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Inledning 

”Young people’s thirst for stronger governance may not alone trigger a 

revolution—but it may lay the groundwork for older radicals who need their 

support” (Howe, 2017) 

 

Är demokrati att ta för givet? Självklart är fallet inte så. Demokrati måste näras och födas för 

att den ska ha möjlighet att bibehålla sin styrka och ha möjlighet att växa sig starkare. Det 

demokratiska systemet fungerar som en marknadsplats där politiska preferenser aggregeras, 

och majoritetens sympatier blir till politik. En essentiell aspekt av det demokratiska livet är att 

minoriteter måste ha samma möjlighet att frambringa politiska åskådningar på samma sätt 

som majoriteten. Utmaningen i den demokratiska processen är helt enkelt att säkerställa dessa 

politiska rättigheter för de som tillhör minoriteten. Utan dessa rättigheter skulle demokratin 

falla. (Goodin, 2013) 

 

För tolfte året i rad publicerar Freedom House i sin årliga publikation att den globala friheten 

minskar (Freedom House, 2018). Under 2017 minskade de politiska rättigheterna i 71 länder, 

och ökade i endast 35. (Freedom House, 2018). Demokratin i världen är under hot, och hotet 

kommer inifrån de demokratiska staterna genom förändrade åsikter gentemot de demokratiska 

grundpelarna. Är demokrati önskvärt? Det är en fråga som allt oftare ställs även inom länder 

där de demokratiska värderingarna bör vara förankrade som djupast. Forskning visar att 

generation Y, och kommande generationer tenderar att vara mer öppna för antidemokratiska 

regeringsformer än någonsin tidigare, något som kan komma att undergräva det demokratiska 

systemet (Howe, 2017). Enligt Freedom House (2018) står demokratin för närvarande inför de 

största demokratiska problemen på årtionden eftersom att grundläggande demokratiska 

grundsatser såsom garanterade fria val, minoriteters rättigheter, pressfrihet, samt 

rättsstatsprincipen har kommit under attack runt om i världen. Därför är det nu viktigare än 

någonsin att undersöka vad som producerar respektive hämmar utvecklingen av demokratiska 

värderingar. Särskilt viktigt är det att undersöka skapandet av demokratiska värderingar bland 

ungdomar -  för det är de som kommer att avgöra framtiden för de demokratiska staterna. 

 

I den här studien har två essentiella funktioner av demokrati, socialt kapital samt politisk 

tolerans, undersökts i syfte att öka kunskapen om hur viktiga demokratiska värderingar 
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skapas. Enligt Putnam (1993) är det sociala kapitalet grundbulten för en fungerande 

demokrati eftersom att det får människor att samarbeta med varandra med syfte att uppnå 

kollektivets bästa. Putnam (1993) menar att socialt kapital byggs upp i organisationer som har 

horisontella nätverk individerna emellan, och påstår att vertikala nätverk hämmar skapandet 

av socialt kapital, och därmed synnerligen viktiga demokratiska värderingar. Ett högre socialt 

kapital skapar således gynnsamma effekter i samhället där individer blir mer toleranta, 

förstående och mindre cyniska (Putnam, 1993). Även politisk tolerans bland medborgare 

anses vara en essentiell aspekt inom demokratiska stater. Enligt Goodin (2013) kan en 

välfungerande demokrati endast blomstra där fria och öppna diskussioner sker och politiska 

motsättningar av alla former får uttryckas. Sådana politiska klimat existerar endast där det 

råder politisk tolerans (Goodin, 2013).  

 

Som framgår ovan kommer de yngre generationerna att avgöra framtiden för demokratiska 

stater. Därför syftar den här undersökningen till att undersöka ungdomars grad av socialt 

kapital samt politisk tolerans. Syftet med denna uppsats är att undersöka om ungdomars grad 

av socialt kapital samt politisk tolerans skiljer sig åt beroende på vilken sorts nätverk de ingår 

i. För studiens ändamål har två organisationer av horisontella nätverk analyserats, en 

gymnastikgrupp, samt en scoutgrupp. Studien innefattar även två typer av vertikala nätverk, 

en katolsk grupp, samt en grupp tillhörande svenska kyrkan. Samtliga organisationer rymmer 

inom Putnams definition av vertikala samt horisontella nätverk. Genom att analysera 

organisationer som engagerar ungdomar har det vidare varit ett syfte med denna undersökning 

att exklusivt analysera individer i åldrarna 15-20 år. Syftet med undersökningen har 

ackumulerats till två hypoteser.  

 

H1: Ungdomar i organisationer med horisontella nätverk påvisar en högre grad av socialt 

kapital än ungdomar i organisationer med vertikala nätverk.  

H2: Ungdomar i organisationer med horisontella nätverk påvisar en högre grad av politisk 

tolerans än ungdomar i organisationer med vertikala nätverk.   
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Teori / tidigare forskning 

Nedan redogörs för det teoretiska ramverk som har utformats utifrån syftet och hypoteserna. 

Dessa är socialt kapital, horisontella och vertikala nätverk, samt politisk tolerans.  

Socialt kapital 

Robert Putnam är en av de mest framstående forskarna inom forskningsfältet för socialt 

kapital. I boken making democracy work från 1993 undersökte Putnam varför vissa delar av 

Italien tenderade att klara av demokratiska processer bättre än andra. Putnam fann svaret i att 

de regioner som klarade av demokratiska processer bättre också innehade ett annat 

organisationsliv än i de delar som klarade processerna sämre. Putnams studie visar att ju mer 

allmänheten engagerar sig i föreningsliv och i andra organisationer, desto bättre fungerade de 

demokratiska processerna. Därtill menar Putnam att samhällsorganisationerna skapar 

”förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att 

underlätta samordnade operationer” (Putnam 2018, s.201). Enligt Putnam (1993) är det dessa 

effekter som bildar det sociala kapitalet hos individer som är engagerade i 

samhällsorganisationer. I boken Bowling Alone definierar Putnam (2000) socialt kapital som 

”Band mellan individer – sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som 

uppstår ur dem” (Putnam 2000, s.18). Ömsesidighet är enligt Putnam (2000) den viktigaste 

funktionen av mänskliga nätverk eftersom att funktionen går ut på att människor hjälper 

varandra. Enligt denna logik menar Putnam (2000) att socialt kapital är en av de viktigaste 

grundbultarna för demokrati, eftersom att det får människor att samarbeta med varandra för 

kollektivets bästa. Vidare menar Putnam (1993) att det sociala kapitalet ger goda effekter för 

samhället eftersom människor tenderar att bli mer förstående och mer toleranta. Han redogör 

också för att socialt kapital gör människor rikare, tryggare, friskare, och klokare, men framför 

allt bättre demokratiska individer. Emellertid finns det forskning som delvis delar Putnams 

åsikter. Den välkände svenska statsvetaren Bo Rothstein delar Putnams åsikter om att socialt 

kapital är viktigt, om inte livsnödvändigt för demokratiska processer. Rothstein (2001) 

avvisar däremot Putnams påståenden om att det är deltagande i samhällsorganisationer som 

skapar socialt kapital. I kontrast menar han att det är individers förtroende för offentliga 

myndigheter som skapar mellanmänskligt förtroende, och i förlängningen socialt kapital 

(Rothstein, 2001).  
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Horisontella och vertikala nätverk  

Putnam (1993) definierar två olika typer av nätverk som existerar inom organisationer, 

horisontella och vertikala. Putnam (1993) menar dock att de allra flesta organisationerna 

innehar en blandning av de två typerna av nätverk. De vertikala nätverken sammankopplar 

människor som står i ett hierarkiskt beroendeförhållande till varandra, de horisontella 

nätverken däremot fostrar socialt kapital hos medlemmarna eftersom att de för samman 

människor med likvärdig makt och status (Putnam, 1993). Organisationer med horisontella 

nätverk leder till det som författaren kallar för ”nätverk av medborgerligt engagemang” som 

skapas av att medlemmarna tillåts lösa problem genom kollektivt agerande. Desto mer 

horisontellt ett nätverk är, desto bättre är det för samhället i stort eftersom att det skapar en 

högre grad av socialt kapital bland invånarna. Som exempel på organisationer som erhåller 

vertikala nätverk anger Putnam (1993) organisationer såsom den katolska kyrkan och maffian. 

Han menar att den katolska kyrkan blandar hierarki och jämlikhet, men föreslår att det är en 

organisation med ett vertikalt nätverk. Putnam menar att alla religiösa organisationer blandar 

hierarki och jämlikhet, men att den protestantiska kyrkan traditionellt sett anses vara mer 

horisontell än den katolska. Putnam menar att organisationer som besitter ”intensiva 

horisontella interaktioner” och därmed ett horisontellt nätverk är organisationer såsom 

sportklubbar, kooperativ, ömsesidiga biståndsföreningar, kulturföreningar, samt frivilliga 

fackföreningar (Putnam, 1993).  Ett vertikalt nätverk, oberoende av hur många medlemmar, 

eller hur viktigt nätverket är för medlemmarna kan inte upprätthålla social tillit och samarbete 

(Putnam, 1993). Därtill menar Putnam (1993) att informationsflöden i vertikala nätverk ofta 

är mindre pålitliga än i de horisontella. I vertikala nätverk kan information frånhållas 

medlemmarna från sina överordnade för att undvika att organisationen blir exploaterad. 

Putnam (1993) menar därtill att horisontella nätverk ofta har en klientelistisk karaktär, och att 

förhållandena mellan medlemmarna i organisationen därmed är asymmetriska. Bara en 

”djärv” eller ”dumdristig” medlem som saknar solidaritet med gruppen, skulle försöka 

motsäga en överordnad i en organisation med vertikala nätverk (Putnam, 1993).  

Politisk tolerans 

Sullivan et al. (1982) definierar politisk tolerans som villigheten hos en individ att tillåta 

åsikter att uttryckas som personen ifråga motsätter sig. Författarna menar att viljan att tillåta 

åsikter som vi delar, eller som vi inte motsätter oss inte säger någonting om grad av politisk 

tolerans. En tolerant regim, likt en tolerant individ, är en som inte inskränker eller förbjuder 
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möjligheten för individer eller grupper att uttrycka åsikter som utmanar etablissemanget eller 

majoriteten. I en smalare mening reducerar Sullivan, Piereson och Marcus (1982) tolerans till 

att konstitutionella rättigheter ska gälla alla individer där yttrandefrihet, tryckfrihet och 

möjligheten att bli folkvald nämns explicit i sammanhanget. Politisk tolerans i en demokrati 

må kräva att alla politiska idéer ska få möjligheten att uttryckas på samma villkor. Däremot 

innebär det inte att politisk tolerans bör förlängas till stöd för våld (Goodin, 2013). Att vara 

politiskt tolerant är inte detsamma som att stödja eller tolerera radikala politiska värderingar 

som t.ex. terroristgrupper eller andra extrema grupper manifesterar (Goodin, 2013). Politiskt 

toleranta kontexter skyddar dock yttrande- samt pressfriheten hos förespråkare av sådana 

åskådningar (Goodin, 2013).  

 

I praktiskt taget alla studier lyfts hot fram som en av de starkaste oberoende variablerna till 

politisk intolerans. Rent logiskt visar forskningen att de som känner sig hotade av en specifik 

grupp tenderar att erhålla en lägre grad av politisk tolerans gentemot den (Goodin, 2013). 

