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Abstrakt 
 

Det problem som uppsatsen härstammar ur är mina tankar om hur relationer mellan institutioner 
i samhället och enskilda människor, samt människor emellan, präglas av brist på förtroende. Jag 
utgick ifrån att ju fler som upplever relationer i samhället som bristfälliga i fråga om tillit, desto 
svårare skulle det bli det att göra kooperativa ansträngningar för allas bästa. Jag föreställde mig 
hur ett fokus på socialt kapital, om det förs upp på kommunalpolitiska agendan samt resulterar i 
policys och verksamhetsplaner, ytterst skulle kunna medverka till att rättfärdiga ett fokus på 
samhällsnyttan istället för på egennyttan uteslutande.  

 

Dessa tankar har föranlett själva formen för uppsatsen där syftet formulerades till att innefatta, 
eller avse, hur socialt kapital gestaltas och förstås i tre kommuner, dels mot bakgrund av 
policydokument som explicit avser folkhälsa, dels utifrån intervjuer av folkhälsosamordnare från 
respektive kommun. Förutom en beskrivning innefattas uppsatsen också av en mer explorativ 
dels där möjligheterna och villkoren för socialt kapital inom kommunalt folkhälsoarbete 
undersökts. För att ta reda på hur och i vilken omfattning socialt kapital definieras, samt vilken 
betydelse socialt kapital skulle kunna tillmätas använde jag mig av textanalys av centrala 
folkhälsodokument och med stöd av intervjuer.  

 

Uppsatsen åskådliggör hur ett fokus på socialt kapital inom kommuner kan komma att fungera 
som ett slagkraftigt begrepp och generera ett tydligare fokus på frågor gällande tillit, ömsesidighet 
och delaktighet; och då inte på individnivå utan snarare på strukturnivå. Problemet verkar vara att 
där det arbetas med socialt kapital så görs det i det obemärkta. Det finns inget samlat fokus inom 
någon av kommunerna som avser socialt kapital; begreppet förekommer endast explicit som 
rubrik i en kommun. Om det skall arbetas med socialt kapital inom kommunalt folkhälsoarbete 
bör det göras på ett systematiskt och tydligt sätt så att det ges bra förutsättningar för politiska 
beslut, resursfördelning och uppföljning. Resultaten indikerar att det finns underlag för ett sådant 
arbetssätt inom en rad förvaltningar men vad som kan sägas är att dessa potentiella underlag för 
socialt kapital ligger utspritt och inte under rubriker för folkhälsa. Då socialt kapital verkar 
fungera ”på tvären” genom olika förvaltningar anser jag att det kan vara en förutsättning för ett 
effektivt arbete med socialt kapital och folkhälsa att folkhälsoarbetet är väl integrerat i den 
kommunala verksamheten. Det skulle alltså inte vara fruktbart om det sjösattes ett projekt som 
avsåg socialt kapital inom folkhälsa oavhängigt övrig kommunal förvaltning. Exempel på 
områden där det vore givande att tala i termer av socialt kapital är: ”evoice”, närdemokrati och 
agenda 22. En arena där socialt kapital också kan tillföra nya perspektiv på problematiken kring 
tillit, delaktighet och ömsesidighet är skolan. Ingen av dessa områden eller skolan som arena står 
under rubriker för folkhälsa. Det är underligt då det först prioriterade nationella folkhälsomålet 
avser demokratiutveckling i och med sitt fokus på delaktighet och inflytande i samhället. 
Uppsatsen utpekar socialt kapital som ett bra verktyg att arbeta med de tre områdena ovan som 
exempel och inom skolan som arena. Att jag skriver verktyg är ingen slump då det är ett sätt att 
betrakta socialt kapital, jämte socialt kapital som ”hur” eller ”vad” fråga. Som verktyg kan 
begreppet socialt kapital lyftas in och göra det lokala arbetet med det prioriterade folkhälsomålet 
mer sammantaget och överskådligt. Avslutningsvis, för att socialt kapital skall komma att arbetas 
med inom kommunerna krävs att ett fokus på livsvillkor i större utsträckning än idag då 
levnadsvanor är vad som framhävs. Med andra ord krävs ett ökat fokus på de först prioriterade 
folkhälsomålen där det främsta avser delaktighet och inflytande i samhället.  

 

Nyckelord: Socialt kapital, folkhälsoarbete, kommun 
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Abstract  
 
English title: Social capital and Public Health work in a local governance setting – a case study 
based on central Public Health documents 
 
The main focus of this work is derived from my initial thoughts about how the relations between 
institutions and citizens and between citizens are lacking trust and reciprocity. I visualized how 
the more relations that are lacking social capital, the harder it would be to accomplish cooperative 
efforts for the common good. I assumed that a focus on socialt capital within local public health 
policy could underpin the work with these values.  
 
Knowing that research and theories were dense regarding social capital I wanted to investigate to 
what extent and how this material articulated itself within a local governance setting. This is 
especially interesting considering that the number one priority of the national public health  
policy is participation and influence in society. The purpose of this work is twofold; on the one 
hand it describes how social capital is being expressed in three community public health policies, 
and on the other hand it examines the possibilities of social capital to become a success factor in 
public health work. The methods used were text analysis and interviews.  
 
Considering that national priorities when it comes to public health, this work shows how social 
capital should be seen as a public health issue. As it seems, all three communities are working 
with social capital, but not explicitly or in a satisfying way. On the other hand they work with 
social capital implicitly and in a variety of directions within the communities; in other words, it is 
more relavant to talk in terms of social capital outside the discourse of public health as it seems. 
The results suggests that these types of foundations for social capital exists, but it is unclear to 
what extent when the basis rather seem to appear outside the public health discourse. The results 
also suggests that another prerequisite is required; namely that of public health being integrated in 
the wider work of the community. Social capital should function in a wider and cross-sectional 
way. What these results are indicating is that it could be fruitful to talk in terms of social capital 
when it comes to the following activities: “evoice”, local democracywork, and Agenda 22. An 
arena in which it could be fruitful to talk in terms of social capital is the school. Again, it is 
strange how these areas are not being considered, widely speaking, as public health issues. 
Especially when considering the national public health priority.  
 
Keywords: Social capital, Public Health, Community  
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Förord 
 
I regeringens skrivelse (2005/06:205) Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt som 
överlämnades till riksdagen 18 maj, 2006 går följande att läsa under rubriken för målområde ett 
som avser delaktighet och inflytande i samhället (s. 29): 
 

Efter förslag från regeringen i propositionen Mål för folkhälsan fastställde riksdagen att 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan och skall därmed utgöra ett särskilt målområde. 
I det demokratiska samhället är utgångspunkten den enskilda människans möjligheter och 
förutsättningar att delta och påverka. Det betyder att alla medborgare, oavsett kön, etnicitet, 
religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, skall ha jämlika möjligheter att vara 
delaktiga och utöva makt.  
Sociala och ekonomiska orättvisor bidrar till ett ojämlikt deltagande i samhället och ett 
politiskt utanförskap. Brist på makt och möjligheter att påverka är inte bara ett problem för 
den som står utanför, det är också ett problem för det demokratiska samhället och det har 
även ett starkt samband med hälsa.  

 
Den tyngd som frågor om delaktighet och inflytande verkar ha är intressant. Det talas i termer av 
”grundläggande förutsättningar”, ”jämlika möjligheter för alla”, ”starkt samband med hälsa” och 
om inte kriterierna uppfylls är det ett problem för det demokratiska samhället. För att uppnå 
målet om delaktighet och inflytande vill regeringen, skriver man, ta ett annat grepp kring 
problemet än det traditionella och pekar bland annat ut socialt kapital och dess positiva 
konsekvenser för hälsa. För att befästa relevansen av ett fokus på socialt kapital refererar man i 
skrivelsen till utländska studier som visar att i grupper eller områden där valdeltagandet är lågt är 
hälsoläget sämre än i övriga samhället. Man hänvisar också till tvärsnittsstudier som åskådliggör 
sambandet mellan demokratisk delaktighet och självuppskattad hälsa, samt mellan aktivt 
deltagande i föreningsliv och nätverk, och hälsa. I detta sammanhang utpekas ett välutvecklat 
socialt kapital ha positiva konsekvenser för hälsan. I regeringens skrivelse presenteras samtidigt 
en kort redogörelse för vad som står i Folkhälsoinstitutets rapport 2005: 
 

FHI har ställt samman studier om sambanden mellan hälsa och ett antal utvalda faktorer 
som socialt kapital, social delaktighet, föreningsaktivitet, politisk delaktighet och inflytande i 
samhället […] Vidare visar studierna att faktorer som individers föreningsaktivitet, 
förtroende för andra människor, politiskt intresse, partiidentifikation, tilltro till 
valhandlingens effektivitet och syn på röstningen som en medborgerlig dygd påverkar 
valdeltagandet. När det gäller valdeltagandet och hälsa visar studier att det finns ett statistiskt 
samband mellan valdeltagande och självuppskattad hälsa, dödlighet, aktivitetshinder orsakade 
av dålig hälsa och upplevd otrygghet i närsamhället (s. 2). 

 
Studierna, som det hänvisas till i citatet, pekar dessutom på en situation i samhället där olikheter 
mellan sociala grupper påverkar valdeltagandet. Det visade sig exempelvis vara lägre bland 
arbetslösa och bland dem med lägre inkomst, samtidigt som gifta eller sambor har ett stabilt och 
utvecklat socialt nätverk och ett högt valdeltagande.   
 
Demokratisk delaktighet kan sägas bestå av både socialt- och politiskt deltagande vilket går att 
läsa i Statistiska Centralbyråns rapporter 98 Föreningslivet i Sverige under 1990-talet – välfärd, socialt 
kapital och demokratiskola (2003), och 102 SCB:s demokratistatisk (2005). Med hänsyn till det sociala 
deltagandet, framförallt mellan valåren, visar resultaten att det finns ett stort intresse för att 
påverka politiken, och samhället i stort, även om deltagandet i politiska partier avtar och då 
särskilt bland unga. Det går att läsa hur engagemanget verkar ökar i alla grupper genom att se till 
andelen som skriver insändare och artiklar, samt till det ideella engagemanget som i och utanför 
föreningslivet är fortsatt högt.  
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Integrationsverket, en remissinstans för folkhälsoinstitutet, visar som konkret exempel i sina svar 
hur de vill understryka vikten av bestämningsfaktorn ”socialt deltagande” i sin verksamhet. 
Deltagande i kulturlivet beskrivs också i rapporten som ett kraftfullt verktyg för socialt deltagande 
och för rätten och möjligheten att uttrycka sig. Detta, menar man, avspeglar sig i det av riksdagen 
antagna kulturpolitiska jämställdhetsmålet om att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i 
kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. I de folkvalda församlingarna, som 
svarar för det politiska deltagandet, har andelen kvinnor generellt, unga kvinnor och män och 
utrikes födda kvinnor och män ökat, även om de tillsammans med gruppen äldre är fortsatt 
underrepresenterade (ibid.).  
  
För att kunna utreda, följa upp och sedan utveckla arbetet med demokratisk delaktighet har 
regeringen bland annat tillkallat en parlamentariskt sammansatt kommitté, med direktivet att 
granska styrelsesättet (ibid.): 
 

Kommitténs arbete skall koncentreras på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, 
öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och höja valdeltagandet. I 
uppdraget ingår att göra en utvärdering och översyn av hela valsystemet. Vidare ingår vissa 
kommunala frågor i uppdraget, bl.a. det s.k. folkinitiativet. Kommittén skall redovisa sitt 
uppdrag senast den 31 december 2008.  
     

