det. Rent konkret bygger det sociala kapitalet enligt Putnam på begrepp 

såsom normer (ömsesidighet), attityder (tillit) och slutligen även på ett beteende (deltagande). 

Rothstein anser dock att Putnams definition av socialt kapital är för bred. Fokus för 

studerandet av socialt kapital på individnivå bör enligt Rothstein istället ligga på antalet 

kontakter en person har (deltagande) samt dessa kontakters kvalitativa karaktär i form av 

graden av tillit (attityder) som de innefattar.  
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För att studera hur det sociala kapitalet påverkas av de ökade ekonomiska inslagen i 

föreningslivet har författaren därför valt att utgå ifrån dessa begrepp:  

 
● Normer (ömsesidighet) 

● Attityder (tillit) 

● Beteende (deltagande) 

 
För att ytterligare förtydliga vad som utgör grunden till det sociala kapitalet på individnivå, 

pekar Putnam på den generaliserade ömsesidighetens betydelse för ett starkt socialt kapital. 

Det vill säga att tilliten till varandra i nätverken ökar när jag kan göra något för dig, i trygg 

förväntan om att du, eller någon annan i nätverket vid ett senare tillfälle kommer att göra 

något annat för mig. Hur påverkas denna ömsesidighet om någon eller några i nätverket 

mottar ekonomisk ersättning? Deltagandet i föreningslivet bör vidare, enligt Putnam, även 

präglas och bygga på en frivillig basis. Anledningen till detta bygger i många avseenden på 

samma resonemang som kring ömsesidighetens betydelse för skapandet av socialt kapital. 

Incitamenten för att återgälda en tjänst, eller bygga vidare på ett samarbete, kan därför i 

många fall hämmas utifall att endera parts deltagande sker under tvång.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     ? Ökat krav på 
ekonomisk 
ersättning 

Föreningslivet Ideellt arbete 

Socialt 
kapital 
– Normer 
– Attityder 
– Beteende Medborgare 

Figur 1.  Schematisk bild över vad studien ämnar undersöka. 
 

I figur 1 framgår det att medborgarna engagerar sig i allehanda föreningar, däribland 

idrottsrörelsen. Engagemanget är enligt den genomgångna teorin övervägande positivt för 

samhället. Deltagandet genererar enligt bland annat Putnam socialt kapital i samhället. 

Putnams antagande om deltagandets genererande av socialt kapital baseras dock på 

föreställningen att deltagandet är frivilligt. Deltagandet har också i mångt och mycket varit 

frivilligt, i och med att föreningslivet till stora delar byggt på ideell basis. Men bland annat 

Amnås och Muncks undersökning (jfr. Kapitel 1) har visat att de ekonomiska inslagen i 
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föreningslivet ökat. Vilka effekter har således det ökade kravet på ekonomisk ersättning i 

föreningslivet för skapandet av socialt kapital? Alltså, det som undersökningens fokus ligger 

på är den svartmarkerade pilen i figur 1. I den empiriska delen analyseras basketrörelsen i 

Luleå för att se om de ökade ekonomiska inslagen påverkar eller har påverkat skapandet av 

socialt kapital. För att kunna se det har som tidigare nämnts tre variabler kunnat urskiljas som 

avgörande för skapande av socialt kapital, nämligen normer, attityder och beteende. Hur 

dessa tre förhåller sig till varandra är dock något oklart. Socialt kapital kan enligt bland annat 

Rothstein skapas från var och en av dessa variabler men kan onekligen också skapas ur 

varandra (jfr. Kapitel 2.1). Resultatet av detta kan då bli ett cirkelresonemang som innebär att 

källorna till socialt kapital blir det samma som effekterna av socialt kapital. Trots 

problematiken kring resonemanget ovan utgör dessa begrepp, enligt främst Putnam, grunden 

för skapandet av socialt kapital. Läsaren bör dock ha kritiken i åtanke, i och med att studien 

även fortsättningsvis kommer att baseras kring dessa begrepp.  
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3 Den svenska idrottsrörelsen 
Idrottsrörelsen är vid sidan av fackföreningsrörelsen, sett både till antalet aktiva och till 

förtroendemän, den i särklass största folkrörelsen vi har i landet. De föreningar som 

tillsammans utgör grunden för idrottsrörelsen i Sverige har sammantaget närmare tre miljoner 

medlemmar (Internet 2). Ett sätt att studera utbredningen av det sociala kapitalet i olika 

idrotter skulle då kunna vara att studera antalet medlemmar respektive idrott har. Det vill säga 

att desto fler medlemmar en förening har ju mer socialt kapital finns det.  

 

Medlemsantal i fyra idrotter (2003)

0
100
200
300
400
500
600
700

Basket Golf Ishockey Bowling 

A
nt

al
 (t

us
en

ta
l)

Sport

Antal medlemmar

 
Figur 2. Antalet medlemmar i fyra olika idrotter (Källa: Riksidrottsförbundets hemsida 2005-
04-15, Internet 2). 
 