Stouffers (1955) forskning demonstrerar att uppfattat hot av en individ har en direkt effekt till 

individens grad av politisk tolerans. Stouffers (1955) forskning demonstrerar att det finns en 

direkt effekt mellan hot och politisk tolerans, där individer som upplever hot också tenderar 

att vara mindre politisk toleranta. Även senare forskning som har använt sig av mer 

uppdaterade metoder för forskning av politisk tolerans uppger att högre grad av upplevt hot 

leder till mindre grad av politisk tolerans (Sullivan, Piereson, & Marcus, 1982; Sullivan, 

Marcus, Feldman, & Piereson, 1981). I sin bok beskriver Gibson och Gouws (2003) att det de 

facto inte är upplevt hot mot den enskilda individer som är den starkaste förklarande variabeln 

till politisk intolerans. De menar att upplevt hot mot det samhälle eller den grupp man tillhör 

är den starkaste prediktionen till politisk intolerans (Gibson & Gouws, 2003).  
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Metod  

I det här avsnittet redogörs för hur studien har genomförts, vilken forskningsdesign som har 

tillämpats, hur data har samlats in, hur fall har valts, samt hur studien har operationaliserats.  

 

Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som har ansetts bäst för att besvara frågeställningen har varit en 

teoriprövande studie. En sådan metod innebär att forskaren på förhand har en eller flera 

teorier som prövas på ett empiriskt material i syfte att besvara redan innan formulerade 

konkreta hypoteser (Esaiasson et al., 2017). I enlighet med metoden har två teorier valts ut för 

att testas på ett empiriskt material, likaså har två hypoteser formulerats. Teorierna som 

tillämpas är socialt kapital samt politisk tolerans som prövas mot ett antal respondenters 

utsagor som tillhör olika organisationer. I denna uppsats har metoden ”jämförande design – 

mest lika-designen” använts i syfte att genomföra undersökningen. Metoden går enligt 

Esaiasson et al. (2017) även under benämningen jämförande fallstudie. När en sådan metod 

tillämpas vid en studie som syftar att undersöka få fall föreslår Esaiasson et al. (2017) att val 

av fall bör väljas ur en strategisk synpunkt. En viktig aspekt är att val fall av fall ska väljas 

med utgångspunkt i att den huvudsakliga oberoende variabeln, som i detta fall är nätverkstyp, 

ska variera mellan fallen men att de andra oberoende variablerna ska vara så lika varandra 

som möjligt (Esaiasson et al., 2017). I syfte att uppnå så lite variation som möjligt i tänkbara 

oberoende variabler bör forskaren enligt Esaiasson et al. (2017) inhämta så mycket 

information som möjligt om analysenheterna för att tillförsäkra sig väl valda fall. I denna 

studie har information hämtats och fall har valts med utgångspunkt att skapa så gynnsamma 

förhållanden som möjligt 

 

I denna undersökning har respondenterna observerats enligt respondentundersökning, vilket 

innebär att respondenterna betraktas som undersökningsobjekt snarare än vittnen av sanning 

(Esaiasson et al., 2017). Vid en respondentundersökning är det av intresse att analysera 

respondenterna själva och deras tankar (Esaiasson et al., 2017). Eftersom att min studie syftar 

till att analysera respondenternas tankar är det även av intresse att ställa snarlika frågor till 

samtliga respondenter. 
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Datainsamling  

Denna teoriprövande studie har i huvudsak bedrivits genom en frågeundersökning. Esaiasson 

et al. (2017) uppger att en sådan undersökningsmetod är önskvärd när undersökaren söker att 

förklara hur vanligt förekommande olika fenomen är i en viss population. I den här 

undersökningen har en kombinerad datainsamlingsmetod tillämpats, nämligen både en enkät 

och intervjuundersökning av frågeundersökningskaraktär, en så kallad mixed mode-metod 

(Esaiasson et al., 2017). Vid ett genomförande av en frågeundersökning är det av intresse att 

ställa i princip samma frågor till samtliga respondenter (Esaiasson et al., 2017). I 

enkätundersökningen har respondenten fått välja mellan standardiserade svarsalternativ till 

frågorna som har varit formulerade på förhand. Vid genomförandet av samtalsintervjun har en 

mindre standardiserad metod använts. Varje respondent har fått svara på samma frågor, där 

centrala teman har undersökts, men där mer öppna frågor har tillämpats. Det innebär i 

praktiken att det är respondenten själv som berättar vad hen vill ha sagt, snarare än att det 

finns fasta svarsalternativ. Detta skapar förutsättningar för en högre grad av dialog, som även 

bjuder in till följdfrågor. Respondenterna är anonyma i denna studie eftersom att de frågor 

som ställs kan upplevas som känsliga samt eftersom att grupperna är relativt små och 

lättidentifierade. Därtill har kontaktpersonerna godkänt att ge mig insyn i deras organisation 

under förutsättningen att respondenterna behålls anonyma.  

 

De frågor som har ställts i samtalsintervjun samt enkätundersökningen har formulerats med 

hänsyn till tidigare studier som har genomförts inom fältet för socialt kapital samt politisk 

tolerans. Genom att använda frågor från tidigare välfunnen forskning försäkras studiens 

validitet. God validitet definierar Teorell och Svensson (2016) som avsaknad av systematiska 

mätfel. Det innebär att det finns en god koppling mellan den teoretiska begreppsbildningen 

och operationaliseringen (Teorell & Svensson, 2016). Denna studie syftar till att uppnå en 

tillfredsställande validitet genom att använda välbeforskade mätmetoder, och därmed 

operationaliseringar som är välanvända och väl refererade inom forskningsfältet.  

 

I undersökningen har det genomförts en enkätundersökning samt samtalsintervjuundersökning 

med 28st respondenter, 7st inom varje organisation. Anledningen till att just sju respondenter 

har deltagit beror på att det var det maximala antalet intervjuer som gick att genomföra enligt 

den tidsåtgång som fanns till förfogande. Varje respondent blev intervjuad i ca 20-30 minuter. 

Samtliga respondenter blev slumpmässigt utvalda under aktiviteten och alla accepterade att 
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medverka i studien. I undersökningen har samtliga respondenter varit ungdomar i åldrarna 15-

20 år gamla. Syftet med att undersöka ungdomar har varit att fånga upp åsikter av individer 

som är i ett formbart stadie i livet. Samtalsintervjuerna spelades inte in av integritetsskäl. Vid 

samtalsintervjuerna togs utförliga anteckningar vilka skrevs rent direkt efter att de 

genomfördes för att säkerställa att viktig information inte skulle förloras.  

Val av organisationer 

I denna studie har fyra olika organisationer i en och samma stad analyserats med syfte att 

undersöka om ungdomars grad av sociala kapital samt politiska tolerans skiljer sig åt 

beroende på vilken sorts nätverk de ingår i. Enligt Putnams typologi är den katolska kyrkan 

det bästa exemplet på en organisation med ett vertikalt nätverk och en idrottsförening med ett 

horisontellt nätverk. I denna studie har därför en katolsk grupp och ett gymnastiklag 

undersökts som de yttre kanterna av Putnams typologi. I syfte att finna så mycket variation 

som möjligt har ytterligare två organisationer analyserats. Enligt Putnam är den protestantiska 

kyrkan ett exempel på en organisation med inslag av vertikala nätverk som är mer horisontella 

än den katolska kyrkan (Putnam, 1993). Därför har även en grupp tillhörande den svenska 

kyrkan analyserats som en organisation med inslag av vertikala nätverk. Den fjärde gruppen 

som har analyserats är en scoutgrupp, som bör anses erhålla ett horisontellt nätverk eftersom 

att den är religiöst obunden samt styr sin organisation med direktdemokratiska inslag 

(scouterna, u.å). 

 

Samtliga organisationer är lokaliserade i en stad som har fler än 100 000 invånare, men färre 

än 200 000. Samtliga organisationer rekryterar medlemmar från samma stad, och geografiskt 

sett är avståndet mellan de organisationer som befinner sig längst ifrån varandra sex 

kilometer. Dessa fall har valts i samma stad samt närbelägna varandra eftersom att finns ett 

syfte att uppfånga så lite geografisk variation som möjligt  

 

I syfte att tillförsäkra så lite variation som möjligt i tänkbara oberoende variabler har val av 

fall genomförts med hänsyn till den förhandsinformation som har funnits tillgänglig. Val av 

fall har därför valts där respondenterna är i samma åldrar, bor så nära varandra som möjligt, 

samt har ungefär samma engagemangsnivå i organisationerna. På förhand fanns därför ingen 

anledning att förmoda att respondenterna i de olika organisationerna skiljer sig åt i 

signifikanta oberoende variabler.    
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Operationalisering 

Socialt kapital 

I denna studie har socialt kapital mätts i enlighet med tidigare forsknings frågeformulering för 

kvalitativa studier. Tre frågor kopplat till socialt kapital har ställts i samtalsintervjun där 

frågorna har formulerats enligt tidigare forskning. Frågorna ”Anser du att man kan lita på 

andra människor, eller kan man inte vara nog försiktig” samt ”Tror du att de flesta skulle 

utnyttja dig om de fick chansen, eller skulle de vara schyssta” har byggts på forskning av 

Hyppä och Mäki (2001). Frågorna bygger på att undersöka graden av tillit bland 

respondenterna, desto högre tillit till andra individer, desto högre socialt kapital. En vanlig 

fråga som förekommer vid studier om socialt kapital är om individen på något sätt har agerat 

för att påverka sin omgivning i någon grad (Erikson, 2003). En sådan fråga har integrerats i 

samtalsintervjun som samtidigt fokuserar på att undersöka om respondenten upplever att hen 

kan påverka i sin förening, alternativt omgivning utanför föreningen. Om respondenten 

upplever att hen har makt att påverka sin livssituation indikerar det en högre grad av 

autonomi, och på så sätt högre socialt kapital (Erikson, 2003). Även frågor om tillit till 

samhällsinstitutioner och myndighetspersoner analyseras ofta i studier om socialt kapital enlig 

Blaxter och Polands forskning inom socialt kapital (Erikson, 2003). Frågor om tillit till 

samhällsinstitutioner har därför integrerats i enkätundersökningen och har formulerats med 

inspiration till forskning bedriven av Narayan och Cassidy (2001).  

 

Politisk tolerans 

I denna uppsats operationaliseras begreppet politisk tolerans genom att använda least liked-

metoden som har formulerats av Sullivan et. al (1979). Metoden utgår från att respondenten 

först ska identifiera en grupp som hen ogillar mest, för att sedan få besvara frågor angående 

vilka politiska rättigheter som gruppen bör erhålla enligt respondentens tycke. Under 

enkätundersökningen har en lista med grupper presenterats som respondenten har förväntats 

att ta ställning till. Respondenten har förväntats identifiera den grupp som individen ogillar 

mest. Därefter ställdes tre stycken frågor angående vilka politiska rättigheter som gruppen bör 

erhålla enligt respondentens tycke. De frågor som har ställts är; (1) Medlemmar av (gruppen 

du tycker minst om) bör förbjudas att styra Sverige. (2) Medlemmar av (gruppen du tycker 

minst om) bör vara tillåtna att undervisa i den svenska skolan. (3) Medlemmar av (gruppen du 

tycker minst om) bör vara tillåtna att hålla tal i (staden respondenten bor i). Metoden ställer 
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ursprungligen sex stycken frågor angående vilka rättigheter som den mest ogillade gruppen 

bör erhålla (Sullivan et al. 1979). I den här undersökningen har tre av dessa frågor att ställts 

eftersom att de ansågs vara bäst lämpade i en svensk kontext. Vidare modifierades frågorna 

något, eftersom att de är formulerade utifrån en amerikansk kontext, den modifiering som 

genomfördes var en konvertering till det svenska språket och den svenska kontexten. Hot 

framställs inom forskningen av politisk tolerans som den starkaste oberoende variabeln till 

politisk intolerans. Därför har även frågor om hot inordnats i enkätundersökningen, där 

respondenten förväntas svara på om hen känner att den mest ogillade gruppen hotar personen, 

någon hen känner, eller Sverige. De frågor om politisk tolerans och hot som ställs i 

samtalsintervjun har hämtats med inspiration till TOLEDO-projektet (Widmalm, u.å) och 

syftar till att undersöka om respondenten anser att alla människor i samhället bör ha samma 

politiska rättigheter. 
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Resultat 

I det här avsnittet redogörs för de resultat som har inhämtats av enkätundersökningen samt 

samtalsundersökningen. 