Medan det kommunala ”Folkinitiativet” avser öka förtroendet för demokratins funktionssätt, är 
åtgärdsprogrammet ”Delaktiga Sverige” istället mer inriktat på och behandlar jämställdhet i 
inflytande och mänskliga rättigheter. Regeringen har avsatt 22 miljoner kronor för programmet 
inför valet 2006, skriver man i proportionen 2005/06:155 Makt att forma samhälle och sitt eget liv – 
nya mål i jämställdhetspolitiken:  
 

Åtgärdsprogrammet löper mellan åren 2006 och 2009 och är uppdelat i olika aktiviteter som 
syftar till att bidra till att öka människors makt att påverka såväl sin vardag som samhället i 
stort. Aktiviteterna skall även ge ökad kunskap om hur väl olika metoder fungerar för att 
minska utanförskapet och öka delaktigheten. Vidare skall politiker ges bättre kunskap om 
vilka utmaningar Sverige står inför. Slutligen skall aktiviteterna ge underlag till den framtida 
demokratipolitiken. Delaktiga Sverige riktar sig främst till dem som deltar i lägst 
utsträckning. De aktiviteter som skall genomföras inom ramen för Delaktiga Sverige är bl.a. 
valinformation, skolval, insatser för stärkt medborgarinflytande mellan valen, nätverk för att 
förbättra villkoren för förtroendevalda med utländsk bakgrund, åtgärder för att stärka 
funktionshindrades möjligheter till politiskt deltagande och rådslag om demokrati, mänskliga 
rättigheter och delaktighet (s. 110).  

 
Utdragen ur dokumenten har varit ämnade visa hur diskussionen, kring faktorer som i olika 
utsträckning har med socialt kapital att göra, kan se ut. Det är viktigt att skilja på diskussionen 
som förs på nationell politisk nivå, den som förs inom akademin och den som förekommer på 
lokal och kommunal nivå. De som ytterst ansvarar för delegeringen, av de uppgifter som 
presenterats ovan, från nationell nivå till lokal nivå är Länsstyrelsen. Det är alltså Länsstyrelsen 
tillsammans med Västra Götalandsregionen och inte regeringen som kommunernas 
administration/förvaltning svarar inför, i första hand, då det gäller uppdraget att förbättra 
livssituationen för dess invånare. Men det faktum att diskussionen kring kontextuella faktorer 
som har med socialt kapital att göra förs på nationell nivå, tror jag, kan få positiva konsekvenser 
för möjligheterna att arbeta med socialt kapital på lokal nivå. 
 
Vänersborg i januari 2007 
Michael Zijp 
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Inledning 
 

There is a need for further theoretical development to make the research about social capital 
and health valid. The basis for community social capital has to be clarified. In addition, there 
is a need for more knowledge about the collective and the individual aspects of social capital. 
Analysis of social capital on different levels also demands awareness of the fact that social 
capital could have positive consequences on one level and concurrently, negative 
consequences on another level (Eriksson, 2000, abstract).  

 
Inledningsvis går att läsa om hur och varför uppsatsen kommit att ha det syfte och inriktning den 
har. Förutom att syfte och frågeställningar presenteras här, redogörs även för en s.k. 
resonemangsmodell som har för avsikt att förtydliga uppsatsens upplägg och utgångspunkter. 
Därefter redogörs, kortfattat, för de komponenter som uppsatsen kretsar kring och som är 
centrala för att förstå uppsatsen, följt av en sammanfattande beskrivning av uppsatsens kapitel 
och innehåll. 
 
Från Namibia till svenskt lokalt folkhälsoarbete  
Hur kommer det sig att jag sitter här idag och skriver om socialt kapital? Arbetet har sin egentliga 
och substantiellt praktiska början i Namibia, eller för att vara än mer precis, under 
förberedelserna inför resan till UNAM – University of Namibia vintern 2004/05. Det var då, 
med övertro på det rationella planerandet, som jag först bekantade mig med begreppet socialt 
kapital och försökte se till dess användbarhet i Namibisk kontext. Väl nere insåg jag misstaget 
och svårigheterna med att på förhand ha konstruerat en förförståelse. Parallellt med min inläsning 
och granskning av socialt kapital var min ambition att se till möjliga tangenter i det Namibiska 
samhället. Slutsatsen blev att det var/är problematiskt att applicera ett västerländskt präglat 
begrepp, mot min bakgrund, i ett utvecklingsland som Namibia; det lät sig inte göras hur som 
helst. Bekymmersamt blev det eftersom jag inte förstod mig på vare sig de normer, värderingar, 
handlingar eller institutioner och strukturer som bar upp och konstituerade den relativt nya 
demokratin Namibia. Att syssla med socialt kapital är inte som att arbeta med exempelvis 
viktminskningsprogram som universellt avser en målgrupp och har ett specifikt mål. Socialt 
kapital är inte alls lika konkret och går inte att isolera på ett sätt som går med mer riktade 
åtgärder.  
 
Hursomhelst, fältarbetet i Namibia avsåg till en början resultera i en materialinsamling för denna 
uppsats. Men i och med att jag fick omvärdera mitt förhållande till begreppet och mina 
möjligheter att bedriva god forskning på området gjorde att jag istället dirigerade om arbetet till 
att omfattas av en förstudie. Det var visserligen lärorikt att ens försöka ge en bild av hur socialt 
kapital skulle kunna fungera i ett samhälle som Namibia, men det visade sig vara en alltför svår 
uppgift att här lägga grunden för en uppsats. Att faktiskt befinna sig i landet som studien avsåg 
var i och för sig positivt men att från det till att ge sig själv mandat och tolkningsföreträde 
gällande insamlat material upplevde jag som för svårhanterligt. Istället tog jag med mig 
lärdomarna från vistelsen där och började fundera över hur jag skulle kunna skriva om socialt 
kapital i en svensk kontext.  
 
Begreppets förbindelse med folkhälsa1 är, åtminstone i Sverige och i praktiken, förhållandevis 
nutida. Det är först under slutet på 1990-talet som vetenskapliga skrifter, diskussioner och 
debatter i större utsträckning och mer explicit kom att handla om socialt kapital och folkhälsa (se 
exempelvis Hogstedt, 2003). Till en början hade jag en övervägande positiv bild av begreppet och 
trodde mig kunna vaska fram en sammantagen definition och klarhet gällande detsamma. Det 
visade sig vara svårt, för att inte säga omöjligt, eller som Lynch (2000) förklarar det ”Scratch 
                                                 
1 I uppsatsen görs ingen åtskillnad mellan folkhälsa och hälsa; de används synonymt.  
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beneath the surface of social capital and things get complicated rather quickly” (s. 404).  Det 
gjorde emellertid inte att tron på potentialen hos socialt kapital och att det finns vinningar för 
folkhälsoarbete svalnade. Att socialt kapital visade sig vara ett minst sagt mångfacetterat begrepp 
resulterade istället i en mer problematiserande hållning gentemot det.  
 
Vad jag sedan gjorde var att länka an socialt kapital och folkhälsoarbete till att avse tre 
kommuner. Att uppsatsen kom att innefatta just tre kommuner2 föreföll i första hand som den 
mest praktiska avgränsningen. De lyder exempelvis under en och samma hälso- och 
sjukvårdsnämnd vilket gör att en del dokument, exempelvis folkhälsoavtalet, har samma 
beställare. Kommunerna ligger geografiskt så att de är lättillgängliga, och det finns dem emellan 
en etablerad samverkan som i viss omfattning handlar om att skapa samsyn och identitet, men 
också om att operationellt hantera gemensamma problem. 
 
Då jag satte förstoringsglas på kommunerna med socialt kapital och folkhälsoarbete i åtanke 
exponerades en bild som gjorde att ytterligare avgränsningar kom att bli aktuellt. Jag betraktar 
folkhälsosamordnarna vara de som har den övergripande insikten vad gäller folkhälsofrågor. 
Deras yrkesutövning har i stor utsträckning sin utgångspunkt i policydokument, vilket således 
resulterade i en avgränsning till att utgå ifrån folkhälsosamordnare och policydokument. Nu när 
jag avgränsat mig både geografiskt och organisatoriskt kunde jag börja min granskning av 
policydokumenten, studera begreppet per se och dess koppling till hälsa, samt intervjua 
respektive kommuns folkhälsosamordnare.  
 
Problembeskrivning 
Om förra rubriken beskriver en resa med start- respektive slutpunkt, är ambitionen här snarare 
att skildra drivkraften för resan. En av anledningarna till varför det kändes angeläget för mig att 
se närmare på socialt kapitals potential inom lokalt folkhälsoarbete var att jag tyckte mig se hur 
relationen, mellan institutioner i samhället och enskilda människor, karaktäriserades av brist på 
förtroende. Jag utgick ifrån att ju fler som upplever relationer i samhället som bristfälliga i fråga 
om tillit, desto svårare skulle det bli att göra kooperativa ansträngningar för allas bästa. Jag 
föreställde mig hur ett fokus på socialt kapital, om det förs upp på agendan och resulterar i 
policys och verksamhetsplaner, ytterst skulle kunna medverka till att rättfärdiga ett fokus på 
samhällsnyttan istället för på egennyttan uteslutande.  
  
Det verkade samtidigt vara så att socialt kapital kommit att bli ett ”poppis” uttryck för någonting; 
i alla fall inom forskning och teori. Lynch beskriver exempelvis hur socialt kapital som en 
”fashionable label” har haft en ”meteoric rise in political, economic and public health rhetoric 
[and] it remains to be fully defined and understood” (Lynch et al, 2000:404). Om det nu var så att 
det gått mode i användandet av begreppet skulle det bli än mer intressant att faktiskt se hur det 
användes; hur nationella dokument samt forskning och teorier om socialt kapital kommer till 
uttryck lokalt. Frågor jag initialt kom att ställa mig, och som påvisar hur den problematiska 
”ingången” till uppsatsens sedermera konkretiserade problemområde såg ut, var: Hur ser 
styrdokumenten gällande folkhälsa ut inom de tre kommuner som avses? Är begreppet 
överhuvudtaget tydligt på lokal nivå eller arbetas det med dess komponenter utan att kallas för 
socialt kapital? I vilken utsträckning finns förståelse för begreppets innebörd och potential? Är 
det en sak vad som beskrivs i policys och andra dokument, och en annan sak hur det arbetas med 
frågorna/problemen? Finns det en uttalad strategi för hur man skall arbeta med frågor gällande 
det sociala kapitalet? Uppsatsen grundar sig i viss utsträckning i dessa frågeställningar och det är 
mot denna bakgrund som jag preciserar mitt syfte. 
   
                                                 
2 Då jag i fortsättningen nämner ”kommuner” avses inte alltid kommuner i dess helhet, dvs. hela dess verksamhet. 
Istället är det i synnerhet det explicita folkhälsoarbetet på policynivå som åsyftas.  

2  
 



Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur socialt kapital gestaltas och förstås i tre kommuner mot bakgrund av 
policydokument som explicit avser folkhälsa, och intervjuer av folkhälsosamordnare från 
respektive kommun. Avsikten är dessutom, utifrån lokala förutsättningar och på policynivå, att 
skissa på möjligheterna för socialt kapital inom kommunalt folkhälsoarbete. Frågeställningarna 
som svarar mot respektive inriktning ställs enligt följande:  
  
1.  
 a) I vilken omfattning definieras hälsoproblem i termer av socialt kapital? 
 b) På vilket sätt definieras hälsoproblem i termer av socialt kapital? 
2. 
 a) Hur ser villkoren ut för socialt kapital på lokal nivå?  
 b) Vilken eventuell betydelse skulle kunna tillmätas socialt kapital på lokal nivå? 
 
Resonemangsmodell  
Den resonemangsmodell som föranlett uppsatsens ansatser och struktur redogörs för nedan: 
 
3 4 Syftesfråga 2
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Figur 1.1 Resonemangsmodell som ämnar förtydliga mina tankegångar kring uppsatsens upplägg. Utifrån modellen 
utvecklar jag mina resonemang (nedan) kring den struktur som uppsatsen grundar sig i.  
 