I figur 2 går det att utläsa att golf i förhållande till exempel ishockey och basket har åtskilligt 

många fler medlemmar. Detta skulle möjligtvis kunna indikera att förekomsten av socialt 

kapital är mycket större inom golfen. Ett problem med denna typ av jämförelser är att 

mörkertalet i form av passiva medlemmar inte framgår. Enligt Rothstein och Putnam har det 

sociala kapitalet att göra med relationer mellan medborgarna. Ifall att medlemskapet endast är 

passivt i form av till exempel betald medlemsavgift skapas inget socialt kapital (jfr. Kapitel 

2.1). Vidare är denna metod enligt Rothstein inte tillräcklig för att definiera vad socialt kapital 

är. En andra mer kvalitativ metod måste tas i beaktning för att förklara innebörden i det 

sociala kapitalet. Det räcker alltså inte bara att se på antalet medlemmar utan hänsyn måste, 

enligt Rothstein, även tas till medlemmarnas kvalitativa karaktär i form av graden av tillit som 

de innefattar. Ett sätt att undersöka detta skulle då kunna vara att se hur många 
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sammankomster respektive idrott kan uppvisa. Det vill säga hur många gånger som 

medlemmarna kommer att träffas i olika sammanhang inom idrotten. 
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Figur 3. Antalet sammankomster inom fyra olika idrotter, i Sverige 2001 och 2002 (Källa: 
Riksidrottsförbundets hemsida 2005-04-15, Internet 2). 
 

I figur 3 ovan går det att utläsa att ishockeyn och basketen har påfallande många fler 

sammankomster än till exempel golfen och bowlingen. Detta skulle onekligen också kunna 

indikera att skapandet av socialt kapital är mer omfattande inom ishockeyn och basketen. Ett 

stort problem med denna typ av slutledningar är att det lokala aktivitetsstödet endast ges till 

personer mellan 7-20 år (Internet 3). De stora lagidrotterna har en stor andel av sina 

medlemmar i åldern 7-20 och verksamheten drivs till viss del av de pengar som föreningarna 

får från aktivitetsstödet. Därmed är det inte konstigt att de nämnda lagidrotterna kan uppvisa 

så pass många sammankomster.  

 

Golf till exempel har en mer jämn åldersstruktur på sin verksamhet och den finansieras till 

stora delar på medlemsavgifter. Det kan vara en av förklarningarna till den förhållandevis 

höga andelen medlemmar som golfen trots allt har (se Figur 2). Att golfen skulle ha få 

sammankomster ter sig därför tämligen missvisande. Snarare är det så att sammankomsterna 

är desto fler men att dessa inte redovisas i den här typen av data. Trots svårigheterna att 

kvantitativt utläsa hur stort deltagandet verkligen är, har idrottsrörelsen i Sverige som tidigare 

nämnt sammantaget närmare tre miljoner medlemmar. Med utgångspunkt i Putnams 

resonemang att det sociala kapitalet skapas i frivilliga sammanslutningar torde idrottsrörelsen 

trots allt ha en stor betydelse för skapandet av socialt kapital. Enligt regeringens uttalade mål 

för den nationella idrottspolitiken slås bland annat fast att en fri och självständig idrottsrörelse 
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aktivt ska stödjas. Vidare ska idrotten bygga på ideellt engagemang och bedriva en bred 

verksamhet som värnar om god etik, lika förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och 

män, arbeta aktivt för integration samt värna om demokratisk fostran (Internet 4). Efter ett 

regeringssammanträde 2004, som bland annat berörde beskattningen av den svenska idrotten, 

slås dock fast att allt talar för att utvecklingen inom idrotten går mot en ökad 

kommersialisering och en ökad specialisering kommer att fortsätta (Internet 5:9). Eller som 

Christer Pallin i tidningen svensk idrott utrycker sig: 

 
Man frågar sig – vad är delar av folkrörelsen idrott på väg att bli. Om allt fler 
ideella funktionärer kräver betalning, [...] – kan vi då med fog fortsätta att tala 
om ideell förening och ideell verksamhet. Begreppet ideell står för osjälvisk, 
oegennyttig eller självuppoffrande verksamhet. En sådan verksamhet som 
samhället sedan lång tid har givit stöd och fördelar, bl.a. i skattehänseende  
(Pallin Svensk idrott 2000, Internet 6). 

 

I Putnams undersökning av det amerikanska folkets förändrade fritidsvanor framgår det att 

deltagandet i föreningslivet minskat. För att återknyta till idrottsrörelsen och deltagande finns 

det givetvis sporter som uppvisar en positiv trend som till exempel golf och styrketräning. 

Putnam pekar dock på att dessa sporter inte är lika sociala som sporter som minskat i 

popularitet. En annan trend Putnam nämner som alarmerade för skapandet av socialt kapital i 

USA är det faktum att fler och fler väljer att idrotta på egen hand istället för som tidigare i 

grupp. Detta exemplifierar Putnam med att lagspelet i bowling håller på att dö ut och att allt 

fler väljer att bowla på egen hand (Putnam, 2001:114ff).  

 
I de undersökningar som Rothstein tagit del av går inte denna utveckling av deltagandet att 

återfinna i det svenska föreningslivet. För att förklara detta väljer även han att lyfta fram 

idrottsrörelsens särställning i Sverige, både när det gäller medlemsantal likväl som faktisk 

deltagarnivå. Även om senare undersökningar som Rothstein tagit del av pekar på att många av 

de etablerade folkrörelserna tappat medlemmar och aktiva under slutet på 1990-talet så anser 

inte han, i motsats till Putnam, att det har någon större inverkan på skapandet av socialt kapital. 