Enkätundersökning 

Nedan presenteras och förklaras deskriptiv statistik som har undersökts i samband med 

enkätundersökningen. För att ta del av hur figurerna är kodade, se bilaga 1.  
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 Katolska Kyrkan 

n=7 

Svenska Kyrkan 

n=7 

Scouterna 

n=7 

Gymnasterna 

n=7 

Ålder   

 

17  

(3) 

16 

(1,41) 

17,4 

(1,27) 

 

16,7 

(1,1) 

 

Kön  

 

2  

(0) 

1,57 

(0,53) 

 

1,57 

(0,53) 

 

1,43 

(0,53) 

Deltagande 

 

6  

(0) 

3,71 

(1,89) 

5,1 

(0,69) 

 

5,43 

(1,51) 

Födelseland 

 

1,57  

(0,53) 

1 

(0) 

 

1  

(0) 

 

1 

(0) 

Föräldrars 

födelseland  

 

3  

(0) 

1,85 

(0,69) 

 

1 

(0) 

1,29 

(0,49) 

Föräldrars 

utbildning  

 

4,1  

(1,35) 

6 

(0) 

 

5,57 

(0,79) 

6 

(0) 

Religion 

 

2,86  

(0,38) 

 

2,14 

(1) 

 

1,29 

(0,49) 

1,14 

(0,38) 

Ekonomisk situation 

 

3,86  

(0,38) 

3,86 

(1,35) 

 

4 

(1) 

4,7 

(0,76) 

 

Ideologi 

  

2,71 

(0,76) 

3,4 

(1,7) 

2,14 

(0,69) 

3,86 

(1,06) 

Figur 1, Deskriptiv statistik, medelvärde (standardavvikelse) 
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Urvalet består av 28 respondenter som är delat på fyra olika organisationer. Ett mål med 

denna studie har varit att undersöka ungdomar i de aktuella organisationerna. Av vad som 

framgår i figur 1 är medelvärdet för åldrarna i de olika organisationerna närbelägna varandra, 

det skiljer 1,4 år i medel mellan den organisation som har lägst medelålder (svenska kyrkan) 

och den som har högst (Scouterna), 16 respektive 17,4 år.  

 

Vad gäller kön framgår det av figuren att samtliga respondenter från katolska kyrkan som 

medverkar i denna studie är kvinnor eftersom att variabeln är kodad så att 1=man och 

2=kvinna. Vidare var fyra av sju respondenter i svenska kyrkan samt scouterna kvinnor, 

resterande identifierade sig som män. Av gymnasterna var fyra av sju respondenter män, och 

resterande identifierade sig som kvinnor.  

 

Gruppen tillhörande katolska kyrkan har högst deltagande, där alla respondenter har angett att 

de närvarar på aktiviteter som arrangeras av kyrkan flera gånger i veckan. Lägst deltagande 

har gruppen tillhörande svenska kyrkan, där medeldeltagandet för respondenterna ligger 

mellan ett par gånger i månaden och flera gånger i månaden. Deltagandet i scouterna och 

gymnastikgruppen torde vara minst en gång i veckan.  

 

Vad gäller variablerna födelseland och föräldrars födelseland skiljer sig gruppen tillhörande 

Katolska Kyrkan från de andra. Majoriteten av medlemmarna, fyra av sju har angett att de är 

födda i ett annat land än Sverige, på samma fråga svarar samtliga respondenter i alla de andra 

grupperna att de är födda i Sverige. Samma sak gäller frågan om var respondentens föräldrar 

är födda då samtliga respondenter i gruppen som tillhör katolska kyrkan anger att båda 

föräldrarna är födda i ett annat land än Sverige. Av respondenterna i gruppen som tillhör 

svenska kyrkan har de flesta också minst en förälder som är utlandsfödd. I scoutgruppen och 

gymnastikgruppen har  samtliga respondenter svenskfödda föräldrar.  

 

Angående utbildning framgår det att föräldrarna till respondenterna i den katolska gruppen 

har lägst utbildning. I den katolska gruppen är utbildningsnivån något över gymnasieexamen, 

jämfört med scoutgruppen och gymnastikgruppen där samtliga har angett att åtminstone en 

förälder har en examen från högskola eller universitet. Utbildningsnivån för gruppen 

tillhörande svenska kyrkan ligger mellan yrkesexamen och universitetsexamen, alltså högre 

än den katolska gruppen.  
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Religiositeten är markant högre inom den katolska gruppen samt gruppen tillhörande svenska 

kyrkan. I den katolska gruppen anser nästan samtliga respondenter att de är religiösa. I 

gruppen tillhörande Svenska Kyrkan är medelvärdet något över svaret som anger att 

respondenten anser sig själv vara religiös i viss mån. Religiositeten i scoutgruppen och 

gymnastikgruppen är lägre där medelvärde för båda grupperna är närmre svaret att 

respondenten inte alls anser sig själv vara religiös. 

 

Angående upplevd ekonomisk familjesituation är medelvärdet för gruppen tillhörande den 

Svenska Kyrkan och den katolska gruppen samma. Medelvärdet för de båda grupperna är 

närmre svaret ”ganska bra” än ”varken bra eller dålig”. Medelvärdet för scoutgruppen anger 

att den ekonomiska situationen för respondenterna i scoutgruppen är ”ganska bra”. För 

gymnastikgruppen uppfattas den ekonomiska situationen vara bättre där medelvärdet för 

respondenterna är närmast det högsta värdet ”mycket bra”.  

 

Angående politisk ideologi visar det sig att den katolska gruppen samt scouterna befinner sig 

något till vänster om mitten på den politiska vänster-höger-skalan. Gymnastikgruppen samt 

gruppen tillhörande Svenska Kyrkan befinner sig något till höger om mitten.  
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Figur 2, Deskriptiv statistik, medelvärden (standardavvikelse)  

 

 

 Katolska 

Kyrkan  

n=7 

Svenska 

Kyrkan 

n=7 

Scouterna 

n=7 

Gymnasterna 

n=7 

Politisk tolerans: 

sammanslagen 

(styre+undervisning+tal) 

 

1,38 

(0,3) 

 

1,27 

(0,25) 

1,38 

(0,36) 

1,14 

(0,18) 

Politisk tolerans: Styre 

 

 

1,29 

(0,49) 

1,33 

(0,52) 

1,29 

(0,49) 

1,43 

(0,53) 

Politisk tolerans: 

Undervisning 

 

1,57 

(0,53) 

1,5 

(0,55) 

 

1,57 

(0,53) 

 

1 

(0) 

Politisk tolerans:  

Tal 

 

1,29 

(0,49) 

1 

(0) 

1,29 

(0,49) 

1 

(0) 

Politisk tolerans: 

Sammanslaget hot 

(personligt + Sverige) 

 

1,43 

(0,45) 

1,25 

(0,40) 

1,57 

(0,53) 

1,64 

(0,38) 

Politisk tolerans: 

Personligt hot 

 

1,43 

(0,53) 

1,16 

(0,40) 

1,57 

(0,53) 

1,71 

(0,49) 

 

Politisk tolerans: 

Sverige hotat  

 

1,43 

(0,53) 

1,33 

(0,52) 

1,57 

(0,53) 

1,57 

(0,53) 

Socialt kapital: 

Sammanslagen tillit 

 

2,5 

(0,4) 

2,4 

(1,1) 

1,8 

(0,35) 

2,1 

(0,19) 

Socialt kapital: Tillit  

polis 

2,7 

(0,76) 

2,5 

(1,38) 

1,57 

(0,53) 

2,14 

(0,38) 
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Av figur 2 framgår det att den sammanslagna statistiken för politisk tolerans föreslår att 

gymnasterna är mest politiskt toleranta av samtliga grupper med ett medelvärde om 1,14, där 

värdet 1 är tolerant och 2 är intolerant. Det framgår att gruppen tillhörande den Svenska 

Kyrkan är andra mest tolerant med ett värde om 1,27. Scoutgruppen och den katolska gruppen 

kommer strax därefter med samma värde, 1,38.  

 

Angående hot visar gymnastikgruppen samt scoutgruppens respondenter att de upplever ett 

starkare hot än vad gruppen tillhörande Svenska Kyrkan samt vad den katolska gruppen gör. 

Det sammanslagna värdet för gymnastikgruppen uppgår till 1,64, där 1 innebär att 

respondenten inte upplever hot, och 2 innebär att respondenten upplever hot. Scoutgruppens 

värde uppgick till 1,57, vilket innebär att både scoutgruppen och gymnastikgruppen är närmre 

svaret som anger att respondenterna upplever hot än svaret som anger att de inte upplever hot. 

Gruppen som tillhör Svenska Kyrkan samt den katolska gruppen påvisade värden om 1,43 

respektive 1,25, och upplever alltså inte lika starkt starkt som ovan nämnda grupper. 

 

Angående de sammanslagna värdena om socialt kapital påvisas återigen ett tydligt samband. 

Scoutgruppen visar det högsta sociala kapitalet med ett medelvärde om 1,8, på en skala från 1 

till 5, där så lågt värde som möjligt innebär ett högre socialt kapital. Gymnastikgruppen kom 

inte långt därefter med ett värde om 2,1. Gruppen tillhörande Svenska Kyrkan påvisade ett 

värde om 2,4, och den katolska gruppen erhöll 2,5.  
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Samtalsintervjuer 

Nedan presenteras de observationer som har gjorts i samband med samtalsintervjuerna. För 

varje grupp är det sju respondenter. Citat från samtalsintervjuerna återges i kursiv stil.  

 

Samtalsintervjuer med gruppen tillhörande den katolska kyrkan 

Initialt visar respondenterna i gruppen att det finns vissa svårigheter i tillit till andra 

människor. När de blir frågade om de generellt sett kan lita på andra människor är svaren 

genomgående tveksamma. En av respondenterna anser att det går att lita på andra människor, 

hen motiverar sina tankar som följande: 

 

”Jag litar på människor generellt, men man borde vara försiktig, för man vet inte 

vem man inte kan lita på. Men jag skulle säga att de flesta är goda människor. 