Vad uppsatsen i första hand gör är att beskriva hur förekomsten av vad jag kallar implicit socialt 
kapital tar sig i uttryck i lokala folkhälsodokument3 (1 och 2). Vad jag gör i och med min 
utgångspunkt (1) är att öppna för möjligheten att själv, eller mot bakgrund av teorin, avgöra vad 
som kan omnämnas i termer av socialt kapital. Så även om det skulle visa sig att socialt kapital 
inte förekommer explicit i något av dokumenten, har jag på detta sätt föregått den eventuella 
situationen. Uppsatsen utgår alltså inte ifrån någon specifik teori om socialt kapital (1) utan istället 
har jag gjort så att jag valt ut komponenter hos begreppet som är vanligt förekommande inom 
forskning och teoribildning. Det är vad jag avser när jag skriver ”i termer av socialt kapital”. Det 
är sedan utifrån resultatet i (2) som uppsatsen i ett nästa skede (3 och 4) försöker synliggöra 
vilken eventuell betydelse socialt kapital (3) skulle kunna tillmätas i en vidgad kontext (4). Den 
diagonala pilen som förbinder (2) och (3) symboliserar således mötet mellan resultatet med 
avseende syftesfråga ett, och teorin om socialt kapital (som explicit avser socialt kapital). Det är 
därefter den sammantagna bilden för begreppet som ligger till grund för det undersökande 
resonemanget (4).   

                                                 
3 De tre genomförda intervjuerna finns inte med i modellen men har också sin funktion här, och då i huvudsak som 
validitetsstöd, men också – om än i viss utsträckning – som mer ordinär empiri.  
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Idén om hur jag skulle strukturera uppsatsen så den svarade mot mina funderingar och tankar 
kring socialt kapital har vuxit fram över tid. Tankegångarna resulterade i två frågeställningar där 
den första är mer deskriptiv, medan den andra snarare kan karaktäriseras som explorativ. Jag ville 
inte uteslutande begränsa mig till att försöka beskriva socialt kapital utifrån kommunala och 
folkhälsopolitiska policydokument (1 och 2) utan ville även ha med en mer undersökande del (3 
och 4). Den delen förbereder ett utrymme där potentialen för socialt kapital kan undersökas 
närmare vilket jag ansett intressant, och det är i huvudsak här som uppsatsens problematiserande 
förhållningssätt till begreppet tar sig i uttryck. Att uppsatsens ansats är problematiserande visar 
sig också indirekt i och med dess teoretiska ramverk som utgörs av litteratur där såväl 
förespråkare som kritiska författare finns representerade. Det är alltså inte analysen av empiriskt 
material (3) i sig som är explorativ till sin karaktär utan den problematiserande ansatsen visar sig 
snarare i anslutning till syftesfråga två. Denna andra del är också mer prövande, i sitt 
förhållningssätt till frågan: vilken betydelse verkar rimligt att kunna tillskriva socialt kapital inom 
kommunalt folkhälsoarbete, då ingen djupare kunskap om kontexten (4) finns. I fråga om 
kontexten betraktas den som homogen; jag särskiljer alltså inte kommunernas konstitution från 
varandra. Utan vad som här prövas och undersöks är snarare lokalt folkhälsoarbete i stort.   
 
I termer av socialt kapital 
Som resonemangsmodellen utpekar förutsätter uppsatsen en beskrivning av vad som 
karaktäriserar socialt kapital. Det är där i (1), på många sätt, som uppsatsen tar sin egentliga 
början. Socialt kapital så som utgångspunkt utgörs inte av endast en teori utan jag har valt att 
väga in komponenter från tre olika teorier. Det har jag gjort både därför att de är vanligt 
förekommande inom forskning och teoribildning, men också då jag anser att de kompletterar 
varandra och genererar på så vis i en mer övergripande bild.  
 
Jag utgår ifrån Putnam, Coleman, samt Woolcock och Narayan och deras bidrag så som de 
presenteras i Hogstedt (2003). Där görs en översiktlig redovisning av definitioner av socialt 
kapital (s. 226) och det är därifrån, uteslutande, jag har hämtat inspiration till uppsatsens 
utgångspunkt (1): 
 

• Relationer mellan grupper istället för individer (Coleman) 
• Tillit, ömsesidighet, delaktighet och inflytande (Putnam) 
• Sammanlänkande, överbryggande och nivålänkande (Woolcock och Narayan) 

 
Vad som eventuellt behövs poängteras här är att Colemans definition innebär att socialt kapital 
figurerar som resultat av sociala relationer. Det kan ställas i relation till Portes som skiljer på 
ursprung och konsekvenser (distinktionen redogörs för i Hogstedt, 2003). Frågan blir i slutändan om 
socialt kapital skall ses som instrumentellt eller som ett begrepp som har ett egenvärde. 
Diskussionen kring dessa aspekter tas det ingen större hänsyn till i denna uppsats utan istället 
fungerar socialt kapital, så som det punktas ovan, som innehållande samtliga delar ”på lika 
villkor”. Det viktigaste har i första hand varit att kunna utgå ifrån en enhetlig bild för att kunna 
analysera och således beskriva i vilken omfattning och på vilket sätt hälsoproblem definieras i 
termer av socialt kapital.  
 
Inledande begreppsredovisning 
Avsnittet har som funktion att på ett lättillgängligt sätt förmedla en gängse förståelse av de 
centrala komponenter som uppsatsen består av.  
 
Vad innebär hälsopromotion? 
Det råder ingen konsensus om vad hälsopromotion är eller vad hälsopromotörer gör när de 
”promotar” eller främjar hälsa. Det är därför också svårt att mäta i vilken utsträckning en 
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intervention var en framgång, och vad i så fall det var som gjorde det till en lyckad satsning 
(Naidoo och Wills, 2000). Vad människor gör som arbetar med hälsopromotion varierar alltså 
kraftigt. I viss utsträckning har det att göra med vad man avser med ”hälsa”, dvs. vad det är man 
vill främja. En klassiker, Aron Antonovsky (1991), menade exempelvis, i sin bok Hälsans 
Mysterium, att ”känsla av sammanhang” (KASAM) bestående av följande bestämningsfaktorer för 
hälsa: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, var det man skulle främja.    
 
Två, inom hälsopromotionsområdet, erkända och välciterade författare är Bunton och 
Macdonald som bland annat skrivit boken Health Promotion – Disciplines, diversity and developments 
(2002). Bunton beskriver bland annat i ett kapitel däri hur ”Health promotion professes4 to be 
centrally concerned with the social policy process and most definitions of health promotion place 
notions of social structure and policy process at the centre of concerns” (s. 129). Med “social 
policy” avser Bunton “the sets of arrangements and structures associated with state policies, 
ranging from broad economic policy to specific areas such as crime control” (s. 132). På samma 
sätt som med social policy kan hälsopromotion betraktas antingen som en enskild disciplin eller 
ett fält bestående av flertalet discipliner (ibid.). Om detta kan man antingen vara överens eller 
vara förespråkare av antingen den ena eller den andra inriktningen. Samma sak gäller för vad man 
inom sociologin betraktar som hälsopromotionens huvudsakliga dilemma, nämligen ”the tension 
between either focusing on facilitating structural change or concentrating on an individual 
behavioural approach” (Bunton och Macdonald, 2002:62). Men för att ge en så bra och 
sammantagen, såväl som historiskt klassisk, bild gör jag kanske bäst i att helt enkelt referera till 
Ottawa Charter som definierat Hälsopromotion som ”the process of enabling people to increase 
control over, and to improve, their health (WHO, 1986). Vad WHO gjorde i och med denna 
ansats (som vid den tiden då den publicerades var omvälvande) var att dirigera om definitionen 
av hälsopromotion från att handla om förebyggande av sjukdom eller upptäckande av riskgrupper 
i samhället, till att istället fokusera hälsa och välbefinnande hos mer övergripande populationer 
(Naidoo och Wills, 2000). 
 
Vad menas med folkhälsoarbete? 
Folkhälsan har historiskt sett präglats och drivits av såväl social policy som medicin (Naidoo och 
Wills, 2000), och så ser situationen, i stort sett, ut även idag. Att arbeta med folkhälsa innebär att 
på alla nivåer i samhället bidra till att människor och den miljö de lever i blir mer hälsosamma 
(ibid.). Exempel på folkhälsoarbete kan vara hur en folkhälsosamordnare arbetar med att föra 
upp och plädera för folkhälsofrågor på den politiska agendan, men det är också folkhälsoarbete 
när en person leder en grupp varje vecka i mammagympa. I det första fallet definieras 
folkhälsoarbete som en resurs och i det andra fallet som aktivitet. Ofta vad gäller det första 
exemplet så grundar det sig i ett insamlande och instuderande av information och statistik; en 
utgångspunkt vilken vanligtvis refereras till som epidemiologi (ibid.). 
 
Vad avser folkhälsoarbete som term i uppsatsen så avses att det speglas av kommunernas lokala 
folkhälsodokument och av intervjuer med folkhälsosamordnarna. Med begreppet folkhälsoarbete 
görs alltså inga anspråk på allt arbete som rör folkhälsa inom en kommun. Det bör också sägas 
att uppsatsen förutsätter att socialt kapital passar i lokalt folkhälsoarbete bland annat i enlighet 
med Woolcock och Szreter, som menar att begreppet har en given plats i folkhälsosammanhang: 
”Importantly, all camps in the fields of public health generally agree that social capital ’matters’ in 
some basic sense” (2004:651).  
 
Socialt kapital 
Begreppet handlar om hur ”relationer, attityder, värderingar och normer styr samspelet mellan 
individer och institutioner samt hur detta bidrar till ekonomisk och social utveckling” (Hogstedt, 
                                                 
4 Betyder (här) ungefär ”hänger sig åt” (författarens anmärkning). 

5  
 



2003:221). Ett annat sätt att definiera socialt kapital, där kollektivt handlande och välbefinnande i 
större utsträckning än ekonomisk och social utveckling står som konsekvenser, görs i Naidoo och 
Wills upplaga Health Promotion – Foundation for Practice (2000:299): 
 

Social capital refers to social cohesion and the cumulative experience of relationships, with 
both those known to us and those who are strangers, that are characterized by mutual trust, 
acceptance, approval and respect. People are social beings and the quality of social 
interaction is vital to both personal and communal well-being. Social capital provides the 
foundation for collective action in the public sphere for the public good.  

 
Om socialt kapital ligger till grund för kollektivt handlande och välbefinnande i första hand och i 
vilken utsträckning kapitalet ligger till grund för ekonomisk och social utveckling finns det olika 
uppfattningar om. På samma sätt finns det olika teorier om vilka beståndsdelar denna grund 
består utav. Generellt verkar det, anser jag, finnas fler teorier om socialt kapital än empirisk 
forskning som bestyrker dem vilket på ett sätt vittnar om att begreppet är relativt nutida. Den 
explicita användningen av begreppet går inte att söka längre tillbaka än till 80-talet.   
 
Ekonomiskt kapital, humankapital kontra socialt kapital 
Alejandro Portes som refereras till i Eriksson (2003:6) omnämns skilja mellan olika former av 
kapital: “ekonomiskt kapital finns i människors bankkonton och humankapitalet finns i 
människors huvuden, men socialt kapital finns i strukturen av deras relationer” (Eriksson, 2003:6). 
Socialt kapital som det avses i uppsatsen handlar alltså om strukturer och om relationer inom 
dessa; kort sagt den betraktar socialt kapital som kontextuell resurs, tillskillnad från individuell. 
 