Han menar istället att det minskade föreningsengagemanget mera tyder på en identitets- eller 

mentalitetsförändring än utslag av minskade sociala kontakter. Rothstein pekar på att 

medborgare idag, i högre utsträckning än tidigare, engagerar sig i aktiviteter som sträcker sig 

utanför det traditionella föreningslivet. Att engagera sig i aktiviteter utanför föreningslivet 

behöver således enligt Rothstein inte innebära en minskning i medborgarnas sociala kontaktnät 

(Rothstein, 2003:126ff). 
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4 Basketrörelsen i Luleå 
För att se vilka effekter de ökade ekonomiska kraven för att engagera sig i föreningslivet kan 

ha för skapandet av socialt kapital har den empiriska delen av denna studie fokuserats på 

basketrörelsen i Luleå. Basketen är numera en av de största vintersporterna i Sverige och 

Luleå är idag ett av landets i särklass bredaste basketfäste.  

 

Luleå Basket Centrum 

Plannja Basket Luleå Basket 
Elitlag Herr Elitlag Dam 

Luleå Steelers Luleå Stars 
14 lokala basket 
klubbar runtom i 
Luleå kommun 

Utvecklingslag Utvecklingslag 
Div.1 Herr Div.1 Dam 

Luleå Basketgymnasium  
 

Figur 4. Basketrörelsens organisering i Luleå (Källa: Bearbetat material från Basketcentrum i 
Luleås hemsida 2005-03-24, Internet 7). 
 

Idag finns det 18 klubbar i Luleå med omkring 150 aktiva lag vilket medför cirka 2500 aktiva 

spelare. Klubbarna är i mångt och mycket oberoende av varandra med tanke på att varje 

enskild förening har egen ekonomi, egen styrelse samt ett eget upptagningsområde 

(Respondent nr. 3, 2005-04-26). För att kunna samordna dessa föreningar under ett 

gemensamt paraply har Luleå basket centrum upprättats. Enligt informant 1 som var en av 

grundarna till denna var grundtanken att implementera en idé om bland annat en kommun- en 

elit. Vidare var även tanken att basketen skulle vara till för alla. Målet var även att möjliggöra 

en plattform för ledare och spelare som kännetecknades av konkurrens, stimulans och 

samhörighet (Respondent nr. 1, 2005-05-02). För studiens fortsatta arbete är det intressent att 

se hur utbrett det sociala kapitalet är i dessa föreningar och hur det ökade kravet på 

ekonomisk ersättning kommit att påverka dess utveckling.  
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4.1 Hur ser engagemanget och deltagandet ut i Luleås basketföreningar? 

I det här avsnittet har en sammanställning av sammanlagt sju intervjuer gjorts. I detta kapitel 

representerar varje underrubrik en frågeställning men ordningsföljden på dessa har bortsett 

från den inledande frågan, som sagt sett olika ut från fall till fall. För att ge läsaren en större 

förståelse för vad som återges i detta kapitel har det känts nödvändigt att ge ytterligare 

information om respondenternas bakgrund varav en sammanställning gjorts som redovisas i 

bilaga två. 

 

4.1.1 Anledningen till engagemanget i basketen/föreningslivet? 

Vilka normer och värderingar kom då att ligga bakom respondenternas engagemang och 

deltagande? Utifrån den genomgångna teorin (jfr. Kapitel 2.5) kännetecknas ett starkt socialt 

kapital av att det finns grundläggande gemensamma normer. I den här studien har främst 

ömsesidigheten lyfts fram som väldigt betydelsefull för det sociala kapitalet.  Även om 

deltagandet är frivilligt eller påtvingat är det enligt Putnam avgörande för huruvida det sociala 

kapitalet är starkt eller inte. Samtliga respondenter kom här att poängtera att engagemanget 

inte varit påtvingat utan något som de själva kommit att välja. En tränare poängterade just att 

frivilligheten, att man inte känner sig tvingad är oerhört viktigt för hur engagemanget kommer 

att utvecklas:  

 
Jag tror att det är väldigt viktigt att deltagandet är frivilligt och att man inte 
känner sig tvingad till något. […] Personligen var det kärleken till sporten 
som fått mig att engagera mig [...] Utan den hade jag först och främst inte 
kommit dit jag är idag men även mentalt hade jag inte orkat med om inte 
engagemanget kommit inifrån (Respondent nr. 4, 2005-04-20).  

 
En annan ungdomstränares anledning till att engagera sig i föreningslivet bottnade i att han 

ville ge tillbaka något till sporten som genom åren gett honom så mycket. Detta utvecklade 

han bland annat genom att påpeka vilken förmån det varit att få träffa personer som i mångt 

och mycket kan sägas vara personer som format honom till den person han är idag 

(Respondent nr. 2, 2005-04-21). Även en annan respondent var inne på ungefär samma linje 

och pekade på att det är ganska uppenbart att han ger något till ungdomarna. Det få tänker på 

är just hur mycket man får tillbaka i form av uppskattning och upplevelser (Respondent nr. 6, 

2005-04-18). Dessa respondenters svar kom avslutningsvis i mångt och mycket att återspegla 

hur diskussionen gick vid samtliga intervjuer. 
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4.1.2 Varför väljer andra att engagera sig i föreningslivet?  