Man måste lita på andra människor, det är viktigt för att samhället ska fungera” 

 

Resterande fem respondenter är tillsammans övertygade om att man inte kan lita på andra 

människor, åtminstone inte de flesta. En av respondenterna motiverar sina åsikter som 

följande: 

 

”Det går inte att lita på människor i allmänhet, det är så eftersom att jag vet att 

människor vänder mig ryggen när det passar dem bäst. Det är så personer är 

bara”  

 

Vad gäller tillit till personer som är katoliker, eller som delar kristna värderingar håller 

gruppen sig konsekvent till sina åsikter om tillit. Två av respondenterna anger att de litar mer 

på katoliker eller kristna än vad de litar på människor generellt. Anledningen bakom 

resonemanget finner stöd i att kristna har speciella band till varandra som inte andra 

människor har, samt att katoliker delar traditioner. De resterande fem respondenterna anger att 

de inte skulle lita mer på en person som identifierar sig som katolik eller kristen. Anledningen 

till detta verkar i synnerhet bero på att det inte går att lita mer eller mindre på olika 

grupperingar eller kategoriseringar i samhället. Samtliga av respondenterna visar på olika sätt 

att det har med människor att göra, inte vilka grupper de tillhör. En av respondenterna 

argumenterar som följande: 
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”Om de visar att de går att lita på så litar jag oavsett hur personen ser ut eller 

kommer ifrån. Jag skulle ju inte vilja att någon inte litade på mig enbart för att 

jag ser ut som jag gör eller för att jag är katolik. Jag försöker att behandla andra 

som jag själv vill bli behandlad”  

 

När respondenterna blir tillfrågade om de tror att de flesta skulle försöka utnyttja dem, eller 

om de flesta skulle vara schyssta visar gruppen en snarlik bild som på den tidigare frågan. De 

flesta av respondenterna är övertygade om att de flesta människorna skulle utnyttja. Endast en 

av respondenterna anger att hen tror att de flesta skulle vara schyssta om de hade chansen att 

utnyttja. Vad gäller resterande sex respondenter är samtliga fasta i tron om att de flesta skulle 

utnyttja om de fick chansen. Det tycks dock inte finnas någon direkt tanke om varför, det 

baseras på en känsla av hur personer är i allmänhet. En av respondenterna motiverar det som 

följande: 

 

”Jag tror att de flesta människor skulle utnyttja om de fick chansen. Jag vet inte 

varför jag tycker så. Men jag tror att det främst har att göra med att människor 

innerst inne är falska. Men falska menar jag att de egentligen vill ha något av en, 

låtsas vara ens kompisar t.ex.” 

 

En annan respondent vänder förklaringskraften till sig själv och påstår följande: 

 

”Jag vet att de flesta människorna skulle utnyttja mig om de fick chansen. Jag 

tror att det är så för att jag vet att jag har svårt att säga nej -  det är inte alltid 

bra” 

 

En av respondenterna anger att hen löper en större risk för att bli utnyttjad på grund av sina 

religiösa åsikter. Det beror enligt personen på att människor generell inte vet mycket 

religionen samt att de tror att katoliker är extremister. När det kommer till vilka grupper det är 

i samhället som utnyttjar är det två respondenter som anger att de inte tror att det går att spåra 

beteendet till någon specifik grupp. Resterande fem respondenter uppger att det finns vissa 

grupper i samhället som utnyttjar mer. De grupper som nämns explicit är araber, invandrare, 

islamister, muslimer, nationalister, kriminella, samt missbrukare. Svaren var blandade och 

ingen grupp blev nämnd fler gånger än en.  
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Angående möjligheten att påverka är de flesta respondenterna överens om att det går att 

påverka inom kyrkan. Samtliga anger att de har möjligheten att påverka inom den katolska 

kyrkan om de skulle vilja det. Som exempel går det enligt respondenterna att påverka genom 

att vara med i styrelsen, samt att ge förslag till både styrelsen och fadern. En av 

respondenterna påstår att det går att påverka kyrkan genom följande:  

 

”Särskilt går det att påverka beslut som blir tagna i kyrkan. Jag har påverkat där 

genom att gå på möten t.ex. årsmötet där vi valde den nya ordföranden. Jag skulle 

säga att fader har mycket makt, men han lyssnar mycket på oss, så vi har också 

makt. Genom att kunna välja aktiviteter kan vi påverka mycket inom kyrkan” 

 

Alla respondenter förutom en är även övertygade om att det går att påverka beslut som tas 

utanför kyrkan, där sex av sju uppger att de har påverkat sin omgivning på något sätt. En av 

respondenterna har deltagit i en pjäs om Sverige och Syrien för att öka kunskap, en annan är 

engagerad i elevrådet i skolan. Personen som anser att hon inte kan påverka sin omgivning 

uppger att det beror på att hen är för ung, samt att hen fortfarande studerar.   

 

Angående politiska rättigheter för människor i samhället finns det återigen delade åsikter i 

gruppen. Två av respondenterna menar att alla människor bör ha samma politiska rättigheter. 

De påstår att alla människor ska vara värda lika mycket oavsett vad. En av respondenterna 

uppger följande: 

 

”jag tycker att alla ska ha samma rättigheter som alla andra. Vissa människor 

kan göra dumma saker, men jag tycker inte att de är onda för det”  

 

Resterande fem respondenter tycker inte att alla människor i samhället ska ha samma 

rättigheter. En av respondenterna uppger att personer som inte kan tänka klart inte borde få ha 

samma rättigheter, därför anser hen att personer som sitter i fängelset inte borde få rösta. En 

av respondenterna anser att personer som ”inte kan tänka sig för” alltså, alkoholister, 

missbrukare, kriminella inte borde få bilda politiska partier. En annan respondent anser att 

utvecklingsstörda och missbrukare inte borde ”få göra saker i politik som andra människor”. 

En respondent anser att fascister inte borde få vara lärare eftersom att de inte kan vara 

neutrala, hen tillägger följande:  
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”Om någon begår ett brott mot vår demokrati tycker jag inte den förtjänar våra 

demokratiska rättigheter”  

 

När frågan ställs om de känner något slags personligt hot i samhället ställer respondenterna i 

den katolska gruppen sig mer delad än vid någon av de tidigare frågorna. Majoriteten av 

respondenterna, alltså fyra av sju känner sig personligt hotade på olika sätt. Två av personerna 

motiverar det som följande.  

 

”Ja, jag känner mig faktiskt hotad av muslimer, t.ex. kom det in en muslim in i 

kyrkan för några veckor sedan. Han var läskig och hotfull. Han gick fram prästen 

under mässan och skrattade åt oss. Han sa att han var gud. Många blev rädda, 

och jag är rädd att han ska komma tillbaka” 

 

”Jag är rädd och känner mig hotad av muslimer. Jag känner att jag är hotad av 

muslimer eftersom att jag är katolik. Jag känner rädsla varje dag, särskilt när jag 

är i kyrkan. Jag är rädd när jag är i kyrkan eftersom att jag är rädd att den ska 

bli bombad av muslimer” 

 

De andra två respondenterna känner sig hotade av muslimer respektive vita män som är 

poliser. Vidare menar alla sju respondenter att katoliker är hotade på olika vis, och det är 

huvudsakligen muslimer som hotar gruppen. Sex av sju respondenter anser att det går att 

spåra hotet till muslimer. Fyra av respondenterna vittnar därtill om att de har varit med om 

fysiska hot från muslimer. Det finns dock andra grupper som hotar katolikerna, t.ex. vittnar en 

av respondenterna om att ateister och vita män hotar gruppen. När det kommer till Sverige är 

det endast två av respondenterna som anser att landet är hotat. Den ena respondenten upplever 

att invandring hotar på Sverige eftersom att det medför kulturkrockar. Dessutom menar hen 

att afghaner är ett hot eftersom att de, enligt respondenten, våldtar personer i Sverige. Den 

andra svarspersonen menar att Sverige är hotat av muslimer, men inte i så hög grad. 

 

Samtalsintervjuer med gruppen tillhörande Svenska Kyrkan 

Initialt framgick det att gruppen har relativt låg tillit till andra människor. av sju respondenter 

svarade fem stycken att de generellt sett inte litar på andra. Vad detta beror på är delat bland 

svarspersonerna. En av respondenterna menar att det inte går att lita på människor generellt 
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eftersom att man inte vet vart man har dem. På samma sätt svarar fem av sju respondenter att 

det inte går att identifiera någon grupp i samhället som går att lita mindre, det handlar inte om 

grupper utan om människor. En av respondenterna menar dock att det inte går att lika lita 

mycket på medlemmar av Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Hen motiverar sin åsikt som 

följande: 

 

”Jag vet att man inte kan lita på nazisterna, Nordiska Motståndsrörelsen. jag och 

min pappa träffade på de på stan en gång. De hade facklor och hela situationen, 

stämningen, kändes väldigt hotfull”  

 

Det går helt enkelt inte att lita på NMR eftersom att respondenten anser dem vara hotfulla 

utifrån egna erfarenheter. En annan svarsperson upplever att det kommer extremister från 

andra länder, framförallt mellanöstern, som inte går att lita på. Respondentens poäng är att det 

inte är invandrarnas fel att de inte går att lita på – det är integrationen det är fel på. Tre av 

respondenterna anser att det generellt sett är lättare att lita på kristna personer. Anledningen 

till detta torde vara att kristna delar värderingar och moraliska regler med varandra. En av 

respondenterna uttrycker sig som följande: 

 

”Jag skulle lita mer på en person som är kristen, för att gud är god. Gud kan ju 

förändra livet på många människor, så då kan man lita på kristna” 

 

Vidare menar endast tre av respondenterna att de har lärt sig att lita på människor genom 

svenska kyrkan. De tre som påstår sig har lärt sig tillit genom att vara med i Svenska Kyrkan 

menar att det är gemenskapen som skapar tillit. De andra vänder skapandet av tillit åt andra 

håll, framför allt familj och vänner.  

 

Majoriteten, fyra av sju respondenter svarade att de tror att de flesta människorna skulle 

utnyttja. Av de fyra svarspersonerna var två av dem övertygade och bestämda med sitt svar 

medan två av de var mer tveksamma. De som var mer tveksamma menade initialt att de flesta 

skulle vara schyssta, men ändrade sig till att tro att de flesta nog skulle utnyttja i slutändan. En 

av de som var övertygade om att de flesta skulle utnyttja formulerade sig som följande:  

 

”Jag tror att de flesta skulle utnyttja mig. För att i dagens samhälle är det mycket 

så att man gör allt för sig själv och struntar i andra, om det gynnar en själv så 
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kommer man att göra det. Jag tror att alla utnyttjar, eller att alla skulle kunna 

utnyttja andra människor” 

 

När respondenterna blev tillfrågade om det finns någon speciell grupp i samhället som 

utnyttjar mer än någon annan var det bara en person som identifierade en sådan. Personen 

påstår att arbetslösa personer utnyttjar mer än andra eftersom att de har drivits till att utnyttja 

andra och att de på så sätt försörjer sig på ett sådant beteende. Resterande, sex av sju 

respondenter menar att det inte går att påstå att vissa grupper i samhället utnyttjar mer än 

andra. Svarspersonerna blev även tillfrågade om de upplever att de löper en större risk för att 

bli utnyttjade på grund av deras tillhörighet till gruppen. Fem av respondenterna förklarar att 

de inte löper någon större risk. En av respondenterna menar att kristna kan bli utnyttjade i 

högre grad än andra på grund av att det, enligt respondenten, finns en generell bild av kristna 

som snälla och generösa. Den sjunde respondenten visade med sitt kroppsspråk att hen tog illa 

vid sig på grund av frågans karaktär och bad sedan om att inte behöva besvara den.  