Socialt kapital och folkhälsa 
Putnam skriver i sin senaste bok Bowling alone – The Collapse and Revival of American Community 
(2000) om sambanden mellan socialt kapital och hälsa i ett omfattande och separat kapitel. Mot 
bakgrund av empiriska studier beskriver han bland annat hur ”ensambowlandet” står för en av 
USA:s mest allvarliga folkhälsoutmaningarna.  
 
Påståendet som Bunton och Macdonald gör i citatet ovan gäller även här. Det verkar alltså finnas 
en diskussion kring huruvida socialt kapital bör betraktas på struktur- eller individnivå. I Wamalas 
kapitel i Hogstedt (2003) står exempelvis hur ett antal studier har bekräftat sambandet mellan 
sociala nätverk (vilket inte är det samma som socialt kapital) och hälsa på individnivå. Det är 
därför inte osannolikt, fortsätter hon, att det finns ett samband mellan socialt kapital och hälsa 
också på strukturnivå. Kawachi et al (1997) utgör ett exempel på forskare som på ett övertygande 
sätt kunnat påvisa sambandet mellan socialt kapital och mortalitet på strukturnivå. Studien utgick 
ifrån ”tillit” och ”delaktighet i föreningar” som indikatorer på socialt kapital och grundade sitt 
resultat utifrån data från 39 stater i USA. Ett resultat som visade på sambandet mellan dödlighet 
och andelen medlemmar i frivilligorganisationer och nivån på social tillit. Men överlag verkar det 
finnas en bristande kunskap om ”mekanismer för sambandet mellan socialt kapital på grupp- och 
makronivå och hälsa” (Hogstedt, 2003:239). Något som däremot anses vara viktigt ur ett 
makroperspektiv är känslan för jämlikhet och rättvisa5 bland individer, något som i sin tur menas 
kunna spela stor roll för sambandet mellan socialt kapital och hälsa.  
 
Uppsatsens upplägg och teoretiska utgångspunkter 
I metodavsnittet redogörs för förförståelse, arbetssätt, empiri, hur data samlats in, samt tankar 
och reflektioner kring detta. Uppsatsen teoridel kan sägas omfatta två olika avdelningar där den 
första skildrar olika sätt att betrakta socialt kapital på. Här värvas de historiskt centrala 

                                                 
5 Engelskans motsvarighet till jämlikhet respektive rättvisa är ”equality” och ”equity”, vilka exempelvis omnämns 
senare under titeln för sociala hälsodeterminanter.  
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författarna, som Bourdieu, Coleman och Putnam, med forskare som utvecklat deras teorier om 
socialt kapital vidare. Den andra delen redogör för lokala rambetingelser och kommunala 
förutsättningar med huvudsaklig utgångspunkt från nationella såväl som regionala rapporter, 
proportioner och utredningar. Resultatet såväl som diskussionen är uppdelade efter teman som 
visat sig vara relevanta. Således grundar sig rubriksättningen på uppställda och validerade 
resultathypoteser som kategoriserats i enlighet med syftesfrågorna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  
 



Metod 
   
Förförståelse och grundläggande ansatser 
Uppsatsen i stort grundar sig i en förförståelse där strukturella förutsättningar antas existera och i 
viss utsträckning påverka individer som lever i dem. Samtidigt som vi, som individer, socialiseras 
in i olika sammanhang, kan vi också vara med och påverka den struktur eller de livsbetingelser vi 
socialiseras in i. Uppsatsens grundsyn innebär exempelvis att ingen skillnad (här) görs mellan det 
som konstituerar socialt kapital och hur det manifesteras; i uppsatsen är det viktigare att socialt 
kapital betraktas som kontextuellt. Lynch et al. (2000) skriver som exempel att ”There is a 
growing recognition of the complexity and contextual dependency of social relations and their 
meaning for health” (s. 404). Min tankemässiga utgångspunkt kan också redogöras för enligt 
följande: de normer som konstituerar socialt kapital eller de uttryck som dessa tar sig handlar om 
relationer mellan människor i en given kontext. Denna utgångspunkt genomsyrar mitt förhållande 
till empiri, teori och övriga texter, på samma sätt som den också är genomgående i uppsatsens 
andra ansats. I allmänhet, menar Alvesson och Deetz (2000), tenderar samhällsvetenskaperna att 
”antingen bekräfta och reproducera eller att problematisera och ifrågasätta sociala institutioner, 
ideologier och intressen” (s. 146). Mot bakgrund av deras påstående kan uppsatsen beskrivas ha 
en problematiserande ansats vid betraktandet av socialt kapital och hur begreppet tar sig i uttryck 
i lokala policydokument som explicit avser folkhälsa.  
 
Dataanalys 
Uppsatsens första del (1 och 2 i resonemangsmodell, sid. 3) utgörs av textanalys på policynivå; 
det är alltså textmaterialet inom de tre olika kommunerna med stöd av intervjuer som ligger till 
grund här och inte kontexten. Det är endast med strikt avseende på socialt kapital och dess 
möjligheter inom lokal förvaltning som kontexten omnämns; det är alltså inte den analyserade 
texten (2) som länkas till kontexten (4). Således, folkhälsopolicy granskas med avseende socialt 
kapital i första hand, och sedan undersöks villkoren och möjligheterna för begreppet på 
kommunnivå.  
 
I Bergström och Boréus (2005) ses texter som särskilt viktiga i moderna samhällen. De menar att 
när samhällsvetare undersöker samhällsfenomen är det oundvikligt att studera och tolka texter. I 
boken redogörs för två olika betydelser av ordet ”tolkning”. Dels redogörs för innebörden att en 
text måste tolkas; den som tolkar frambringar sin mening och ger sin betydelse utifrån texten. 
Dels beskrivs tolkning som det steg i forskningsprocessen som tar vid efter själva textanalysen; 
när resultatet skall tolkas. Utgångspunkten är att alla texter, på ena eller andra sättet, måste tolkas. 
Hur komplicerad tolkningen blir beror dels på frågeställningen, men också på textens karaktär.   
 
I den tolkningssituation som föreligger den här uppsatsen kan fem element urskiljas i enlighet 
med Bergström och Boréus (s. 24):  
 

• Texten – Välfärdsbokslut, handlingsplaner, visioner och uppföljningsdokument 
• Det sociala sammanhang i vilket texten produceras/konsumeras – tre kommuner 

och deras förutsättningar för folkhälsoarbete och med tanke på socialt kapital 
• Avsändaren – många av dessa dokument ansvarar och/eller skriver 

folkhälsosamordnaren 
• Mottagaren – kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Uttolkaren – jag själv som forskande författare  
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Den andra punkten redogörs det inte för i denna uppsats, utan istället för texten är det begreppet 
socialt kapital som matchas till en kontext. Hursomhelst, utifrån dessa fem element urskiljer 
författarna fyra, visserligen inte renodlade – tolkningsstrategier (s. 24): 
 

• En som relaterar texten till uttolkaren själv 
• En som huvudsakligen relaterar den till avsändaren 
• En som främst relaterar den till mottagaren 
• En som i första hand relaterar texten till den omgivande diskursen utan att fokusera speciella 

aktörer. 
 
I denna uppsats använder jag, som uttolkare, mina kunskaper och erfarenheter för att texterna 
skall få ny innebörd med avseende på socialt kapital. Uppsatsen kan därmed och närmast sägas 
vara uttolkarorienterad. Det utesluter inte att reell hänsyn tas till den kontext (tillsammans med 
texten) som den sista punkten avser. Uppsatsens strategi grundar sig således i punkt ett och fyra 
där jag som uttolkare betraktar och analyserar folkhälsodokument mot bakgrund av min 
förståelse av socialt kapital. Men de analyserade dokumenten relateras också till den omgivande 
diskursen då möjligheterna och villkoren för socialt kapital inom kommunalt folkhälsoarbete 
betraktas. Allt som sägs eller skrivs måste ses i sitt sammanhang (Hellspong och Ledin, 1997). 
Bergström och Boréus framhåller några för sammanhanget viktiga förhållningsregler (2005:25): 
 

Det viktigaste att ta fasta på i sammanhanget anser vi vara medvetenheten om förförståelsen, 
att vi aldrig möter en text tomhänta. Samtidigt anser vi att studier av samhällsvetenskapens 
fenomen i allmänhet kräver att vi så gott det går relaterar texten till det som finns utanför 
den och utanför oss själva som uttolkare och att vi argumenterar för våra tolkningar.  

 
Något som också är viktigt för mitt vidkommande står att läsa i ett annat sammanhang i 
Bergström och Boréus (2005). Det handlar om hur kontextkännedom har stor betydelse för en 
bra tolkning. Kontexten, menar författarna, får inte ges för stort utrymme utan skall snarare 
fungera som hjälp för att fastställa de ramar inom vilka rimliga tolkningar kan göras. I och med 
det här sättet att betrakta en kontext på, upplever jag mina ambitioner med tanke på uppsatsen 
syfte som tydligare. Bland annat förstår jag vidden av att inte ta delar av en text ur sitt 
sammanhang och göra en vansklig tolkning där utefter. Då exempelvis avsändaren och sociala 
sammanhanget vävs ihop rustas uttolkaren för en bättre analys och tolkning.  
 
Denna syn är också viktig för validiteten i uppsatsen som handlar om att metoden skall matcha 
syftet för uppsatsen. Alltså, hur jag besvarar de frågeställningar som används för uppsatsens syfte. 
I syftet står, förutom att se till texten och intervjuerna i sig, att villkoren för socialt kapitals 
funktion lokalt tittas närmare på. Möjligheten att se till de villkoren får jag i och med ett vidgat 
synsätt gällande kommunens dokument, där avsändare, mottagare, och sociala sammanhang vägs 
in. Förutom texten, och den vidgade synen för min analys och tolkning, har intervjuer gjorts med 
folkhälsosamordnarna som har en nyckelroll för dokumentens innehåll och riktning.  
 
Men validiteten i en uppsats som denna som avser socialt kapital kan diskuteras. Bergström och 
Boréus (ibid.) beskriver bland annat validitet utifrån en konstruktivistisk syn på forskning där stor 
tyngd läggs på språket (i förlängningen även texten) och hur det är centralt för vår syn på 
”verkligheten”.  
 

Om samhällsvetenskapens begrepp inte beskriver fakta som forskare kan iaktta och bedöma 
oavsett sin egen förförståelse, menar vissa att frågan om validitet förändras. Om frågor om 
makt, förtryck, kriminalitet eller något annat samhällsvetenskapligt studieobjekt ställs är 
forskaren inte bara en utomstående iakttagare. Tvärtom är man med och konstruerar sitt 
studieobjekt och den egna förförståelsen bestämmer vilka svar som finns på frågan (s. 35).   
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Socialt kapital ser jag som just som ett begrepp ”som inte beskriver fakta som forskare kan iaktta 
och bedöma oavsett sin egen förförståelse”. Samtidigt är jag, som utomstående observatör av 
begreppet i en kommun och mot bakgrund av min förförståelse, med och konstruerar mitt 
studieobjekt, socialt kapital och dess villkor. Jag tolkar det som att ju mer komplext och 
svåråtkomligt fenomen som avses beskrivas eller förklaras, i desto större utsträckning är 
forskaren medkonstruktör av sitt studieobjekt. Och desto större vikt bör således läggas på 
forskarens förförståelse. Därför, resonerar Bergström och Boréus, är det lika viktigt att begrunda 
förförståelsen som det är att beakta textanalysmetoden per se.   
 

Om en forskare ökar förståelsen av sin förförståelse, t.ex. genom att lära sig mer om sin egen 
vetenskapskultur och den sociala kontext i vilken undersökningarna äger rum, ökar också 
möjligheten till god validitet i studierna (s. 35, med hänvisning till Salner 1989).   