Denna fråga grundade sig i att se vilka motiv respondenterna ansåg låg bakom deltagandet 

och engagemanget i föreningslivet. I och med att flertalet av de medtagna respondenterna har 

en gedigen bakgrund inom föreningslivet var det intressant att se vilka motiv de såg som 

dominerande hos andra för att engagera sig. Samtliga intervjuade ansåg att när det gäller just 

idrottsrörelsen var det vanligaste sättet att bli involverad i föreningsverksamheten att man 

hade någon personlig relation till föreningen eller laget. Vanligast var alltså att föräldrar eller 

anhöriga engagerade sig. En av respondenterna som även är anställd på Luleå basket centrum 

framhöll just detta när föräldrarnas betydelse för föreningslivet kom att diskuteras. I sitt jobb 

ansåg sig respondenten kunna se detta tydligt. Bland annat när en ny förening ska startas upp 

hänger mycket på att det finns driftiga föräldrar som är villiga att engagera sig. Vissa problem 

hade dock uppstått vid några tillfällen med föräldrar som gärna ville avvakta med att engagera 

sig till dess att de sett att basketen var något som barnet var villig att satsa mer långsiktigt på 

(Respondent nr. 3, 2005-04-26). 

 

Även en av ungdomstränarna kom att nämna föräldrarnas engagemang i detta sammanhang. 

Respondenten ansåg att det i alla tider varit främst föräldrar eller anhöriga som kommit att bli 

involverade i föreningslivet. Hans uppfattning var dock att föreningsutvecklingen medfört att 

det nu nästan uteslutande bara är föräldrar som engagerar sig (Respondent nr. 6, 2005-04-18). 

Övriga respondenter kom även de att nämna föräldrarnas betydelse varav en ansåg att det 

snarare var en skyldighet än en rättighet som förälder att engagera sig i barnets förening om 

det behövdes. Han menade vidare att utifall något ledarpris eller dylikt skulle komma att delas 

ut och det kom att stå mellan en person som inte hade någon direkt anknytning till laget och 

till exempel en förälder, borde det vara självklart att personen utan någon direkt anknytning 

ska belönas före. Respondenten resonerade vidare att det tyder på ett bredare och mer 

osjälviskt engagemang om personen kommit att bli involverad utan någon personlig relation 

till laget. Avslutningsvis valde han dock att poängtera att det givetvis finns undantag från 

detta (Respondent nr. 5, 2005-04-25). 

 

4.1.3 Lättare eller svårare att få folk att ställa upp i föreningslivet idag?  

Putnams resultat visade i likhet med Amnås och Muncks resultat att antalet aktiva 

medlemmar, det vill säga de som tidigare åtagit sig styrelseuppdrag och deltagit som 

funktionärer, i föreningarna minskat. Anledningen till frågeställningen var alltså att se om 

denna trend gick att återfinna i basketrörelsen i Luleå. Vidare var det även intressant att se om 
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någon eller några av respondenterna ansåg att en eventuell minskning av engagemanget, i 

enlighet med Putnams undersökning, berodde på en ökad konkurrens från till exempel TV:n. 

Flertalet av respondenterna (4/7) kom att anse att det generellt blivit svårare att få folk att 

ställa upp. En del tyckte dock inte att det var lika svårt när det gällde just basketen. Andra 

tyckte även att de hade svårt att uttala sig om hur utvecklingen sett ut. En funktionär tillhörde 

dem som tyckte sig se att det blivit svårare att engagera folk. Detta tyckte hon hängde ihop 

med utvecklingen i samhället överhuvudtaget. Hon ansåg att vi kommit att bli mer passiva 

och isolerade. ”Vad har hänt med spontanidrotten och för den delen även spontanbesöken?”, 

frågade hon sig (Respondent nr. 7, 2005-04-20).  

 

Vissa andra kunde som sagt inte se någon direkt skillnad. En tränare ansåg att verksamheten 

flyter på så länge det finns en anknytning till föreningen/laget. Vidare tyckte han sig kunna se 

tendenser som pekade mot att föreningslivet fått en ökad konkurrens från andra 

fritidsintressen. Vi går mer och mer mot det ”bekväma samhället” som respondenten i fråga 

valde att uttrycka det (Respondent nr. 4, 2005-04-20). Även en av de medtagna 

ungdomstränarna ansåg att konkurrensen från andra aktiviteter utanför det traditionella 

föreningslivet kommit att ta över allt mer. Även hans uppfattning var att folk rent generellt 

blivit mer bekväma. Han pekade till exempel på det faktum att all ny teknik som kommit in i 

våra hem medfört att behovet av aktiviteter nu i många fall kan tillgodoses direkt i hemmet 

(Respondent nr. 6, 2005-04-18). Ordföranden i en av Luleås basketföreningar ville trots allt 

betona: 

 
Rent generellt ser jag tendenserna till att det blir svårare att rekrytera [...] 
När det gäller basketrörelsen i Luleå tycker jag däremot att det nästan är 
lättare idag än tidigare att knyta upp personer till föreningarna (Respondent 
nr. 5, 2005-04-25). 

 
Detta menade ordföranden berodde på att basketrörelsen är en relativt ny sport i jämförelse 

med till exempel fotbollen. Det har medfört att många före detta spelare nu kommit att 

engagera sig i basketen i och med att deras barn nu är aktiva. En annan orsak till att basketen 

inte har några problem med att rekrytera ledare och funktionärer, som enligt han kanske är 

den viktigaste anledningen, är att basketen i alla tider kommit att knyta upp unga ledare. 

Dessa ledare har sedan i många fall kommit att växa med ansvaret och är idag villiga och 

kapabla att ta ett stort ansvar för att driva föreningen framåt (Respondent nr. 5, 2005-04-25). 
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4.1.4 Har kraven på ekonomisk ersättning ökat för att engagera sig?  