 

De flesta av svarspersonerna uppger att de på olika sätt har påverkat sin omgivning. Fem av 

sju respondenter uppger att de i någon grad har påverkat genom att engagera sig i Here 4 U, 

elevråd, samt miljöstrejk. Engagemanget i gruppen är påtagligt då tre av respondenterna har 

engagerat sig i elevråd och ytterligare två i Here 4 U. I ännu större utsträckning visar gruppen 

tankar om att de kan påverka inom kyrkan. Sex av sju personer uppger att de kan göra 

skillnad om de skulle vilja det. En av respondenterna yttrar sig:  

 

”Det går definitivt att påverka här i kyrkan, jag skulle prata med prästen och 

berätta om jag känner mig osäker eller så. De skulle lyssna och försöka förbättra 

situationen” 

 

En annan uppger:  

 

”Det är inte svårt att påverka i kyrkan. Om man vill att det ska bli bättre måste 

man säga vad man tycker – och det kan man verkligen göra i kyrkan” 

 

Respondenten som påstår att det inte går att påverka inom kyrkan kan tyvärr inte motivera sin 

åsikt, utan menar helt enkelt att det bara känns som en omöjlighet. Men när det kommer till 

möjligheterna att påverka sin omgivning utanför kyrkan är bilden annorlunda. Samtliga 
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respondenter i gruppen menar att de kan påverka sin omgivning utanför kyrkan. En 

respondent uttrycker sig: 

 

”Jag kan nog inte påverka ensam, men jag kan sätta igång andra som påverkar 

andra. Jag kan påverka saker genom att skapa en rörelse, för det har verkligen 

Greta bevisat” 

 

Angående politiska rättigheter är gruppen återigen inte enad. Två av sju respondenter yttrar att 

alla grupper i samhället inte bör ha samma politiska rättigheter som alla andra. Den ena påstår 

att hatbrott borde bestraffas genom reduktion av rösträtt. Samma respondent menar att 

personer som begår sådana brott ”inte ska få vara med och bestämma vilka som styr landet”. 

Den andra respondenten menar att personer som är fängslade inte bör få rösta, samt att 

individer med psykiska sjukdomar inte borde få starta politiska partier. Resterande fem 

respondenter anser att alla människor i samhället borde erhålla samma politiska rättigheter.  

 

Därtill upplever nästintill samtliga att de inte upplever något personligt hot i samhället. Endast 

en av respondenterna uppger att hen känner sig personligen hotad. personen uttrycker sig som 

följande:  

 

”Jag känner att vissa människor från vissa länder kan vara hotfulla, jag tänker 

mest på afghaner eftersom att de är dom som är hotfulla när de är i sina gäng” 

 

Resterande sex respondenter menar att de generellt sett inte upplever någon typ av personligt 

hot. När de blir tillfrågade om Svenska Kyrkan är hotat på något sätt är svarsbilden däremot 

en annan. Tre av respondenterna upplever att Svenska Kyrkan är hotad. Den respondent som 

känner sig personligt hotad av afghaner menar att också svenska kyrkan är under hot av 

gruppen afghaner, tyvärr utan något substantiellt resonemang. En andra respondent menar att 

Svenska Kyrkan är hotad av andra religioner men kan tyvärr inte motivera varför. Den tredje 

respondenten kan heller inte motivera varför Svenska Kyrkan är under hot. De tre 

respondenterna bygger sina argument på att det finns en känsla av att kyrkan på något sätt är 

hotad. När det kommer till Sverige är det ungefär samma svarsbild. Två av respondenterna 

anser att Sverige är hotat på något vis. En av de upplever att integrationen är ett stort problem 

som hotar Sverige. En annan menar att hen upplever att Sverige är hotat när det sker brott, 

t.ex. terrordådet på Drottninggatan. Utöver det upplever fem av sju respondenter att Sverige 
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inte är hotat på något sätt, men med vissa reservationer. Det framkommer vissa orosmoln som 

är nära kopplade till det terrordåd som tog plats på Drottninggatan 2018. Utöver terrorhot och 

integration framkommer det inte att Sverige är hotat av någon specifik grupp i samhället.  

 

Samtalsintervjuer med scoutgruppen 

Initialt visar scoutgruppen en samlad åsiktsbild vad gäller tillit till andra människor. Samtliga 

sju respondenter uppger att det i allmänhet att går att lita på andra människor. Vissa 

respondenter var säkra på att det går att lita på folk till att börja med, såsom följande:  

 

”Jag litar på andra människor, till att börja med. När en person visar att de inte 

går att lita på så slutar jag lita, men tills det litar jag” 

 

Andra respondenter var lite mer tveksamma, såsom följande:  

 

”Jag känner att det är ett mittemellan-svar. Jag vill lita på människor och tro att  

alla har bra avsikter. Man kan inte att anta att alla människor är goda. Jag har 

många gånger blivit besviken och jag är nog inte lika naiv som jag var när jag 

var yngre, men det är en hemsk tanke att tänka att det inte går att lika på någon. 

Om jag var tvungen att ta ett beslut så skulle jag säga att det går att lita på andra 

människor”  

 

Angående tillit gentemot andra scouter visade det sig att scouterna hade mer delade åsikter. 

Fem av sju respondenter svarade att de i högre grad litar på scouter än på andra människor 

generellt. Respondenterna menar att det i högre grad går att lita på scouter eftersom att de 

delar vissa åsikter som är essentiella för att kunna bygga upp en tillit till andra. En respondent 

uttrycker sig som följande:   

 

”Jag litar mer på scouter än vad jag gör generellt. Man blir inte scout om man 

inte har vissa typer av åsikter eller om man inte är öppensinnad” 

 

När jag frågade respondenterna om det finns någon särskild grupp i samhället som inte går att 

lita på var det endast två som gav ett försök att definiera en sådan. Den ena personen hade valt 

fascister som sin mest ogillade grupp, och menade att fascister som grupp vill begränsa samt 
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styra andra och deras åsikter, och att de därför är mindre pålitliga. Den andra personen 

upplever att det är svårare att lita på människor som hen delar mindre ”biologiska” likheter 

med. För att ge ett exempel säger respondenten att det kan vara lättare att lita på en person 

som heter sven än en som heter Mohammed. Fortsättningsvis förklarar respondenten följande:  

 

”Man kan säga att tröskeln är högre för att lita på människor som jag delar 

mindre likheter med, men generellt sett kan man lita på folk”  

 

Vidare vittnar sex av sju respondenter att de har lärt sig att bygga upp tillit till andra personer 

genom att vara med i scouterna. En av respondenterna är dock mer tveksam än de andra. Hen 

menar att viss tillit har byggts upp hos scouterna men att majoriteten har kommit från 

uppväxten. De andra fem är mer övertygade. En av respondenterna uttrycker sig som 

följande:  

 

”Jag tror att jag har lärt mig om tillit i scouterna p.g.a. att man blir utsatt av 

situationer där man måste lita på andra människor, man klarar sig inte utan 

andra i de situationerna”  

 

När scouterna blev presenterade med frågan om de tror att de flesta skulle utnyttja var 

resultatet blandat. En minoritet, tre av sju personer tror att de flesta människorna utnyttjar. 

Endast en av dessa respondenter kunde identifiera en grupp som tycks utnyttja mer än andra. 

Hen menar att Sverigedemokrater utnyttjar mer eftersom att de på olika sätt utnyttjar sin 

makt. De andra respondenterna kan inte spåra beteendet till någon specifik grupp i samhället, 

utan vänder sig till olika individuella karaktärsdrag som inte går att sammankoppla med 

specifika grupper. Resterande fyra respondenter tror att de allra flesta människorna skulle 

vara schyssta även om de hade chansen att utnyttja. En av respondenterna uttrycker sig som 

följande:  

 

”Jag tror de flesta skulle vara schyssta, jag tror att det sitter fel hos de flesta 

människorna att utnyttja. Man blir uppfostrad att inte utnyttja andra och jag tror 

verkligen att det skulle sitta fel hos folk att göra något sådant mot någon” 
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Två av respondenterna tror att det kan vara så att scouter löper en större risk att bli utnyttjade 

än andra grupper i samhället. Detta menar de beror på att det finns en allmän bild av scouter 

som hjälpsamma respektive ansvarsfulla.  

 

När det gäller möjligheten att påverka är samtliga sju respondenter övertygade om att det går 

att påverka inom scouterna. När frågan ställdes fanns det inte ett uns av osäkerhet hos någon 

av svarspersonerna, det går att påverka inom scouterna, men olika hög grad. En av personerna 

uppger att hen har varit med i styrelsen för scouterna och att förändringar inte sker endast för 

att man nämner att man vill ha förändringar, man måste arbeta för det. Hen uttrycker sig som 

följande:  

 

”Scouterna påstår ju sig vara etablerade inom demokrati, så alla har ju rätt att 

säga till om saker de håller med om eller skulle vilja förändra. Men samtidigt om 

jag personligen inte tycker att något är bra så kan jag ju inte bara säga emot det 

så blir det förändrat” 

 

En annan respondent talar om:  

 

”Jag känner att man kan påverka scouterna, jag kan påverka genom att säga vad 

jag vill och ta upp det i gruppen. Men man kan också ta det vidare till t.ex. 

demokratijamboree” 

 

Det skiljer sig något i vilken grad respondenterna anser sig kunna påverka, men det råder inga 

tvivel om att det faktiskt är så att de upplever att de har möjlighet att påverka scouterna.  

 

Gruppen visar därtill en homogen bild vad gäller möjligheten att påverka utanför scouterna. 

Samtliga menar att det går att påverka sin omgivning på olika sätt, och de exemplifierar detta 

genom att berätta vad de har gjort för att påverka. Tre av respondenterna berättar att de är 

engagerade i Here 4 U, ytterligare tre har på olika sätt demonstrerat eller miljöstrejkat, och det 

framkommer även engagemang som styrelsemedlemmar, elevråd samt skolambassadör. 

Samtliga scouter har på något sätt engagerat sig för att påverka sin omgivning.  

 

Endast en av respondenterna anser att alla människor inte bör ha samma rättigheter. Personen 

uttrycker sig som följande:  
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”Vissa politiska rättigheter ska tas ifrån vissa brottslingar, till exempel de som 

begår seriösa brott såsom mördare borde inte få rösta. Jag tycker att det är fel att 

brottslingar får rösta i Sverige om de har begått ett seriöst brott” 

 

 Resterande sex svarspersoner menar att alla människor bör ha exakt samma politiska 

rättigheter oavsett vad. En av respondenterna yttrar sig som följande:  

 

”Om man tar bort rösträtt från brottslingar eller andra grupper kan landet bli 

korrupt. Politisk korruption kan ske om man tar ifrån vissa politiska rättigheter 

från vissa personer, för då tystas deras röster”  

 

En annan utrycker sig som följande:  

 

”[…] politiska rättigheter tycker jag verkligen att alla ska få ha. Om du bor i 

Sverige är du en del av samhället. Du blir påverkad av samhället lika mycket 

oavsett om du är svensk medborgare eller inte. Eftersom att alla blir påverkade av 

samhället lika mycket måste de ha möjlighet att påverka lika mycket också. Att 

tysta ner kontroversiella värderingar är jättefel, oäven om de vill starta ett hatiskt 

parti som jag personligen inte håller med om måste de fortfarande ha rätten att 

starta partiet. Man måste får säga vad man vill, men man får också leva med 

konsekvenserna” 

 

Angående upplevt personligt hot är det ingen av scouterna som på något sätt känner sig 

personligt hotad. Det innebär inte att de lever ett liv som helt frånvarar hot. En av 

respondenterna uppger att vissa personer som har utländska föräldrar kan vara hotfulla ibland. 

Två andra svarspersoner menar att klimathotet kan leda till en viss hotfull känsla inför 

framtiden. Utöver det kan inte en enda respondent identifiera någon slags grupp i samhället 

som är mer hotfull än någon annan. Utöver det menar respondenterna att scouter inte heller är 

hotade på något vis, det verkar inte finnas någon grupp som ogillar scouter. Det enda hotet en 

av respondenterna kan komma på är av finansiell karaktär. Därtill är det endast en av 

respondenterna som tror att det finns något slags hot gentemot Sverige. Personen kopplar 

hotet till rysk fientlighet samt läckor inom staten och cyberattacker.  
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Samtalsintervjuer med gymnastikgruppen 

Initialt visar gruppen med gymnaster att de har en god tillit till andra människor. När de blir 

tillfrågade om de generellt sett anser att man kan lita på andra människor är resultatet 

nästintill genomgående tillitsfullt. Sex respondenter utav sju anser att det går att lita på andra 

människor, medan en av de anser att man inte kan vara nog försiktig. En av de som visa tillit 

resonerar som följande:  

 

”Jag anser att man kan lita på människor, jag tycker att det är viktigt att lära 

känna en människa innan man tar ett beslut om att inte kunna lita på personen. 