  
Att lära sig mer om den sociala kontext i vilken undersökningarna äger rum representeras av 
uppsatsens vidgade perspektiv som ser till villkoren för socialt kapital inom det lokala 
folkhälsoarbetet.  
 
Empiriskt material 
Jag har i första hand fokuserat textmaterial direkt knutet till det lokala folkhälsoarbetet och sedan 
vänt mig till folkhälsosamordnarna inom respektive kommun för intervju.  
 
Textmaterial 
För att bilda mig en uppfattning om vilka dokument som fanns tillgängliga och som var av vikt 
för verksamheten ringde jag runt till ansvariga folkhälsoplanerare inom varje kommun. 
Dokumenten är offentliga och fanns således disponibla via Internet. De handlingar som legat till 
grund för analys är följande (folkhälsoavtalet finns inte representerat nedan då det ser lika ut för 
samtliga kommuner): 
 

• Översiktsplaner (ÖP) och visioner – där folkhälsan utgör en del 
• Mål och resursplaner (MRP) – där folkhälsan utgör en del 
• Välfärdsbokslut 2005 (VFB) 
• Folkhälsoplaner och verksamhetsplaner 
• Uppföljning 2005 

 
I Hellspong och Ledin (1997) beskrivs hur texters funktion kan vara att lösa ett yttre problem; 
texten har alltså en praktisk funktion. Så förhåller det sig med de insamlade dokument som 
fungerar som empirisk grund; de betraktas som brukstexter. Texterna ”har sitt ursprung i vårt 
behov av att kunna handla i vår omvärld – det må sedan gälla att stycka upp jordlotter med 
geometrins hjälp eller att diskutera välfärdsstaten utifrån politiska ideologier” (s. 16). På samma 
sätt ligger de kommunala styrdokumenten till grund för en diskussion kring folkhälsoarbetet. 
Gemensamt för bruktexter är att de ”vill omtala den verklighet som [de] syftar på” (s. 17), 
tillskillnad från skönlitterära texter som vill gestalta den (ibid.). Brukstexter, tillika styrdokumenten, 
kan vidare vara både informativa och instruktiva. Bland de dokument som analyserats förkommer 
de båda funktionerna. Visioner är exempelvis av en mer informativ karaktär, medan 
handlingsplaner är mer av en instruktiv natur. Välfärdsbokslut ser jag kunna bestå av båda. Dels 
skall de informera om året som gått och fungerar då som en informerande sammanställning. Dels 
ligger det, indirekt, potentiella riktlinjer för kommande verksamheter däri; den ligger till grund för 
kommande politiska beslut och fungerar då mer instruktivt.  
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Texterna omtalar alltså den verklighet som de syftar till. Det gör texterna genom att 
kommunicera med tecken och konstruerar på så vis en verklighet snarare än speglar den (ibid.). 
Att det förhållet sig på det sättet ligger till grund för mina möjligheter att faktiskt tolka texten.  
 
Intervjuer 
Jag har utfört tre intervjuer av folkhälsosamordnare, en från vardera kommun, och det i 
huvudsak för att få en inblick i deras förståelse av begreppet, men också på grund av deras 
strategiska placering inom organisationen. Placeringen innebär att samordnarna har en 
övergripande insyn i folkhälsoarbetet, men de ”äger” inte några frågor. De fungerar mer som stöd 
och verkar pådrivande i vissa frågor som rör den lokala folkhälsan, och kan således inte ge en 
beskrivning över allt arbete som sker inom förvaltningarna. Däremot så sitter de med i 
folkhälsorådet och i andra sammanhang som avser frågor de är pådrivande inom. Någon är 
exempelvis mer aktiv en tid i fråga om ”runda barn projektet” en annan mer engagerad i 
”föräldrastödprojektet”. Vad jag vill visa med dessa exempel är att folkhälsosamordnarna i olika 
utsträckning, och beroende av tid, har insikt i delar av vad förvaltningar och andra aktörer arbetar 
med. De kan däremot inte svara för en helhetsbild över det praktiska folkhälsoarbetet då de inte 
rimligtvis kan ha en bild av det.  
 
Det viktigaste under intervjuerna var att ett öppet diskussionsklimat kunde främjas, snarare än att 
informanterna uteslutande svarade på de frågor jag ställt upp (se bilaga 1). Således är de mer att 
betraktas som diskussionspartners än traditionella informanter. Intervjuerna har fungerat som 
komplement till, eller stöd för, de folkhälsodokument som presenterades tidigare. De förväntades 
således dels ge mig en förståelse av dokumenten men också en övergripande insikt i 
sammanhanget, kontexten, för socialt kapital. Folkhälsosamordnarna har en nyckelroll vad avser 
folkhälsoinriktningen i kommunen och jag ville försäkra mig om att jag tolkat materialet rätt. 
Intervjuerna utfördes alltså efter det att jag gått igenom respektive kommuns styrdokument, vilket 
gjordes mot bakgrund av intervjun som validitetsstöd. För att sedan säkra en djupare analys som 
gjordes efteråt skickade jag ut den färdiga analysen för genomläsning. 
 
Jag ville också försäkra mig om att de dokument som granskats gjorts så i enlighet med den vikt 
som respektive folkhälsosamordnare lade på respektive dokument. Det skulle annars kunna bli så 
att jag fäster onödigt stor uppmärksamhet vid exempelvis Uppföljning 2005, medan 
folkhälsosamordnarna inte alls ser det som ett centralt dokument. Dokumentet kanske i första 
hand sammanställs för Hälso- och sjukvårdsnämnden men har ingen större betydelse för 
folkhälsoarbetet inom kommunen. Folkhälsosamordnarna skulle kunna använda sig av andra 
dokument istället; kanske har de andra rutiner där exempelvis VFB betraktas som en sorts 
uppföljning.  
 
Både lokala dokument och intervjuer utgör alltså mitt empiriska material. De har kommit att 
representera möjligheten att dels få någon insikt i vilken omfattning och hur konceptet socialt 
kapital ter sig inom lokalt folkhälsoarbete, dels att se till begreppets potential i en vidare kontext.  
 
Artikelsökning  
Förutom litteratur i bokform som utvalts med hänsyn till uppsatsens syfte har jag använt mig av 
artiklar. Även om jag inte uteslutande använt mig av dessa som jag redovisar för här så har de 
ändå fungerat som en utgångspunkt för den senaste forskningen och dess bidrag till uppsatsen.  
 
På Högskolan Västs biblioteks hemsida finns databaser för mitt syfte under ämnesguider: 
”Hälsopromotion”. Det var därigenom jag kom i kontakt med ”CSA”. I och med att uppsatsens 
inriktning är av en mer sociologiskt karaktär valde jag främst denna databas. Men som 
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komplement använde jag mig även av den mer omfattande ”Pubmed” för att understryka det 
sociala kapitalets koppling till en mer epidemiologisk syn på hälsa.  
 
Jag har alltså använt mig av Pubmed och CSA i huvudsak och sökt på ”social capital” and ”public 
health” and ”community”. Valde sedan ”Keywords” (på CSA), ingen artikel senare än 2 år och 
språket avgränsade jag till engelska (på Pubmed). Visserligen är det svårt att veta när det 
teoretiska genombrottet skedde och det kan vara så att en begränsning på två år gör att 
fundamentala artiklar kring begreppet och dess sammanhang faller bort. Som jag resonerar finns 
det två sätt att se på den presentation som sker i teoridelen. Det mest väsentliga har varit att få 
fatt i relevant teori, men också att kunna ge en bild av den senaste diskussionen. Två år visade sig 
vara en rimlig avgränsning både med tanke på att de är relativt nutida och för att antalet ”träffar” 
var hanterbar. På Pubmed fann jag med ovanstående avgränsning totalt 28 artiklar och på CSA 
fann jag, med samma avgränsning totalt 23 artiklar. Då jag på CSA istället för ”Keywords” skrev 
”TI ” (dvs. title) fick jag bara en träff och då jag valde ”Anywhere” fick jag 609 träffar.  
 
Utöver de sammanlagt 51 artiklar som sökningarna resulterade i har jag kompletterat med ett fåtal 
artiklar som jag samlat på mig då jag inte använt mig av dessa databaser eller använt mig av någon 
avgränsning. Det viktigaste med dessa kompletterande artiklar har varit att de, med tanke på 
syftet, uppfattats som relevanta. På samma sätt har tänkt då jag gallrat bland artiklar från de 
avgränsade sökningarna samt då jag gått igenom övrig litteratur i bokform. 
 
När det gäller avgränsningen för nationella dokument så har jag i synnerhet utgått ifrån det 
nationella målområdet ”Delaktighet och inflytande i samhället”. De nationella aktörer som jag 
utgått ifrån är Statens folkhälsoinstitut och Regeringen. Varför målområdet har fungerat som 
utgångspunkt för de nationella dokumenten beror bland annat på dess vägledande funktion: 
 

Folkhälsomålet och målområdena ska [...] vara vägledande och fungera som stöd och 
inspiration i det lokala och regionala arbetet, dvs. för kommuner och landsting, 
frivilligorganisationer, näringsliv och övriga aktörer (Folkhälsopolitisk rapport 2005:6). 

 
Så, istället för att uteslutande koppla min analys av lokala folkhälsodokument till en övergripande 
teori kring socialt kapital, har jag gett utrymme också åt nationella vägledande dokument för i det 
här fallet, kommuner. Och som vi ser i citatet sker mycket av det praktiska folkhälsoarbetet inte 
bara i kommunens regi, utan till stor det av andra aktörer. Det arbetet säger denna uppsats 
ingenting om (även om det skulle vara intressant för vidare forskning) utan riktar sig, som sagt, 
istället till de lokalt viktiga styrdokumenten för det kommunala folkhälsoarbetet samt till 
folkhälsosamordnarens upplevelser.  
 
Studiens genomförande 
Till att börja med ställde jag frågor till mitt material utifrån tankar jag haft när jag analyserat 
dokument och intervjuer. Frågorna eller de tankemässiga utgångspunkterna fungerade som 
hypoteser som jag sedan fick gå igenom och se huruvida de stämde med dokumenten eller vad 
som sagts under intervjuerna. I ett inledande skede ställde jag mig frågor såsom: Inom vilka sfärer 
talas det om socialt kapital: privata, offentliga, fritiden, avser det personal, medborgare överlag 
eller specifika grupper? Talar man om socialt kapital på individnivå, gruppnivå eller samhällsnivå? 
Hur har man tänkt arbeta med det sociala kapitalet och hur skall det förankras?  
 
Då det skulle ha varit allt för omfattande att analysera samtliga förvaltningars verksamheter och 
dokument inom varje kommun, koncentrerades centrala policydokument och intervjuer med 
utgångspunkt hos folkhälsosamordnarna. För att strukturera min läsning har jag gjort på följande 
sätt: 
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• Eftersom socialt kapital inte finns explicit på lokal nivå i någon större utsträckning 
har jag tittat på hur förekommande tillit, ömsesidighet, delaktighet, inflytande är i 
texterna, i vilka sammanhang och hur de används. Att metodisk mätning av detta 
slag appliceras en text är av karaktären ”innehållsanalys”, som är en form av 
textanalys (Bergström och Boréus, 2005). Förhoppningen är att se hur tät 
förekomsten är i de olika kommunerna, att se i vilka sammanhang termerna 
förekommer, och härleda underlaget till förutsättningarna att använda socialt kapital i 
sin verksamhet. Resultatet ger också, i huvudsak, en bild av förutsättningarna för 
dagens arbete med socialt kapital. 