Amnås och Muncks resultat visade att de organisationer som bland annat utmärks av avlönat 

ledarskap och med medlemsstöd mer i form av pengar än tid kommit att ta över allt mer. 

Anledningen till frågeställningen var alltså i likhet med tidigare frågeställningar att se om 

denna trend gick att återfinna i basketrörelsen i Luleå. Här ansåg fem utav respondenterna att 

kraven på ekonomisk ersättning för att engagera sig kommit att öka i omfattning. En av 

tränarna ansåg just att kraven på ekonomisk ersättning är mer i fokus än tidigare. Detta gäller 

dock enligt han från både föreningarna som de personerna som engagerar sig. Han tyckte sig 

se att det är ett större frågetecken kring vad som innefattas av det ideella ledarskapet 

(Respondent nr. 4, 2005-04-20). En av ungdomstränarna gick till och med ett steg längre och 

ansåg att kravet på ersättning idag tyvärr är mer en regel än ett undantag för att lyckas få 

personer involverade i föreningslivet (Respondent nr. 6, 2005-04-18).  

 

Funktionären ansåg sig vara för dåligt insatt för att kunna uttala sig om utvecklingen. Däremot 

hade hon märkt en oförståelse från många som inte kan förstå varför hon engagerar sig i den 

utsträckning hon gör. Hon sa bland annat att folk tagit för givet att hon varit anställd av 

föreningen för att hon engagerat sig så mycket. De kunde inte tro att någon kunde göra detta 

utan att få ekonomisk ersättning för ”besväret” (Respondent nr. 7, 2005-04-20). En tränare 

som varit involverad i basketrörelsen under många år ansåg att kraven på ekonomisk 

ersättning blivit mer påtaglig med åren. Han ville även i det här sammanhanget poängtera att 

pengar aldrig kommer att kunna ersätta den drivkraft som ges när andra människor visar sin 

uppskattning för det man åstadkommit (Respondent nr. 1, 2005-05-02).  

 

4.1.5 Positivt eller negativt med ekonomisk ersättning? 

På den här frågan varierade respondenternas svar från att det var övervägande negativt till att 

det trots allt finns många fördelar med ekonomisk ersättning. Eller som ordföranden i en av 

Luleås basketföreningar var inne på: 

 
Ekonomisk ersättning till tränare och funktionärer kan i många fall vara bra 
till dess att till exempel en nystartad förening har möjlighet att stå på egna 
ben. Givetvis ingen långsiktig lösning, men i många fall ack så nödvändig  
(Respondent nr. 5, 2005-04-20). 

 
En av tränarna såg också att det i vissa fall var positivt med ersättning. Han pekade på att det i 

vissa fall kan visa tecken på uppmuntran från föreningen att de tycker att personen i fråga gör 

ett bra jobb. Detta kan i sin tur bidra till ett ökat engagemang i längden. Emellertid sa han att 
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förekomsten av ekonomisk ersättning inte får komma att äventyra föreningens primära syften. 

Nämligen att ta hand om själva kärnverksamheten (Respondent nr. 4, 2005-04-20). Den 

anställde på Luleå basketcentrum ansåg i sin tur att det var en svår balansgång huruvida 

ersättning ska ges eller inte. Hon betonade emellertid: 

 
Väljer föreningen till sist att betala ut ersättning bör de vara medvetna om 
att det är svårt att gå tillbaka till det ideella (Respondent nr. 3, 2005-04-26). 

 

Att få pengar eller annan ersättning kan ju kortsiktigt vara tillräckligt motiverande för att 

fortsätta engagera sig resonerade en annan. Han betonade vid ett flertal tillfällen under 

intervjun att pengar endast är motiverande under en viss period. Kravet på mer pengar 

kommer oundvikligen som ett brev på posten så småningom om engagemanget inte bygger på 

någonting mer (Respondent nr. 1, 2005-05-02). 

 

4.1.6 Fördelar och nackdelar att samarbeta med personer som får ekonomisk 

ersättning? 

Avsikten med den här frågeställningen var att se huruvida samarbetet fungerade om en eller 

flera personer mottar ekonomisk ersättning i en annars övervägande ideell organisation. Till 

exempel nämner Putnam den generaliserade ömsesidigheten som en viktig ingrediens för att 

kunna utveckla socialt kapital. Antagandet bygger dock på förväntningar om att tjänsten vid 

ett senare tillfälle ska återgäldas (jfr. Kapitel 2.3). Som ett exempel kan då nämnas att om en 

person utför en tjänst men får ekonomisk ersättning skulle det vara rimligt att viljan att 

återgälda tjänsten inte skulle vara lika stor som om personen utfört tjänsten ideellt. Här ansåg 

dock flertalet av respondenterna att det inte spelade någon större roll utifall någon i 

föreningen mottog ekonomisk ersättning eller inte. Det var istället hur individen var som 

person som var avgörande för hur samarbetet kom att utvecklas. En ungdomstränare menade 

att det inte är om man får ekonomisk ersättning som är avgörande för hur samarbetet fungerar. 

Det som är viktigt och avgörande för hur samarbetet fungerar, är att det är folk som vill vara 

där och inte känner sig tvingade till något (Respondent nr. 6, 2005-04-18). 