Jag utgår ifrån det bösta hos människor, men jag vet inte varför, det är nog bara 

sån jag är”  

 

Respondenten som generellt sett inte litar på andra menar att man bör vara försiktig och på sin 

vakt, eftersom att hen inte vill hamna i en situation där man har litat för mycket på en person. 

Två av respondenterna anser att det finns människor eller grupper i samhället som inte går att 

lita på mer än andra. En av respondenterna menar att det inte går att lita lika mycket på 

politiker som på människor mer generellt. Personen argumenterar som följande:  

 

”Man kan inte lita på politiker eftersom att de ofta ljuger för att få fler röster eller 

anhängare, jag tänker på Stefan Löfven, han säger mycket men jag vet inte riktigt 

om han har gjort det han har sagt. SD går inte heller att lita på, deras politik 

håller inte riktigt tycker jag – de fokuserar på fel saker och är extrema” 

 

 Annars menar personen att härkomst, religion eller partitillhörighet inte påverkar om det går 

att lita på personen eller inte. En annan respondent uppger att det inte går att lita på 

”ortengrabbar”. Gruppen verkar bestå av unga personer som bor i förorterna, men enligt 

respondenten går det inte att sammankoppla ”ortengrabbar” till någon specifik grupp i 

samhället. 

 

Tre av respondenterna anser att det i allmänhet går att lita mer på gymnaster än vad det går att 

lita på människor generellt. Detta finner stöd i att gymnaster delar en hobby och därmed en 

del gemensamma intressen. Resterande fyra av sju respondenter anser att de inte skulle lita 
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mer på en gymnast än på människor generellt. De menar att gymnaster också bara är 

människor, och att det därför inte bör vara någon skillnad.  

 

Samtliga respondenter upplever att de har lärt sig tillit genom att utöva gymnastik samt vara 

medlemmar i föreningen. En central del till skapandet av tillit verkar vara den tillit 

gymnasterna måste ha för sina tränare i träningsformen. När en gymnast ska göra en ny volt 

eller utöva sin gymnastik förväntas tränaren ”passa” gymnasten, alltså hjälpa gymnasten i 

volten om något skulle gå snett. Att tvingas lita på sin ledare verkar vara något som skapar 

tillit hos gymnasterna. En av gymnasterna menar dock att den tillit som skapas i 

gymnastikhallen inte är applicerbar utanför föreningen, de andra upplever att tilliten är 

universal.  

 

När det kommer till frågan om utnyttjande visar gruppen återigen en tillitsfull bild. Endast två 

av respondenterna tror att de flesta skulle utnyttja. Ingen av de två respondenterna kan ge 

något substantiellt argument för varför de tror så. Båda menar att det nog är så människor 

fungerar bara, de relaterar till en känsla av att det är så verkligheten är beskaffad. De övriga 

fem av sju respondenter tror att de allra flesta människorna skulle vara schyssta. En av 

respondenterna uttrycker sig som följande:  

 

”Jag tror att de flesta skulle vara schyssta. Jag tror att det kanske har med min 

uppväxt att göra, jag har aldrig hamnat i en situation där jag känner att jag inte 

kan lita på en viss person”  

 

En av respondenterna upplever att unga personer utnyttjar i högre grad än vad äldre personer 

gör. Hen tror att det handlar om individer som är i 12 till 21 år gamla. En annan respondent 

tror att människor som lever i ”ghetton” kan utnyttja mer eftersom att de enligt respondenten 

tvingas livnära sig på andra. Respondenten menar att vem som helst kan leva i ett ”ghetto” 

och att det därför inte går att tala om någon specifik grupp. På samma vis menar resterande 

fem respondenter att det inte går att säga att någon specifik grupp i samhället utnyttjar mer än 

andra. Ingen av respondenterna tror att de på något sätt löper en större risk att bli utnyttjade på 

grund av deras tillhörighet till gymnastiken. Flera av respondenterna upplever att gymnastiken 

har ett gott anseende, och att de därför inte löper någon större sådan risk.  
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Nästan samtliga, sex av sju respondenter uppger att de på olika sätt har påverkat sin 

omgivning. Gruppen vittnar om deltagande på Pridefestivaler, #metoo rörelse, friends-

grupper, elevråd, årsmöten, skol-IF, osv. En av respondenterna berättar om sitt engagemang:  

 

”Jag har väl både varit med i demonstrationer och varit med i elevråd ett par 

gånger, jag har dessutom varit ledare och deltagit på årsmöten och så där. Jag 

har också varit med på workshops med politiker” 

 

Återigen är det sex av sju respondenter som upplever att de kan påverka till förändring inom 

gymnastikföreningen. En av respondenterna anser att det inte går att förändra inom 

gymnastikföreningen och menar att det beror på att tränarna anser sig veta bättre än 

gymnasterna, och är därför inte mottagliga för förslag. De andra gymnasterna upplever att de 

kan påverka om de skulle vilja det. En av gymnasterna uttrycker sig som följande:  

 

”Jag kan absolut påverka här i gymnastikföreningen, vi medlemmar och våra 

åsikter är lika mycket värda som en tränares här föreningen” 

 

Andra medlemmar är lite mer tveksamma, en av respondenterna menar att det går att påverka 

lite, men inte särskilt mycket. En annan upplever att man måste argumentera för sin sak tills 

att det inte finns några motargument kvar för att få igenom förslag. Även sex av sju 

respondenter anser att de kan påverka sin omgivning. En av respondenterna anser att det inte 

går att påverka eftersom att personen upplever att hen smälter in i mängden. Resterande 

respondenter uppfattar att de kan göra skillnad. En av respondenterna formulerar sig som 

följande:  

 

”Jag tror absolut att jag kan påverka min omgivning, delvis genom föreningar 

som jag är involverad i nu där jag är med och påverkar skolan. Jag kan påverka 

mycket i föreningar, där jag ser till att folk från olika länder och olika bakgrunder 

kan ha det bra tillsammans där man diskuterar och blir hörda. Men jag påverkar 

också genom min design som jag publicerar - när den blir sedd kan jag bidra till 

förändring och på så sätt påverka samhället”  

 

Angående politiska rättigheter är alla gymnaster enade om att alla i samhället bör erhålla 

samma rättigheter. Gymnasterna upplever att alla människor oavsett religion, härkomst, eller 
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politisk åskådning ska samma politiska rättigheter. En av respondenterna upplever att 

brottslingar nog inte ska ha samma rättigheter såsom rörelsefrihet, men att de bör ha samma 

politiska rättigheter som alla andra. En annan respondent håller en inre diskussion under 

intervjun angående vilka rättigheter som NMR bör erhålla. Hen diskuterar som följande:  

 

”NMR säger ju inte alltid bra saker, men om de inte fick säga vad de ville så då 

skulle vi ju lika gärna kunna ta bort rättigheter för alla. Jag tycker dock att 

nazisterna inte borde på demonstrera, men jag förstår samtidigt att de måste få 

göra det. Jag tycker nog kanske att regleringarna kring yttrandefrihet borde vara 

lite strängare, men samtidigt kan det förstöra det demokratiska samhälle vi har. 

De borde få demonstrera men enligt vissa gränser, de får inte utgöra hets mot 

folkgrupp. De gör mycket olagliga saker, men vi får inte begränsa deras 

rättigheter att uttrycka sig”  

 

Ingen av gymnasterna upplever att det finns något personligt hot mot dem i samhället på 

något sätt. Genomgående för respondenterna är att det förekommer hotfulla och utsättande 

situationer, men att det inte finns något verkligt specifikt hot mot dem personligen. Ingen av 

gymnasterna anser heller att föreningen eller gymnastiken är hotad på något sätt. 

Respondenterna hänvisar till föreningen och gymnastikhallen som en trygg plats där man kan 

vara sig själv. Därtill menar gymnasterna återigen att gymnastiken är mer välansedd nu än 

någonsin förut. Fortsättningsvis upplever samtliga gymnaster att det inte existerar något hot 

mot Sverige. En av respondenterna menar att Sverige kan vara delvis hotat i och med det som 

hände på Drottninggatan 2018, men att det inte finns något bestående hot  

Analysschema  

Av figur 3 framgår en sammanställning av de resultat som har uppkommit angående socialt 

kapital samt politisk tolerans i undersökningen. Schemat är kodat efter respondenternas 

svarsfrekvens på respektive fråga. För att se hur figuren är kodad, se bilaga 3.  
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Figur 3, Analysschema, resultat 

 

 

 

 

 

 

  

 

Variabel Katolska kyrkan Svenska kyrkan Scoutgruppen Gymnastik- 

gruppen 

Socialt kapital: Tillit 

(Intervju) 

Låg grad av tillit  Låg grad av tillit  Hög grad av tillit  Hög grad av tillit  

Socialt kapital:  
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(Intervju) 
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Hög grad av politisk 

tolerans 
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grad av politisk 

tolerans 

Hög grad av politisk 

tolerans 
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Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras det resultat som har framkommit av enkätundersökningen samt 

samtalsundersökningen. Avsnittet avslutas med en avslutande diskussion angående det 

teoretiska ramverket.  

Socialt kapital 

Det framgår av intervjuerna att graden av tillit skiljer sig mellan de religiösa grupperna å ena 

sidan, och scoutgruppen samt gymnastikgruppen å andra sidan. Den största skillnaden 

manifesteras i intervjuundersökningen där både gruppen tillhörande och svenska kyrkan och 

katolska kyrkan påvisade att två av sju respondenter litar på andra människor. På samma fråga 

svarade sex av sju gymnaster att det går att lita på andra, respektive sju av sju respondenter 

inom scoutgruppen. Därmed klargörs det att scoutgruppen och gymnastikgruppen erhåller en 

högre grad av socialt kapital än de två religiösa grupperna. Inom detta område finner 

resultatet därmed stöd för hypotes ett (H1). 

 

Det framgår även mönster i respondenternas svar när det kommer till om de tror att de flesta 

människorna försöker dra nytta av andra. I den katolska gruppen visade sex av sju 

respondenter låg tillit, respektive fyra av sju respondenter tillhörande den svenska kyrkan. På 

samma fråga visade en minoritet, tre av sju respondenter i scoutgruppen och två av sju 

respondenter i gymnastikgruppen en låg tillit till andra människor. Samma samband återses 

igen eftersom att respondenterna i gymnastikgruppen och scoutgruppen påvisar en högre grad 

av socialt kapital än de religiösa grupperna. Inom detta område finner resultatet därmed stöd 

för hypotes ett (H1). 

 

I gruppen som tillhör svenska kyrkan uppger en respondent att hen tror att arbetslösa utnyttjar 

mer än andra. I scoutgruppen är det en respondent som uppger att sverigedemokrater utnyttjar 

mer. I gymnastikgruppen är det två respondenter som påstår att unga personer samt att 

personer som bor i ”ghetton” utnyttjar mer. I den katolska gruppen däremot uppger fem av sju 

respondenter att det finns grupper i samhället som utnyttjar mer än andra. Grupperna som 

nämns är araber, invandrare, islamister, muslimer, nationalister, kriminella, samt missbrukare. 