• Jag har utgått ifrån att de olika dokumenten har olika tyngd för olika instanser och 
personer. Därför togs den frågan med i intervjun där de fick skatta de olika 
dokumenten mot bakgrund av en sifferskala 1 – 10 där ett var helt oviktigt dokument 
och tio var ett centralt dokument. Svaren var av betydelse då jag gick igenom 
dokumenten (kunde vara så att man skriver att dokumentet skall utgöra ett bra 
underlag för politiska beslut, men sedan kunde det visa sig att ingen vikt alls lades på 
dess utförande). 

• För att svara på frågeställningen om områdena för socialt kapital har också det 
präglat min analys av texterna och intervjuerna. Jag har försökt identifiera de 
områden inom vilka socialt kapital verkar, men också potentiella 
tillämpningsområden har beaktats. Det i enlighet med syftets ambition att inte bara 
beskriva utan också försöka utstaka möjliga vägar fortsättningsvis.   

 
Under läsningen och granskningen av såväl text som intervju har jag inte bara utgått ifrån dessa 
punkter utan också försökt ställa frågor till mig själv som uttolkare. Frågor såsom varför jag ser 
saken på det och det sättet. Sedan vad gäller hypoteser som utkristalliserats under läsningens gång 
så har jag på samma sätt inte uteslutande gått till texten för validering utan också till mig själv.  
 
Metodologiska reflektioner  
Jag minns i början av min skrivprocess där jag betade av text efter text och frustrerad fick jag 
bevittna hur min frågeställning blev allt vidare. Efter att ha läst en del artiklar och böcker som 
mer eller mindre berörde socialt kapital beslutade jag mig för att testa det omvända. Att istället 
hänge mig åt empirigenomgången och sedan fortsätta med teorin. Jag utgick ifrån ett 
huvudsakligt syfte och ägnade mig åt att välja dokument och intervjuer. När jag sedan skulle till 
att analysera vände jag mig åter till litteraturen och fann textanalys som ett viktigt redskap som 
fick fungera som utgångspunkt.  
 
Något som är problematiskt ur reliabilitetssynpunkt i mitt fall när jag använder intervjuer är att 
eftersom jag talat med samtliga jag intervjuat innan mötet med dem har de kunnat förbereda sig 
för den. Risken är att man vill framhålla och marknadsföra sin egen kommun istället för att svara 
mer saklig och öppet resonerande. Kanske är risken mindre att de har denna inställning då de jag 
intervjuat inte är exempelvis politiker, som jag förmodar har mer att vinna på att få marknadsfört 
kommunen som en väl fungerande sådan.  
 
När det gäller insamlat teoretiskt material finns risken för godtycklighet. Eftersom uppsatsen inte 
utgår ifrån en enhetlig och specifik definition av begreppet socialt kapital föreligger möjligheter 
att inkludera och koppla samman för mycket till det. Detsamma gäller för min analys av lokala 
dokument, där risken är att jag drar alltför långdragna slutsatser och kopplingar, utifrån det 
empiriska materialet, till socialt kapital. Jag har försökt hantera dessa risker genom att dels vara 
systematisk i mitt sökande av material, dels genom att jag tagit del av omfattande litteratur. På så 
sätt har jag en god överblick över mitt forskningsområde.  
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Forskning om socialt kapital  
 
För att kunna matcha det resultat som framkommer beträffande uppsatsens första del vägs en 
relativt bred samling teorier in. En djupare redogörelse av socialt kapital per se och dess koppling 
till hälsa presenteras här i en första del6. Det har också känts viktigt att försöka fånga en vidare 
bild av begreppet för att utifrån den, på ett mer förtjänstfullt sätt, kunna utpeka strömningar och 
tendenser beträffande uppsatsens andra frågeställning. Huvudsakligt underlag för den, 
beträffande möjligheter inom en lokal kontext7, finns presenterad i teoriavsnittets andra del. 
Avslutningsvis belyses en del av den kritik som är vanligt förekommande.  
 
Inledande kommentarer  
Socialt kapital kom först under senare delen av 1990-talet mer frekvent att kopplas till folkhälsa, 
kanske i och med ”... the more directely relevant work of Richard Wilkinson, whose 1996 book, 
Unhealthy Societies, first introduced Putnam’s notion of social capital to the public health field” 
(Woolcock och Szreter, 2004:651). Men det verkar inte vara så att det råder konsensus kring hur 
begreppet skall förstås eller användas och att det således skulle vara en speciell form av socialt 
kapital som skulle vara bra för folkhälsan eller i allmänhet. Men det finns en del aspekter som 
flertalet forskare och teoretiker är överens om. Woolcock och Szreter (2004) belyser, bland andra, 
hur såväl tillit som ömsesidighet och dess implikationer för hälsa och välfärd sannolikt är 
”strongly context-dependent” (s. 651). Det verkar vidare finnas en generell enighet om att socialt 
kapital kan fungera både som socialt exkluderande som inkluderande, ha positiva välfärdseffekter 
för vissa och negativa för andra8. Woolcock och Szreter skriver också hur socialt kapital kan 
fungera kontraproduktivt samtidigt som det kan utgöra lösningen på lokala folkhälsoproblem9. I 
förlängningen kan det argumenteras för, vilket har gjorts och görs, att det är för tidigt för socialt 
kapital att inkluderas i ”official public health surveys” (ibid.). Det är bland annat därför som 
uppsatsen med viss försiktighet undersöker policydokument och försöker bilda sig en 
uppfattning om socialt kapital i stort, dess koppling till hälsa samt undersöker begreppets 
förutsättningar lokalt. 
 
Pionjärernas syn på socialt kapital  
I Kawachi et al. (2006:8) går att läsa följande om socialt kapital och dess teoretiska ursprung: 
 

In the literature there is no consensus on the intellectual origins or who first implicitly or 
explicitly introduced the notion of ‘social capital’. Different authors with diverse background 
trace the idea from different intellectual origins. 

 
Istället för att gräva bland dem som implicit företrätt idéer som helt eller delvis kan likställas med 
socialt kapital introducerar jag här en bild över dem som jag anser vara utgångspunkten för den 
explicita utvecklingen av socialt kapital vi sett till dags datum. Bilden som företräder konceptet i 
vid bemärkelse verkar, som Kawachi nämner, inte samstämmig, men tillsammans i fråga om 
begreppet (och då explicit) står Pierre Bourdieu, James Coleman och Robert Putnam för det 
huvudsakliga underlaget. Ett fundament som sedan flera andra forskare följt upp, kritiserat och 
utvecklat (se exempelvis Woolcock, Narayan, Kawachi, Navarro, Fukuyama och Portes).  
                                                 
6 Värt att poängtera, dock, är att uppsatsen inte handlar om socialt kapital per se i huvudsak, utan om lokalt 
folkhälsoarbete i termer av socialt kapital. Det viktigaste har varit att undersöka vilka möjligheter till tolkning som 
finns. 
7 Med kontext avses de strukturer och institutioner som bär upp, i det här fallet, en kommun. En kontext (här) syftar 
till olika rambetingelser för individer; exempelvis formella och informella lagar, rutiner, förordningar, normer och 
förhållningssätt. Det viktigaste är inte att vara precis här, utan att understryka att socialt kapital (här) utgår från en 
strukturell nivå (i motsats till individnivå) och att det är kontextbundet (författarens anm.).  
8 Woolcock och Szreter refererar till Portes (1998). 
9 Woolcock och Szreter refererar till Kunitz (2001). 
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Men innan jag går vidare vill jag bara som kortast nämna Jane Jacobs som skrivit ”The Death and 
Life of Great American Cities” (1961) där hon talar om viktiga komponenter hos socialt kapital, 
men utan att använda begreppet. Varför jag som hastigast omtalar Jacobs är därför att hon ibland 
förekommer i sammanhanget för det sociala kapitalet och dess ursprung om än mer implicit. Jag 
anser likaså att hon fyllt en viktig roll för uppkomsten av diskursen kring socialt kapital, och 
vänder sig i boken mot de stadsområdesprojekt som genomfördes i New York under 50- och 60-
talet. Jacobs avser därmed den fysiska planeringen av en stad som kan betraktas som en viktig 
förutsättning för socialt kapital i fråga om trygghetsfrågor, och frågor beträffande 
funktionshindrades tillgänglighet till kommunen.  
 
”Nobility” och transaktioner 
Pierre Bourdieu verkar vara den som tidigast använt begreppet explicit och skriver om det i sitt 
kapitel ”The Forms of Capital”10 i Richardsons ”Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education” (1986). Bourdieu resonerar kring och redogör för sin syn på socialt 
kapital som en form av kapital (jämte exempelvis kulturellt kapital och humankapital). Socialt 
kapital definieras som något som är ”made up of social obligations (’connections’), which is 
convertible, in certain conditions, into economic capital and may be institutionalized in the form 
of a title of nobility” (s. 243). Bourdieu ser socialt kapital som en sammanslagning av faktiska eller 
potentiella resurser som är länkade till ett nätverk bestående av mer eller mindre 
institutionaliserade relationer. Relationer som präglas av ömsesidighet11 och bekräftelse och som 
sammantaget resulterar i ett, vad jag kallar, kollektivägt kapital som tillåter krediter. Som jag 
förstår honom utgörs relationerna av förtroende; att man inom relationerna disponerar ett 
förtroendekapital. Något som man förfogar över tillsvidare i och med medlemskapet, men som 
också kan, om det missköts, tvingas betalas tillbaka på ett eller annat sätt (på samma sätt som 
med krediter). Vidare verkar Bourdieu skilja på två former av relationer som jag kallar för 
obunden och bunden. Det finns å ena sidan de relationer som i stor utsträckning tillkommer i 
och med gemensamma intressen eller platsen du bor på, och å andra sidan de som uppstår 
genom mer bundna omständigheter som kan representeras av familjen, kön, etnicitet och så 
vidare. Vad som Bourdieu egentligen talar om i fråga om det sistnämna är ”a common name” 
vilket ligger nära en annan term han använder ”nobility”. Det verkar, skriver Bourdieu, vara så att 
förutsättningarna för lyckosam investering i eller reproduktion av socialt kapital är gynnsammast 
för de grupper/individer som representerar ett namn (kommer från en fin familj, högre klass, 
från en fin skola och så vidare) som symboliskt är större än den fysiska enheten. De behöver inte 
anstränga sig för att bygga upp det sociala kapitalet på samma sätt som en mer ordinär person 
skulle behöva göra.   
 
Kapitalet i vid mening tar tid att ackumulera och har en inneboende kapacitet att generera vinster 
samt att reproducera sig själv. Den volym av socialt kapital som en agent (verkar avse just 
grupper/individer i synnerhet) besitter beror dels på hur omfattande och mobiliserbart nätverket 
är, samt på mängden kapital. Kapitalet behöver dock inte reproducera sig i sin ursprungliga form 
utan kan även förvandlas till exempelvis ekonomiskt kapital även om det medför 
transaktionskostnader12. Transaktionskostnaderna för socialt kapital består, enligt min förståelse, i 
stor utsträckning av risker såsom att inte bli uppskattad, sedd eller trodd på, men också av ”labor-
time”, alltså den tid och energi som tillmäts. Om kostnaderna blir för stora är risken stor att du 
eller gruppen förlorar delar av, eller hela, det ackumulerade kapitalet. Förutsättningarna för att 
kamma hem någon vinst är inte oberoende av sitt sammanhang eller ens alltid jämlika, såsom i 
roulette; de är snarare aldrig ”equally possible or impossible” (Bourdieu i Richardsons, 1986:242). 