 

Även en annan tränare var inne på samma linje som ungdomstränaren. Han ansåg inte heller 

att det spelade någon roll om folk har betalt eller inte. Det är istället kärleken till sporten som 

är avgörande, om man så att säga har rätt fokus eller inte. Är man bara där för pengarna så 

lyser det igenom rätt fort (Respondent nr. 4, 2005-04-20). Avslutningsvis påpekade en av 

respondenterna, i egenskap av styrelseledamot, att när pengar kommer in i bilden så har det en 
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tendens att splittra. Det ökar bland annat kraven på den som mottar ersättning men väcker 

även misstänksamhet i form av ”varför ska jag ta på mig detta när det är du som får betalt för 

att genomföra det” (Respondent nr. 1, 2005-05-02). 

 

4.3 Sammanfattning 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det var viktigt att engagemanget inte varit påtvingat 

utan något som de själva valt. Just frivilligheten, att man inte känner sig tvingad tyckte många 

var direkt avgörande för hur engagemanget utvecklas. Vidare ansåg samtliga intervjuade att 

när det gäller just idrottsrörelsen var det vanligaste sättet att bli involverad i 

föreningsverksamheten att man hade någon personlig relation till föreningen eller laget. 

Vanligast var alltså att föräldrar eller anhöriga engagerade sig. Majoriteten av respondenterna 

ansåg sedermera att det generellt blivit svårare att få folk att ställa upp i föreningslivet. Många 

kom att påtala att vi i dagens samhälle prioriterar andra aktiviteter på vår fritid än att engagera 

oss i föreningslivet. På frågan om kraven på ekonomisk ersättning ökat eller inte var de flesta 

av den åsikten att det kommit att öka i omfattning. Vidare varierade respondenternas svar till 

stora delar på frågan om denna utveckling var positiv eller negativ. Avslutningsvis tycktes det 

inte ha någon större betydelse huruvida någon i föreningen mottog ekonomisk ersättning eller 

inte. Det vanligaste svaret var istället att individen som person var det som avgörande hur 

samarbetet kom att utvecklas. 
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5 Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur de ökade ekonomiska inslagen i det 

”traditionella ideella föreningslivet” påverkar och har påverkat utvecklingen av socialt kapital 

i samhället. För att kunna analysera denna utveckling har även uppsatsens syfte varit att 

beskriva vad socialt kapital är och hur det kan definieras. Utifrån Rothsteins definition 

indikerar begreppet socialt kapital att det har med relationer mellan människor att göra, men 

även att det utgör någon slags tillgång för de individer som är i besittning av det. Enligt 

Putnam har den generaliserade ömsesidigheten en avgörande betydelse för om det sociala 

kapitalet är starkt eller inte (jfr. Kapitel 2.3). Det vill säga att tilliten till varandra i nätverken 

ökar när jag kan göra något för dig i trygg förväntan om att du, eller någon annan i nätverket 

vid ett senare tillfälle kommer att göra något annat för mig längre fram.  

 

Efter att ha genomfört intervjuerna är det slående hur samtliga respondenter väljer att nämna 

behovet av gemenskap och viljan att ge något tillbaka till föreningen/sporten som anledning 

till varför de valt att engagera sig i föreningslivet. Utifrån Putnams resonemang kring socialt 

kapital tyder dessa svar på att respondenternas motiv till engagemanget bygger på en 

ömsesidighet om att andras engagemang i viss mån nu ska återgäldas. Detta indikerar således 

en ömsesidighet som tyder på ett starkt socialt kapital. Putnam argumenterar vidare att 

medborgare med en hög grad av socialt kapital alltså har lättare att inse fördelarna med att 

samarbeta med andra och är mindre villiga att åka snålskjuts på andras bekostnad. Mot 

bakgrund av detta är det kanske inte konstigt att respondenterna svarade nekande på frågan 

om det uppstått problem vid samarbetet när en eller flera parter mottagit ekonomisk ersättning 

i en annars övervägande ideell förening.  

 

Personer eller organisationer som präglas av en hög mellanmänsklig tillit utgår generellt från 

att samarbetet kommer att fungera till dess att motsatsen bevisas. Det vanligaste svaret var 

därför istället att det snarare hade att göra med personen eller personerna huruvida samarbetet 

fungerande eller inte. Om personen eller personerna i fråga hade ekonomisk ersättning ansåg i 

princip ingen av de deltagande personerna spelade någon som helst roll för hur samarbetet 

kom att fungera. Putnam skulle därför förmodligen anse att personerna i detta specifika fall är 

personer med hög mellanmänsklig tillit. Att samtliga intervjuade i denna studie har ett stort 

socialt nätverk och en stor tilltro till sina medmänniskor pekar som sagt på en hög grad av 

socialt kapital men förstärker samtidigt en del av den kritik som riktats mot Putnams 
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resonemang. Bland annat Rothstein har ställt sig kritisk till Putnams tes om att socialt kapital 

skapas i frivilliga sammanslutningar. Rothstein anser att personer som väljer att engagera sig i 

frivilliga organisationer generellt är personer som redan sen tidigare innehar en hög grad av 

socialt kapital. Därför skulle förekomsten av frivilliga organisationer inte vara avgörande för 

hur starkt det sociala kapitalet är i ett land eller i en region. Det skulle vara starkt ändå och 

måste således bero på något annat och enligt honom då i form av starka och väl fungerande 

institutioner. Han menar därför att deltagandet i frivilliga organisationer och nätverk givetvis 

är bra på många sätt, men det verkar inte öka tilliten till andra människor i samhället om man 

ser till det stora hela (jfr. Kapitel 2.2). Resultatet från detta specifika fall indikerar som 

tidigare nämnt en hög grad av socialt kapital hos personerna som är engagerade i 

föreningarna.  