Att respondenterna i den katolska gruppen identifierar grupper som de inte anser går att lita på 

innebär inte de facto att gruppen är mindre politiskt tolerant, utan målar endast upp en bild av 

vilka grupperingar i samhället som respondenterna i den katolska gruppen inte litar på.   
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Samtliga grupper visar likande resultat vad gäller möjlighet att påverka. Nästan samtliga 

respondenter i de fyra grupperna anser att de har möjlighet att påverka lika mycket inom 

organisationen som i sin omgivning. Dessutom intygar respondenterna sin möjlighet att 

påverka genom att berätta hur de på olika sätt har försökt påverka inom grupperna, i skolan, 

samt i sin omgivning. Genom att respondenterna i samtliga grupper upplever att de kan 

påverka på olika arenor genom att använda olika metoder visar svarspersonerna i samtliga 

grupper en hög grad av autonomi. Inom detta område finner resultatet därmed inte stöd för 

hypotes ett (H1). 

 

I enkätundersökningen undersöktes också socialt kapital genom att ställa frågor angående 

respondenternas tillit gentemot samhällsinstitutioner. Av enkätundersökningen framgår det att 

respondenterna i scoutgruppen påvisar högst grad av tillit, därefter gymnastikgruppen. Den 

katolska gruppen var sig ha lägst grad av tillit, och gruppen tillhörande den svenska kyrkan 

har näst lägst grad av tillit. Det framgår av enkätundersökningen att scoutgruppen och 

gymnastikgruppen har högre grad av tillit till samhällsinstitutioner än de religiösa grupperna. 

Scoutgruppen och gymnastikgruppen påvisar därmed också högre socialt kapital än de 

religiösa grupperna. Inom detta område finner resultatet därmed stöd för hypotes ett (H1). 

Politisk tolerans 

Samma tydliga trend som i enkätundersökningen går inte at återfinna i 

samtalsundersökningen för politisk tolerans. Vad gäller respondenternas svar angående om 

alla människor och grupper i samhället bör erhålla samma politiska rättigheter, finns det en 

grupp som utmärker sig särskilt. I den katolska gruppen är det två respondenter som anser att 

alla bör åtnjuta samma politiska rättigheter. Vid samtalsundersökningen framgår det att den 

katolska gruppen är behäftad med tematiska uppfattningar vad gäller vilka som bör och inte 

bör åtnjuta samma rättigheter i samhället. Flera av respondenterna i den katolska gruppen 

uppger att personer som ”inte kan tänka sig för” såsom missbrukare, alkoholister, kriminella, 

utvecklingsstörda, inte bör ha samma möjlighet att påverka politik som andra människor 

generellt. Respondenterna i gruppen tillhörande svenska kyrkan yttrar sig annorlunda i det 

avseende att fem av sju respondenter anser att alla människor och grupper i samhället bör 

erhålla samma politiska rättigheter. De två som uppger att de inte anser att alla ska ha samma 

rättigheter menar att personer som begår hatbrott, sitter fängslade, eller som har psykiska 
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sjukdomar borde bli berövade vissa politiska rättigheter. I Scoutgruppen är det sex av sju 

respondenter som anser att alla människor och grupper i samhället bör ha samma politiska 

rättigheter. En av respondenterna menar att brottslingar inte bör ha möjlighet att rösta. I 

gymnastikföreningen svarade samtliga respondenter att alla i samhället bör åtnjuta samma 

politiska rättigheter. Vad gäller respondenternas vilja att tillåta politiska rättigheter till alla 

människor och grupper i samhället visar gymnastikgruppen och scoutgruppen högre grad av 

politisk tolerans än de religiösa grupperna. Inom detta område finner resultatet därmed stöd 

för hypotes två (H2). 

 

Grupperna skiljer sig något vad gäller politisk tolerans i enkätundersökningen. Den grupp 

som uppvisar högst grad av politisk tolerans är gymnastikgruppen, därefter gruppen 

tillhörande svenska kyrkan. Scouterna och den katolska gruppen åtnjuter samma grad av 

politisk tolerans. Inom detta område finner resultatet därmed delvis stöd för hypotes två (H2) 

eftersom att gymnastikgruppen, samt den katolska grupper ter sig i enlighet med teorin.  

 

Upplevt hot anses vara en av de starkaste oberoende variablerna till politisk tolerans, därför 

bör en lägre grad av politisk tolerans följas av högre grad av upplevt hot bland 

respondenterna. I intervjuundersökningen stämmer graden av upplevt hot överens med graden 

av politisk tolerans. Generellt sett visar de religiösa grupperna i intervjuundersökningen en 

högre grad av upplevt hot än scoutgruppen och gymnastikgruppen. Samtliga respondenter i 

den katolska gruppen upplever att katoliker är hotade, främst av muslimer. Respondenterna i 

guppen tillhörande svenska kyrkan upplever också ett starkare hot än scoutgruppen och 

gymnastikgruppen. Eftersom att de religiösa grupperna erhåller lägre grad av politisk tolerans 

och högre grad av upplevt hot i intervjuundersökningen finns det därför stöd för att en högre 

grad av upplevt hot kan påverka graden av politisk tolerans. I enkätundersökningen påträffas 

dock ett omvänt resultat än vad teorin om hot föreslår. Gymnastikgruppen, som har högst grad 

av politisk tolerans i enkätundersökningen, visar sig erhålla den högsta graden av upplevt hot. 

På samma sätt visar den katolska gruppen lägre grad av upplevt hot än gymnastikföreningen, 

samtidigt som de erhåller lägre grad av politisk tolerans.  
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Avslutande diskussion  

I uppsatsen har indikationer identifierats som ger upphov till diskussion kring Putnams 

definition av horisontella och vertikala nätverk. Putnam (1993) påstår att medlemmar i 

organisationer med mer vertikala nätverk såsom den katolska eller protestantiska kyrkan inte 

har samma möjlighet att påverka organisationen. Detta ska bero på att information som kan 

påverka verksamheten inte når samtliga medlemmar, samt att vissa medlemmars påverkan i 

organisationen motverkas genom klientelism och asymmetriska förhållanden. Dessutom 

menar Putnam (1993) att medlemmar i vertikala nätverk inte skulle motsäga sig de 

överordnade i organisationen, att endast en ”dumdristig” medlem skulle gå en sådan väg. De 

religiösa grupperna visar i den här studien indikationer på att Putnams beskrivning möjligen 

inte stämmer överens i alla avseenden med hur nätverken är beskaffade i dessa organisationer. 

Nästan samtliga respondenter inom båda de religiösa organisationerna uppger att de har 

möjlighet att påverka kyrkan om de skulle vilja det. Därtill uppger flera av respondenterna att 

det mest effektiva sättet för att påverka kyrkan är att gå direkt till prästen eller andra 

överordnade för att ventilera sina åsikter. Det finns ingen anledning att tro att dessa 

respondenter på något sätt är dumdristiga, och därmed har studien funnit indikationer på att 

Putnams definition av nätverkets karaktär möjligtvis inte stämmer överens i alla avseenden. 

Nätverket och relationen mellan medlemmarna i de religiösa grupperna upplevs frånvara ett 

hierarkiskt beroendeförhållande samt klientelism, och snarare upprätthålla ett nätverk med en 

sammansättning av medlemmar med likvärdig makt och status, något som kännetecknar ett 

horisontellt nätverk. Denna studie syftar inte till att förkasta Putnams teorier angående 

nätverkens karaktär, men vill poängtera att Putnams definition av vertikala och horisontella 

nätverk inte tycks stämma överens i alla avseenden med de religiösa grupperna i denna studie.  

 

Av uppsatsen framgår resultat som visar att det finns en skillnad i socialt kapital hos 

respondenterna i de olika organisationerna. Resultatet motsvarar Putnams teori i den mån att 

de religiösa organisationerna påvisar en lägre grad av socialt kapital än scoutgruppen och 

gymnastikgruppen. Om graden av socialt kapital skiljer sig åt på grund av nätverkstyp eller 

andra faktorer beror på hur väl Putnams definition av nätverk passar in på de fall som har 

valts i denna studie. En faktor som skiljer grupperna åt är graden av religiositet. Det framgår 

av enkätundersökningen att respondenterna i katolska kyrkan har högsta graden av 

religiositet, därefter de tillhörande den svenska kyrka. Scoutgruppen samt gymnastikgruppen 

erhåller låga grader av religiositet.  
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“Good government in Italy is a by-product of singing groups and soccer clubs, 

not prayer” (Putnam, 1993, s.176) 

 

I linje med Putnams citat kan en förklaring vara att religiositeten inom grupperna påverkar 

graden av socialt kapital. Den katolska gruppen påvisade högst grad av religiositet, och lägst 

grad av socialt kapital. Gruppen tillhörande den svenska kyrkan påvisade näst högst grad av 

religiositet och erhöll näst lägst grad av socialt kapital. Scoutgruppen och gymnastikgruppen 

påvisar båda låga grader av religiositet, och båda påvisade också höga grader av socialt 

kapital. Att graden av religiositet i en organisation kan påverkar graden av det sociala 

kapitalet tycks därför vara ett rimligt antagande.  

 

Det finns ytterliga variabler som påvisar skillnader mellan grupperna som skulle kunna ha 

påverkan på det sociala kapitalet samt den politiska toleransen. En av skillnaderna framgår av 

enkätundersökningen där det är vanligare i de religiösa grupperna att ha föräldrar som är 

utlandsfödda än i scoutgruppen samt gymnastikgruppen. Ett rimligt resonemang är att 

respondenterna som har utlandsfödda föräldrar kan påverkas av normer och värderingar som 

är skapade i kontexter som är mindre demokratiska. Även den ekonomiska situationen bland 

respondenterna i de religiösa grupperna upplevs vara sämre än i scoutgruppen och 

gymnastikgruppen, vilket också skulle kunna vara en faktor som påverkar utfallet i socialt 

kapital samt politisk tolerans.  
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Slutsats  

I den här studien har två hypoteser testats (se H1 & H2 nedan) i syfte att undersöka om 

ungdomars grad av sociala kapital samt politiska tolerans skiljer sig åt beroende på vilken 

sorts nätverk de ingår i. För studiens ändamål har två organisationer av horisontella nätverk 

analyserats, en gymnastikgrupp, samt en scoutgrupp. Studien innefattar även två typer av 

vertikala nätverk, en katolsk grupp, samt en grupp tillhörande svenska kyrkan. Samtliga 

organisationer rymmer inom Putnams definition av vertikala och horisontella nätverk. 

 

H1: Ungdomar i organisationer med horisontella nätverk påvisar en högre grad av socialt 

kapital än ungdomar i organisationer med vertikala nätverk.  

H2: Ungdomar i organisationer med horisontella nätverk påvisar en högre grad av politisk 

tolerans än ungdomar i organisationer med vertikala nätverk.  

 

I studien testades H1 genom att ställa frågor till respondenterna inom tre olika områden 

relaterade till socialt kapital, tillit, samhällsinstitutioner, samt autonomi. Studien finner delvis 

stöd för denna hypotes. I två av tre områden, tillit och samhällsinstitutioner, visade 

respondenterna i gymnastikföreningen och scoutgruppen en högre grad av socialt kapital än i 

den katolska gruppen samt gruppen tillhörande den svenska kyrkan. Inom det tredje området, 

autonomi, visade studien att respondenterna i samtliga grupper erhåller likartad grad av 

socialt kapital.  