                                                 
10 Först publicerad 1983 som ”Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital”.  
11 Bourdieu använder sig av ”mutual acquaintance” vilket jag tolkar som ömsesidighet, och det utifrån mer nutida 
artiklar om socialt kapital som ser ”reciprocity” som en del av begreppet.  
12 Ungefär; den kostnad som följer en transformation från en form av kapital till en annan (författarens anm.).  
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Det är vinsterna som finns inom räckhåll i och med ett medlemskap som utgör basen för den 
solidaritet som samtidigt gör vinsterna möjliga; ett cirkulärt resonemang, som verkar gälla även 
om medlemmarna är ovissa om de vinster som kan komma att utbetalas. Här skiljer Bourdieu på 
två sorters utbetalningar: dels materiella som exempelvis sägs avse värdefulla kontakter och de 
symboliska som handlar om status som tillkommer om man tillhör en exklusiv klubb exempelvis. 
Dessa transaktionsvinster, tolkar jag det som, ligger bland annat och sedermera till grund för 
gruppens grad av öppenhet där den förstnämnda utbetalningen kan sägas präglas av en högre 
grad av öppenhet än den sistnämnda.  
  
Om ”closure” och ”public goods” 
James Coleman skriver i ”Social Capital in the Creation of Human Capital” (1988) om socialt 
kapital som en resurs för handling och pekar samtidigt ut tre former: ”obligations and 
expectations, information channels, and social norms” (s. 95). Att dessa former snarare skall 
betraktas som ”public goods” än ”private goods” är något som skiljer socialt kapital från andra 
former av kapital. En investering i finansiellt, fysiskt eller humant kapital kan komma att belöna 
individen som investerat i kapitalet, medan en investering i socialt kapital i betydligt större 
utsträckning och i huvudsak görs för andra att ta del av (ibid.). Således; det sociala kapitalet 
förutsätter såväl som bygger på en solidarisk aspekt av gemenskap.  
  
Coleman gör skillnad mellan konceptet socialt kapital, dess former och dess strukturella 
förutsättningar (1988). Som jag ser det, och det som gör Coleman framför Bourdieu aktuell för 
uppsatsen, är att han skiljer mellan konceptet och dess manifestationer i en kontext. Jag menar att 
Coleman i större utsträckning än Bourdieu ser socialt kapital som kontextuellt. Det även ifall det 
finns många delar av Colemans text som speglar vad Bourdieu skrivit tidigare; exempelvis 
avsnitten som behandlar ”credit slips” alltså ett förtroendekapital som bygger på ”obligations” 
och ”expectations”, och det som avser representanter i hierarkiska strukturer. Exemplet som i 
Coleman utmärks av patriarken, utpekas i Bourdieu som ”the nobel”. Men Bourdieu verkar i 
huvudsak utgå ifrån individen, även om han också talar om kapitalet på gruppnivå, med resultatet 
att det fortfarande är individens och i viss utsträckning gruppens insatser och vinster som avses. 
Det står i kontrast till Coleman som mer ser till ”public goods”; inom familjen, mellan familjen 
och skolan, eller inom en ”community”13.    
 
Något som också karaktäriserar Colemans arbete är uppdelningen mellan en sociologisk- och 
ekonomisk strömning, där skillnaderna bland annat beskrivs enligt följande: 
 

…the actor has no ’engine of action.’ The actor is shaped by the environment, but there are 
no internal springs of action that give the actor a purpose or direction (s. 96). 
 
…persons’ actions are shaped, redirected, constrained by the social context; norms, 
interpersonal trust, social networks, and social organizations are important in the functioning 
not only of the society but also of the economy (s. 96).  

 
Det första citatet som avser den sociologiska strömningen, menar Coleman, har blivit kritiserad 
av sociologer själva för att göra aktören handlingsförlamad. Den ekonomiska å andra sidan förser 
aktören med förmågan att handla, men den skapas, styrs och begränsas samtidigt av den sociala 
kontexten som ses som viktig för samhällets och ekonomins utveckling. Vad Coleman gör i 
texten (1988) är att han bygger sin argumentation på en syntes av dessa båda. Han menar att 

                                                 
13 Varför jag inte skriver ut ”community” på svenska är därför det inte finns någon direkt motsvarighet. Om jag 
skulle översätta med svenskans ”kommun” till exempel så blir det felaktigt då en kommun är geografiskt avgränsad 
vilket en ”community” inte behöver vara.  
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socialt kapital fungerar som ett verktyg för att föra dessa samman och det som sedan är i fokus är 
funktionen för konceptet vilken beskrivs utifrån de manifestationer som nämndes tidigare.  
Coleman resonerar och beskriver genomgående sin syn på vad som konstituerar socialt kapital 
och hur och var det visar sig: 
 

All social relations and social structures facilitate some forms of social capital; actors 
establish relations purposefully and continue them when they continue to provide benefits. 
Certain kinds of social structure, however, are especially important in facilitating some forms 
of social capital […] Closure of the social structure is important not only for the existence of 
effective norms but also for another form of social capital: the trustworthiness of social 
structures that allows the proliferation of obligations and expectations (1988;105/107).  

 
Vad som slog mig då jag läste Coleman var att det kanske inte är lika viktigt att urskilja vad som 
bär upp det sociala kapitalet; institution eller struktur, utan vad som bör understrykas är 
fokusskiftet från individnivå till strukturnivå. Att betrakta socialt kapital som att ha sitt värde i en 
kontext snarare än inom individen, och utöver det se till funktionen i en kontext. Socialt kapital 
verkar exempelvis fylla en större funktion i relationer som karaktäriseras av ”closure” än i 
strukturer som är mer öppna. Sedan om socialt kapital är strukturellt betingat eller bärs upp av en 
institution kanske har mindre betydelse; det är viktigare att vi ser till resursen och dess funktion.  
 
En form av socialt kapital, som Coleman (1988) skriver om, avser ”norms and effective 
sanctions”: 
 

When a norm exists and is effective, it constitutes a powerful, though sometimes fragile, 
form of social capital. Effective norms that inhibit crime make it possible to walk freely 
outside at night in a city and enable old persons to leave their houses without fear for their 
safety. Norms in a community that support and provide effective rewards for high 
achievement in school greatly facilitate the school’s task (s. 104).  

 
Här kan sägas att socialt kapital verkar ha en viktig funktion för upplevd trygghet i exempelvis en 
kommun. En viktig poäng som Coleman belyser i samband med det här citatet är vikten av 
normen där individer inte i huvudsak eller i första hand ser till egenintresse utan istället till 
kollektivets bästa. Om en skola omhuldas av ett sådant klimat; bland föräldrar och mellan 
föräldrar, så bärs elevers närvaro i skolan upp av detta. Coleman illustrerade detta genom att 
jämföra privatskolor med religiösa skolor och såg att det var fler som ”hoppade av” de 
förstnämnda. Den huvudsakliga förklaring till det skulle vara den gemenskap, och det kollektiva 
stöttandet som man inom den religiösa kretsen av föräldrar stod för utanför skolan; den 
präglades kort sagt av ”closure” (Coleman, 1988).  
 
Medborgerlig delaktighet 
Putnam visar i ”Bowling alone – The Collapse and Revival of American Community” (2000) att 
nedgången, de senaste 30 åren i USA, i fråga om sociala interaktioner, lokal identitet, solidaritet, 
har kommit att ha negativ inverkan på det sociala kapitalet som sedan tagit sig negativa yttringar i 
samhället. Putnam företräder ett mer övergripande perspektiv av socialt kapital och menar att för 
att vända denna trend till det bättre förutsätts en revitalisering av civilsamhället. Några positiva 
konsekvenser av ett högt socialt kapital som kan bistå revitaliseringen är enligt Putnam (ibid.): 
 

• Barns utveckling är i stor utsträckning påverkad av socialt kapital. Tillit, nätverk 
och normer av ömsesidighet inom ett barns familj, skola, föräldragrupp och i större 
sammanhang har effekter för barnets val och möjligheter i livet. Mot den 
bakgrunden har socialt kapital effekter för barns beteende och utveckling (s. 296-
306). 
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• I offentliga områden som präglas av ett högt social kapital är det renare, människor 
är trevligare och gatorna är säkrare. De regioner som traditionellt utpekas som risk 
områden, såsom fattiga distrikt och så vidare, är inte så riskfyllda som man ofta 
antar. Platser har en högre brottsstatistik i stort, beroende på att invånarna: inte är 
delaktiga i “community organisations”, inte ser efter de yngre och inte är länkade 
till nätverk av vänner (s. 307-318). 

• Forskning visar också att där tillit och sociala nätverk existerar i stor utsträckning, 
upplever individer, företag, områden och nationer en ekonomisk tillfredsställelse 
och tillväxt. Socialt kapital kan förmildra effekter av en utgångspunkt 
karaktäriserad av ofördelaktiga socioekonomiska villkor (s. 319-325). 

• Det verkar finnas ett starkt samband mellan socialt kapital och god hälsa. Putnam 
skriver att om du inte tillhör en grupp men bestämmer dig för att göra det 
reduceras dina risker att dö inom nästkommande år med 50 %. (s. 331). 
Regelbunden kontakt med någon förening eller klubb, frivilligarbete, delaktighet 
inom kyrka eller hobbyverksamhet genererar i en likartad lyckoökning som det 
innebär för någon att ta examen eller fördubbla sin lön. ”Civic connections” 
skyddar äktenskap och fungerar som ”predictors of life happiness” (s. 333).  

 
Förutom ömsesidighet, tillit och sociala normer talar Putnam om “… a sense of belonging and 
willingness to engage in civic activity” (Tones och Green, 2004:65). I kapitlet för ”political 
paritcipation” i Putnam (2000) skriver han ”Voting and following politics are relatively 
undemanding forms of participation. In fact, they are not, striclty speaking, forms of social capital 
at all, because they can be done utterly alone” (s. 37). Så även om de sociala normerna gör att du 
går och röstar – vilket i och för sig görs i allt mindre utsträckning i USA enligt Putnam – så säger 
det ensamt inte mycket om socialt kapital.  
 
Även om det enligt Putnam verkar vara så att vi inte aktivt deltar i offentliga företeelser i samma 
utsträckning som exempelvis för 30 år sedan, så håller vi oss för den sakens skull inte 
oinformerade. Det verkar till och med vara så att vi är ganska väl insatta i spelet även om 
medborgaren figurerar som åskådare i större omfattning idag än tidigare (2000). Då Putnam talar 
om medborgerlig delaktighet skiljer han mellan ”community based, church based, and work 
based” (s. 49). Det är den första ”community based” som är av intresse i denna uppsats. Det är 
den formen som är mest heterogen som består av alla ”social, civic, and leisure groups” (ibid.). 
Den neråtgående trenden i USA i fråga om medborgerlig delaktighet visar sig även här och det är 
intressant, menar Putnam, att trots att vi idag har bättre förutsättningar (i och med utbildning och 
så vidare) för att vara med och påverka så låter vi helt enkelt bli; vi väljer att avstå ifrån våra 
rättigheter.  
 
Putnam (2000) skiljer på formella och informella sammankomster; de som investerar tid i 
formella organisationer benämns på Jiddisch som machers, medan de andra kallas för schmoozers. 
De förstnämnda representeras av ”people who make things happen in the community”, och de 
andra är de som “spend many hours in informal conversation and communion” (s. 93). 
Distinktionen mellan de båda menar Putnam speglar en viktig aspekt av det sociala livet i USA. 
De överlappar i viss utsträckning men i huvudsak beskriver och utgår Putnam ifrån följande 
uppdelning (s. 94): 
 

Machers follow current events, attend church and clubmeetings, volunteer, give to charity, 
work on community projects, give blood, read the newspaper, give speeches, follow politics, 
and frequent local meetings [...] Machers are the all-around good citizens of their 
communities. 
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Schmoozers have an active social life, but by contrast [...] their engagement is less organized 
and purposeful, more spontaneous and flexible. They give dinner parties, hang out with 
freinds, play cards, frequent bars and night spots, hold barbecues, visit relatives, and send 
greeting cards.  