 

Huruvida det sociala kapitalet skulle vara lika starkt hos dessa personer utan deras 

engagemang i föreningslivet går dock att ifrågasätta. Förmodligen är chanserna större att ett 

stort engagemang genererar en ökad tillit och förmåga att samarbete än vad fallet vore utan 

detta åtagande. Vidare kom majoriteten av de intervjuade att anse att de ekonomiska inslagen 

i föreningslivet blivit större. Att de ekonomiska inslagen har ökat torde därför peka på att det 

är svårare att rekrytera och behålla ledare och funktionärer idag. Slutsatsen som kan dras av 

det borde i sin tur visa på att färre medborgare är villiga att engagera sig i föreningslivet. I och 

med att Putnam, men även Rothstein, anser att socialt kapital har med relationer mellan 

människor att göra så borde ju denna utveckling visa på en minskning av det sociala kapitalet.   

 

Flera av respondenterna ansåg att det är svårare att rekrytera och engagera personer idag och 

att det i sin tur beror på hur samhällsutvecklingen ser ut. Bland annat en av respondenterna 

valde i detta sammanhang att nämna utbredningen av det bekväma samhället som enligt 

honom kommit att ta över allt mer. Andra kom att poängtera att folk idag hellre är hemma och 

ser på TV än engagerar sig i föreningslivet. I Putnams undersökning av USA kom just TV 

tittandet att pekas ut som den värsta boven till det minskade föreningslivsdeltagandet. Putnam 

menade vidare att vanemässigt TV tittande i sin tur var förödande för skapandet av socialt 

kapital. Denna trend om någon borde vara alarmerande för det svenska samhället, inte minst 

med tanke på de negativa konsekvenser som det ökade TV tittandet enligt Putnam har för 

skapandet av det sociala kapitalet. Vidare ansåg samtliga intervjuade att när det gäller just 

idrottsrörelsen var det vanligaste sättet att bli involverad i föreningsverksamheten att man 

hade någon personlig relation till föreningen eller laget. Vanligast var alltså att föräldrar eller 
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anhöriga engagerade sig. Enligt Putnam utvecklas det sociala kapitalet främst i ett utbrett nät 

av frivilliga sammanslutningar. Det går att fråga sig om alla föräldrar verkligen deltar i 

föreningslivet av fri vilja eller om de i vissa fall känner sig tvingade att engagera sig för att 

deras barn är aktiva? En annan intressant aspekt, utifrån föräldraperspektivet, som också 

skulle kunna indikera att skapandet av socialt kapital inom idrottsrörelsen inte är lika 

omfattande som det möjligtvis skulle vara är just ömsesidigheten. Samma resonemang som 

tidigare antagits om att viljan att återgälda till en person som fått ekonomisk ersättning inte 

skulle vara lika stor som om personen utfört tjänsten ideellt går även att applicera på 

föräldrasituationen. Att vissa föräldrars engagemang och deltagande i idrottsrörelsen endast 

grundar sig i att deras barn eller anhöriga är involverade reser ju frågan om viljan att 

återgälda. Är det ett orimligt antagande att många personer inte känner samma behov av ge 

tillbaka något till de som engagerat sig i dem, när de har den vetskapen att engagemanget i 

vissa fall endast grundat sig en plikt att vara där i egenskap av förälder? Detta kan då medföra 

att den generella ömsesidigheten, som Putnam anser vara nödvändig för att utveckla ett starkt 

socialt kapital, minskar.  

 

Även om de ökade ekonomiska inslagen i föreningslivet och den stora andelen föräldrar i 

idrottsrörelsen i vissa avseenden indikerar en minskning eller i vissa fall en sämre kvalité av 

socialt kapital måste man ställa sig frågan vad som är alternativet? Är det i dagens samhälle 

möjligt att återgå till ett föreningsliv som fungerar utan inslag av ekonomisk ersättning? Går 

det vidare ens att bedriva föreningsverksamheten utan driftiga föräldrar? Som tidigare nämnt 

har kravet på ekonomisk ersättning kommit av en anledning. För att få personer att engagera 

sig har föreningarna känt sig tvingade att belöna deras insatser på något sätt. Ett enkelt sätt har 

därför varit att betala ut pengar för arbetet som individen utfört. En rimlig slutsats är dock att 

personer som en gång kommit att motta ersättning onekligen skulle ha svårt att lägga ner den 

tiden och engagemanget om ersättningen kom att dras in. Ett visst samband går därför att se 

mellan svårigheterna att rekrytera ledare och funktionärer och den i många fall ökande 

andelen föräldrar inom idrottsrörelsen.  

 

Trots de invändningarna som nu framförts mot idrottsrörelsens möjligheter att skapa socialt 

kapital i den utsträckningen som den skulle kunna göra är idrottsrörelsen fortfarande i många 

avseenden ovärderlig för det svenska samhället. Som det redan i inledningen nämns fungerar 

idrottsrörelsen som ”en skola i medborgarskapet” där individerna lär sig samarbeta vilket i 

förlängningen leder till en ökad tillit och förtroende mellan medborgarna. Ifall att fler och fler 
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inte anser sig ha tid eller anledning att engagera sig finns det en stor risk för att det sociala 

kapitalet i samhället minskar. Det i sin tur kommer i första hand att vara en nackdel för de 

medborgare som inte lika lätt som andra kan hävda sina intressen i samhället. För att 

förhindra denna utveckling behöver vi det organiserade kollektivet för att kunna hävda 

individens intressen. Tyvärr pekar mycket på att vi överlåter det kollektiva ansvaret på någon 

annan, som i sin tur får ta på sig uppgiften att sköta de allmänna angelägenheterna. En 

minskning av socialt kapital i samhället skulle således medföra att medborgarna i än större 

utsträckning litar på att andra ska utföra arbetet som han/hon i slutändan kan dra nytta av. 