 

I studien testades H2 genom att ställa frågor till respondenterna genom intervjuer och enkäter 

som relaterar till politisk tolerans. Studien finner delvis stöd för denna hypotes. Av 

intervjuundersökningen framgår stöd för hypotesen eftersom att respondenterna i 

scoutgruppen samt gymnastikgruppen påvisar en högre grad av politisk tolerans än den 

katolska gruppen samt gruppen tillhörande svenska kyrkan. Av enkätundersökningen framgår 

delvis stöd för hypotesen. Respondenterna i gymnastikgruppen påvisar högst grad av politisk 

tolerans och respondenterna i den katolska gruppen visar minst grad av politisk tolerans. 

Däremot följer inte graden av politisk tolerans bland respondenterna i scoutgruppen samt 

gruppen tillhörande den svenska gruppen hypotesen. Respondenterna i scoutgruppen visar 

lägre grad av politisk tolerans än gruppen tillhörande svenska kyrkan.  
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Studien finner att det kan finnas motsättningar i Putnams definition av vertikala och 

horisontella nätverk. Av resultatet framgår det att grupperna som antas ha vertikala nätverk 

enligt Putnams definition påvisar egenskaper som karaktäriseras av horisontella nätverk. Det 

framgår även av studien att religiositet, inkomst, samt utlandsfödda föräldrar kan påverka 

graden av socialt kapital samt politisk tolerans.  

 

Begränsningar och framtida forskning 

 

Den här studien har delvis funnit stöd för de två testade hypoteserna angående socialt kapital 

samt politisk tolerans. Eftersom att studien är genomförd med relativt få respondenter bör 

slutsatserna av denna studie, och därmed generaliserbarheten tas med beaktan. Styrkan med 

denna uppsats är däremot att den kan bidra till framtida forskning genom att den frambringar 

nya idéer. Framtida forskning kan förslagsvis syfta till att undersöka om horisontella och 

vertikala nätverk är fenomen som går att tala om i en svensk kontext. Dessutom kan det vara 

av intresse för fortsatt forskning att undersöka om det de facto är nätverken som påverkar 

graden av socialt kapital, alltså en socialiseringseffekt, eller om det beror på en 

selektionseffekt.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågor 

 

1. Hur Gammal är du? 

Svar____________ 

 

2. Jag identifierar mig som:  

• (1) Man    

• (2) Kvinna  

• (3) Annat 

 

3. Hur ofta deltar du i aktiviteter som arrangeras av (gruppen respondenten tillhör) ?  

• (1) En gång per år  

• (2) Flera gånger per år 

• (3) En gång i månaden 

• (4) Flera gånger i månaden 

• (5) En gång i veckan 

• (6) Flera gånger i veckan 

• (7) Varje dag 

 

4. I vilket land är du född? 

• (1) Sverige      

• (2) Ett annat land  

     

5. I vilket land är dina föräldrar födda? 

• (1) Sverige  

• (2) En av mina föräldrar är född i Sverige, min andra förälder är född i ett annat land 

• (3) Båda mina föräldrar är födda i ett annat land  

 

6. Vilken nivå av utbildning har den av dina föräldrar som har högst utbildning? 

• (1) Vet ej 

• (2) Ingen utbildning 

• (3) Grundskoleutbildning 

• (4) Gymnasieutbildning  
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• (5) Yrkesutbildning 

• (6) högskole- eller universitetsutbildning 

 

7. Vilket påstående passar in bäst på dig? 

• (1) Jag är inte alls religiös 

• (2) Jag är i viss mån religiös 

• (3) jag är religiös 

 

8. Om du skulle beskriva din familjs nuvarande ekonomiska situation, hur skulle du då 

beskriva den? 

• (1) Mycket dålig 

• (2) Ganska dålig 

• (3) Varken bra eller dålig 

• (4) Ganska bra 

• (5) Mycket bra 

 

9.  Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras på en vänster-höger skala. Var 

någonstans skulle du placera dig på en sådan skala.  

• (1) Mycket till vänster  

• (2) Något till vänster  

• (3) Lika mycket till vänster som till höger 

• (4) Något till höger 

• (5) Mycket till höger 

 

10. vilken omfattning litar du på den svenska polisen? 

• (1) Helt och hållet 

• (2) Ganska mycket 

• (3) Varken eller 

• (4) Ganska lite  

• (5) Inte alls 

 

11. I vilken omfattning litar du på det svenska domstolssystemet? 

• (1) Helt och hållet  

• (2) Ganska mycket  
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• (3) Varken eller  

• (4) Ganska lite 

• (5) Inte alls 

 

12. I vilken omfattning litar du på svenska lärare? 

• (1) Helt och hållet   

• (2) Ganska mycket  

• (3) Varken eller  

• (4) Ganska lite 

• (5) Inte alls 

 

13.  I Vilken omfattning litar du på svensk sjukvård? 

• (1) Helt och hållet  

• (2) Ganska mycket 

• (3) Varken eller  

• (4) Ganska lite  

• (5) Inte alls 

 

14. I vårt samhälle finns en mängd olika slags grupper, vissa grupper gillar vi mer och andra 

grupper gillar vi mindre. Nedan följer en lista av grupper som förekommer i Sverige. Vilket 

av alternativen nedan ogillar du mest? Vänligen välj ett alternativ.  

• Socialdemokrater 

• Liberaler  

• Kristdemokrater 

• Vänsterpartister 

• Moderater 

• Sverigedemokrater  

• Miljöpartister  

• Centerpartister 

• Heterosexuella personer  

• Homosexuella personer  

• Transpersoner 

• Invandrare med flyktingbakgrund 

• Invandrare utan flyktingbakgrund 
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• Svenska medborgare utan flyktingbakgrund 

• Kommunister  

• Nationalister 

• Fascister 

• Feminister 

• Icke-religiösa 

• Katoliker1 

• Protestanter2 

• Frikyrkliga  

• Judar  

• Shiamuslimer 

• Sunnimuslimer  

• Samer  

• Höginkomsttagare 

• Låginkomsttagare 

• Medelklass 

• Arbetslösa 

• Straffade för brott 

• Veganer  

• Djurrättsaktivister  

• Jägare  

• Abortmotståndare  

• Vaccinationsmotståndare 

• Lågutbildade 

• Högutbildade 

• Missbrukare  

• Utvecklingsstörda 

 

Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det intressant att undersöka vilka rättigheter man är 

villig att ge grupper som man ogillar. Nu ska du svara på frågorna nedan och tänka på den 

grupp som du valde på fråga 14.  

                                                 
1 Vid undersökning av den katolska gruppen togs detta alternativ bort utav respekt för respondenterna.  
2 Vid undersökning av gruppen tillhörande svenska kyrkan togs detta alternativ bort utav respekt för 

respondenterna. 
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15. Medlemmar av (gruppen du ogillar mest) bör förbjudas att styra Sverige.  

• (2) Ja 

• (1) Nej 

 

16. Medlemmar av (gruppen du ogillar mest) bör vara tillåtna att undervisa i den svenska 

skolan. 

• (1) Ja  

• (2) Nej 

 

17. Medlemmar av (gruppen du ogillar mest) bör vara tillåtna att hålla tal i (staden 

respondenten bor i). 

• (1) Ja  

• (2) Nej  

 

18. Upplever du att medlemmar från (gruppen du ogillar mest) utgör ett hot mot Sverige? 

• (1) Ja  

• (2) Nej 

 

19. Upplever du att medlemmar från (gruppen du ogillar mest) utgör ett hot mot dig eller 

någon du känner? 

•  (1) Ja  

• (2) Nej  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  

1. Anser du att man kan lita på andra människor, eller kan man inte vara nog försiktig? 

- Varför? / varför inte? 

 

• Skulle du påstå att du litar mer på (individer som tillhör gruppen) än vad du litar på 

människor generellt?  

- Varför? / varför inte? 

 

• Anser du att det finns individer eller grupper i samhället som inte går att lita på?  

- Vilka då? Varför? / varför inte? 

 

• Tror du att du har lärt dig att lita på andra människor genom att vara medlem (i 

gruppen som respondenten tillhör) ? 

- På vilket sätt? Varför? / Varför inte?  

 

2. Tror du att de flesta skulle försöka dra nytta av dig, eller utnyttja dig om de fick chansen, 

eller tror du att de skulle vara schyssta? 

- Varför? / Varför inte? 

 

• Tror du att det finns individer eller grupper i samhället som utnyttjar mer eller mindre 

än andra? 

- Vem? Varför? / varför inte?  

 

• Tror du att du att risken är större att någon försöker dra nytta av dig på grund av att du 

är medlem i (gruppen som respondenten är medlem i) ? 

- På vilket sätt? Varför? / varför inte? 

 

3. Har du någon gång försökt påverka din omgivning på något sätt? (ge exempel på hur man 

kan påverka om respondenten tvekar) 

- På vilket sätt? Varför? / varför inte?  

 

• Skulle du säga att du kan påverka, eller göra någon slags förändring inom (gruppen 

respondenten tillhör), om du skulle vilja det? 



 

 48 

- På vilket sätt? Varför? / varför inte?  

 

• Skulle du säga att du kan påverka, eller göra någon slags förändring utanför (gruppen 

respondenten tillhör), om du skulle vilja det? 

- På vilket sätt? Varför? / varför inte? 

 

4. (Börja med att förklara att det finns olika syner på vilka politiska rättigheter som individer 

i samhället bör ha rätt till. Förklara vad som menas med politiska rättigheter och hur det 

skiljer sig till mänskliga rättigheter).  

 

• Anser du att alla människor i Sverige bör ha samma politiska rättigheter?  

- Vilka borde inte ha rätt till samma rättigheter? Varför? / Varför inte? 

- Finns det någon typ av individ eller grupp i samhället som inte borde ha samma 

rättigheter? Varför? / varför inte?  

 

5. Upplever du dig själv personligen hotad på något sätt i samhället? 

- Av vem? / vilka? Varför? / varför inte? 

 

• Upplever du att (gruppen respondenten tillhör) är hotad på något sätt? 

- Av vem? / vilka? Varför? / varför inte?  

 

• Upplever du att Sverige är hotat på något sätt? 

- Av vem? / vilka? Varför? / varför inte?   
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Bilaga 3 – Beskrivning av figurer 

Figur 3:   

 

Figur 3 är kodad som följande:  

På intervjufrågorna är analysschemat kodat som följande, 1-2 respondenter = Låg grad. 3-5 

respondenter =  varken hög eller låg grad. 6-7 respondenter = hög grad.  

 

När det kommer till frågan om politisk tolerans som framgår av enkätundersökningen är 

värdet 1 = tolerant, och 2 = intolerant. Eftersom att analysschemat innehåller tre kategorier 

har differensen mellan tolerant och intolerant, alltså värdet 1, delats på tre. Det innebär att 

frågan är kodad som följande. 1  1,33 = hög grad av politisk tolerans. 1,33  1,66 = Varken 

hög eller låg grad av politisk tolerans. 1,66  2 = Låg grad av politisk tolerans.  

 

När det kommer till frågan om socialt kapital som framgår av enkätundersökningen är 

värdena kodade, (1) Helt och hållet, (2) Ganska mycket, (3) Varken eller, (4) Ganska lite, (5) 

inte alls. Eftersom att analysschemat innehåller tre kategorier har differensen mellan det 

minsta värdet 1, och det högsta värdet 5, alltså värdet 4 delats på tre. Det innebär att 

analysschemat är kodat som följande: 1  2,33 = Hög grad av tillit till samhällsinstitutioner. 

2,33  3,66 = Varken hög eller låg grad av tillit till samhällsinstitutioner. 3,66  4 = Låg grad 

av tillit till samhällsinstitutioner. 
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