Problemet med denna utveckling är dock att alla till sist drar sig undan vilket medför att alla i 

slutändan får det sämre. 

 

Detta resonemang går även att applicera på en mängd andra områden som exempelvis 

miljöfrågan. Alla vill ju ha en bra miljö men om den mellanmänskliga tilliten i samhället 

minskar, ökar det som tidigare nämnt incitamenten för den enskilde individen att dra sig 

undan. Att miljön är bra idag behöver ju inte betyda att den är det imorgon. De allra flesta 

anser nog också att ett väl fungerande föreningsliv är övervägande positivt för samhället i 

stort. Om nu föreningslivet, som Putnam argumenterar för, bidrar till att öka den 

mellanmänskliga tilliten borde den vara något att värna om. Även om motivet till 

engagemanget då skulle grunda sig i ekonomiska särintressen eller något annat, medverkar 

idrottsrörelsen till att människor möts. Vilket enligt Putnam är direkt nödvändigt för att kunna 

skapa denna tillit och förtroende mellan medborgarna. Det man avslutningsvis därför inte bör 

glömma i dagens allt mer egocentriska tidsanda, vilket även en av de medverkande 

respondenterna kom att påpeka: 

 
Pengar kommer aldrig att kunna ersätta den drivkraft som ges när andra 
människor visar sin uppskattning för det man åstadkommit (Respondent nr 
1, 2005-05-02). 
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Intervjuer 

Respondent nr. 1. Ungdomstränare, 2 maj 2005. Intervjun skedde på Luleå basketcentrum.  

Respondent nr. 2. Ungdomstränare och medverkande i Luleå Steelers styrelse, 21 april 2005.  

Intervjun skedde på respondentens arbetsplats. 

Respondent nr. 3.  Anställd på Luleå basketcentrum, 26 april 2005. Intervjun skedde i  

respondentens bostad. 

Respondent nr. 4.  Assisterande coach i Plannja basket och coach för U20 landslaget, 20 april  

2005. Intervjun skedde på Luleå basket centrums kansli.  

Respondent nr. 5. Ungdomstränare och ordförande i Sunderby SK, 20 april 2005. Intervjun  

skedde på Luleå basket centrums kansli. 

Respondent nr. 6. Ungdomstränare 18 april, 2005. Intervjun skedde i respondentens bostad. 

Respondent nr. 7. Funktionär och ledamot i Luleå Steelers styrelse, 20 april 2005. Intervjun  

skedde i respondentens bostad. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågor till intervjuerna 

 

● Varför har du engagerat dig i basketen? 

 

● Varför tror du andra väljer att ställa upp i föreningslivet?  

 

● Anser du att det är lättare eller svårare idag att få folk att ställa upp i 

föreningslivet? Varför?  

 

● Har du märkt av några tendenser att kraven på ekonomisk ersättning har ökat för 

att engagera sig i föreningslivet? Varför? 

 

● Tidigare undersökningar som gjorts pekar på att förekomsten av ekonomisk 

ersättning ökat för arbete inom föreningslivet. Vad tycker du om denna 

utveckling? Positiv/negativ? 

 

● Fördelar/nackdelar med att jobba/engagera sig i en förening där det dels finns 

personer som får ekonomisk ersättning, dels personer som arbetar ideellt.  
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Bilaga 2 Respondenternas meriter 
För att ge läsaren en större förståelse för det som återges i kapitel 4.1 har författaren funnit det 
nödvändigt att återge mera noggrant vilken föreningsbakgrund respektive respondent har. 
Detta har gjorts för att läsaren lättare ska kunna se huruvida svaren har bäring för en mer 
generell tolkning eller inte. 
 
Respondent nr. 1. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1952. En av 
grundarna till Luleå basketcentrum, samt grundaren av Luleå basketgymnasium. Han har 
bland annat varit involverad som: 
 
● 20 år anställd på Luleå basketcentrum 
● 20 år lärare på basketgymnasiet 
 
Respondent nr. 2. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1990. 
 
● Ungdomstränare sedan fem år 
● Luleå Steelers styrelse 
 
Respondent nr. 3. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1998. 
 
● Anställd på Luleå basketcentrum sedan 2002 
● Ungdomstränare 
 
Respondent nr. 4. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1990.  
 
● Tränare sedan 1990 bland annat som: 

- Assisterande coach i Plannja basket (4 år)  
- Coach för U20 landslaget 
- Instruktör på Sanda basketgymnasium  

 
Respondent nr. 5. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1985. 
 
● 20 år som ungdomstränare.  
● 15 år som anställd av Luleå basket centrum (1990-2005) 
● Ordförande i Sunderby SK 
 
Respondent nr. 6. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1992. 
 
● 13 år som ungdomstränare  
 
Respondent nr. 7. Engagerad i föreningslivet som ledare/funktionär sedan 1988. 
 
● Ledamot i Luleå Steelers styrelse   
● Mottagare av två Lions stipendier för ideellt arbete. 
● Styrelse arbete i Gammelstads basket  
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