 
Ett flertal studier, gjorda i USA, har visat att schmoozers är vanligare än machers (Putnam, 2000). 
Putnam pekar bland annat ut fyra faktorer som han menar har bidragit till den förändring av 
människors sätt att umgås och till nergången i medborgerlig delaktighet och socialt kapital (s. 
283): 
 

• ”First, pressures of time and money” – här utpekas två-karriärsfamiljen och 
konsekvenserna av den som bidragande orsak; uppskattas stå för 10 % av 
nedgången.  

• ”Second, suburbanization, commuting, and sprawl” – att man inte bor där man 
arbetar, samt att bostäder är utspridda på ett ogenomtänkt och oattraktivt sätt; 
uppskattas stå för 10 % av nedgången. 

• ”Third, the effect of electronic entertainment” – framförallt utpekas televisionen 
som har alltför stort utrymme i våra liv menar Putnam; uppskattas stå för 25 % av 
nedgången 

• ”Fourth and most important, generational change” – här menar Putnam att den 
generation som var engagerad inte lyckats föra den trenden vidare till sina barn och 
barnbarn. Samtidigt påpekas att ”the effects of generational succession vary 
significantly across different measures of civic engagement – greater for more 
public forms, less for private schmoozing...”. Denna faktor uppskattas representera 
50 % av den totala nedgången.  

 
Vad Putnam i stort har bidragit med är att försöka tolka strömningar och tendenser i samhället i 
termer av socialt kapital. Att dessa fyra faktorer som här utpekas skulle påverka det sociala 
kapitalet verkar rimligt, men vad har faktorerna och socialt kapital för koppling till folkhälsan? 
 
Socialt kapital och folkhälsa 
Är det så att socialt kapital har fördelaktiga effekter för individer, ”communities”, eller till och 
med nationer, frågar sig Putnam (2000)?  
 

Yes, an impressive and growing body of research suggests that civic connections help make 
us healthy, wealthy, and wise. Living without social capital is not easy, whether one is a 
villager in southern Italy or a poor person i the American inner city or a well-heeled 
entrepreneur in a high-tech industrial district (s. 287).   

 
Om vi antar man kan tillskriva socialt kapital vissa värden som är positiva för folkhälsan, menar 
Putnam vidare att det måste redogöras för hur socialt kapital fungerar. Putnam understryker 
vikten av höga nivåer av tillit och delaktighet för att få önskvärd effekt. Dessa effekter kan visa 
sig genom att det blir enklare att lösa gemensamma problem, att exempelvis kommuner vågar 
möta förändringar bättre, och ett tredje sätt som socialt kapital förbättrar våra livsvillkor på är 
genom att vidga vår medvetenhet vad avser möjligheterna vi som individer har. Exempelvis 
verkar det snarare vara nätverken (som konstituerar det sociala kapitalet) som i stor utsträckning 
är avgörande för om du får ett jobb eller inte, och inte i samma utsträckning dina meriter. På 
samma sätt, resonerar Putnam vidare, verkar det vara för kommuner ”communities that lack civic 
interconnections find it harder to share information and thus mobilize to achieve opportunities 
or resist threats” (2000:289). Således, socialt kapital verkar både på individnivå och kontextuellt 
och är viktigt inte bara då det gäller att skaffa sig ett jobb eller då en kommun går igenom 
förändringar utan också för den fysiska och mentala hälsan, anser Putnam.  
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Self-destruction is not merely a personal tragedy [Émile Durkheim found in Suicide] but a 
sociologically predictable consezuence of the degree to which one is integrated into society – 
rarer among married people, rarer in more tightly knit religious communities, rarer in times 
of national unity, and more frequent when rapid social change disrupts the social fabric. 
Social connectedness matters to our lives in the most profound way (Putnam, 2000:326).   

 
I delar av USA (exempelvis i Kalifornien och Michigan) har man utifrån dessa och liknande 
empiri utsett social ”connectedness” som den mest betydelsefulla determinanten för en god hälsa: 
 

The more integrated we are with our community, the less likely we are to experience colds, 
heart attacks, strokes, cancer, depression, and premature death of all sorts. Such protective 
effects have been confirmed for close family ties, for friendship networks, for participation 
in social events, andeven for simple affiliation with religious and other civic associations. In 
other words, both machers and schmoozers enjoy these remarkable health benefits (ibid.).  

 
Som det verkar är det att man träffas och är social snarare än hur sammankomsterna ser ut; vad de 
tar sig för form, vad de har för innehåll och mål. Såväl machers som schmoozers resulterade, enligt 
Putnams forskning, i positiva konsekvenser för hälsan. Hur vi integrerar med vår omgivning har, 
som jag förstår Putnam, inte lika stor betydelse för hälsan som att vi samverkar och upplever oss 
som en del av ett sammanhang. Ichiro Kawachi et al. (1997) har bland annat kunnat visa hur 
individer som lever i geografiskt avgränsade samhällen/gemenskaper med lågt socialt kapital 
löper större risk att drabbas av egenskattad dålig hälsa.  
 
Sociala hälsodeterminanter (SDH) 
“Commisson on Social Determinants of Health” (CSDH) skrev på initiativ av WHO 
diskussionsunderlaget Towards a Conceptual Framework for Analysis and Action on the Social 
Determinants of Health (2005). Däri skiljer de på, och tar sin utgångspunkt i, vad de kallar “equity” 
och “equality” där det förstnämnda handlar mer om rättvisa och det andra om jämlikhet.  
 

Inequality simply signifies a difference between two quantities. Inequities are inequalities that 
are judged unfair and that can be avoided or corrected through purposeful human action [...] 
What health equity requires is not the equalization of health outcomes, but rather the 
creation of social conditions under which all people enjoy equal health opportunity (s. 5f). 

 
CSDHs ställning gör sig här gällande; det är viktigare att vi fokuserar på förutsättningarna och 
möjligheterna att uppnå hälsa, än att inrikta sig på hälsokonsekvenser. Att koncentrera sig på 
hälsokonsekvenser manifesterar sig ofta som riskförebyggande på individnivå, något som på 
1970- och 80-talen blev kritiserat för sina begränsningar. Det var utifrån detta missnöje som det 
banades väg för ett fokus på sociala hälsodeterminanter14: 
  

Critics argued that understanding and enhancing health required a population focus, with 
research and policy action directed at the societies to which individuals belonged. A case was 
made for "refocusing upstream" from individual risk factors to the social patterns and 
structures that shape people's chances to be healthy (s. 5). 

 
Socialt utanförskap utpekas som en mycket stor bidragande faktor vad gäller uppkomsten av 
“health inequities”, och är nära länkat till andra SDH såväl som till socialt kapital. I texten avser 
man socialt kapital som en resurs som hjälpt till att förklara mönster av ojämlikheter i hälsa inom 
”communities”. Men också som hjälp i policys och interventioner att komma till bukt med 

                                                 
14 SDH, eller sociala hälsodeterminanter, kan enkelt förstås som de sociala förhållanden inom vilka människor lever 
och arbetar, som påverkar hälsan. 
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ojämlikheterna genom att investera i att skapa socialt kapital på ett sätt som kan generera i en 
bättre hälsa, speciellt i socialt utsatta kommuner:  
 

More broadly, policymakers increasingly view the potential of social capital for generating 
economic, social and health outcomes as a reason why working with communities and 
building social cohesion is a prerequisite to tackling deprivation and inequities. Social 
cohesion and community engagement therefore become central for turning policy into 
practice. A growing body of empirical work tests the relationship between health and 
measures of social capital. Meanwhile, although positive effects of social capital on health 
have been identified, many questions remain to be addressed. Specific intervention studies 
may provide a way forward that allows for more precise testing of how health benefits might 
flow from specific elements of social capital (s. 21).  

 
Här talas det som “social cohesion15” och engagemang som potentiella resultat av socialt kapital, 
som i sin tur fungerar som förutsättningar för att tackla orättvisa ojämlikheter i samhället. 
Speciellt då med tanke på hälsa, som inte betraktas som ”public good” eller ”private good”, utan 
som ”special good” och det gör man för att (s. 6): 
 

(1) health is directly constitutive of a person's well-being  
(2) health enables a person to function as an agent.  
(3) Inequalities in health are thus recognized as "inequalities in people's capability to 

function".  
 
Det fokus som avses i texten där sociala mönster och strukturer bör synliggöras snarare än 
riskbedömningar utifrån individnivå är också något som förespråkas i artikeln ”Some difficult 
Problems i Health Policy” (Schlesinger, 2005). Författaren menar att forskningen bara är i sin 
början att förstå hur socialt kapital påverkar och interagerar med SDH; att forskning kring socialt 
kapital och hälsa från ett epidemiologiskt perspektiv istället borde förskjutas till att (också) 
omfatta ett ”policyanalytiskt fokus”. Ett sådan inriktning skulle skildra ett viktigt nästa steg för 
utvecklingen inom området, skriver Schlesinger:  
 

To, date the focus of research linking social capital and health has been to establish how 
social captial matters, how much it matters, and whether that influence varies among 
different measures of health and well-being. Imagine instead [...] what sort of connections 
between social captial and health might be actionable from the perspective of policy makers 
(s. 999)? 

 
Vad Schesinger verkar förespråka, har många likheter med vad denna uppsats i stort handlar om 
och försöker åstadkomma. Den utgår ifrån att socialt kapital har en betydelse inom ett område 
gällande folkhälsa och söker undersöka i andra delen – mot bakgrund av policyanalys och 
intervjuer med ”policy makers” nämligen folkhälsosamordnare – pragmatiska möjligheter för 
socialt kapital på kommunnivå. Men vad finns, och används, för indikatorer för socialt kapital 
och hälsa idag? Det är vad kommande avsnitt ämnar ge en inblick i.  
 
Indikatorer för socialt kapital inom folkhälsoarbete 
Will Allen, Margaret Kilvington, Garth Harmsworth and Chrys Horn skrev år 2001 tillsammans 
artikeln ”The role of social capital in collaborative learning” på en nyzeeländsk hemsida för 
forskning kring ett uthålligt samhälle:   
 

                                                 
15 “Social cohesion” avser i stort en god social sammanhållning med solidaritet mellan grupper i samhället. Det 
innebär ”rikligt med socialt kapital i form av starka sociala bindningar, såsom tillit och normer om ömsesidighet, 
vilket i sin tur är en resurs för individerna och underlättar kollektivt handlande” (Hogstedt, 2003:231). 
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First, the most comprehensive definitions of social capital are multidimensional, 
incorporating different levels and units of analysis. Second, any attempt to measure the 
properties of inherently ambiguous concepts such as "community", "network" and 
"organisation" is correspondingly problematic. Third, few long-standing surveys were 
designed to measure "social capital", leaving contemporary researchers to compile indexes 
from a range of approximate items, such as measures of trust in government, voting trends, 
memberships in civic organizations, hours spent volunteering. New surveys currently being 
tested will hopefully produce more direct and accurate indicators. Measuring social capital 
may be difficult, but it is not impossible, and several excellent studies have identified useful 
proxies for social capital, using different types and combinations of qualitative, comparative 
and quantitative research methodologies (www.landcareresearch.co.nz).    

 
Även om det är svårt att på ett bra sätt mäta socialt kapital verkar det finnas en drivkraft att i 
framtiden kunna göra det. Tillsvidare används en rad olika indikatorer som man härleder till 
socialt kapital. Coulthard et al (2002:1, i Tones och Green, 2004) föreslår följande indikatorer för 
socialt kapital: 
 

• social relationships and social support 
• formal and informal social networks 
• group memberships 
• community and civic engagement 
• norms and values 
• reciprocal activities, such as childcare arrangements 
• levels of trust in others 

 
Under det nationella folkhälsomålområdet för delaktighet och inflytande i samhället finns 
bestämningsfaktorerna: demokratisk delaktighet, jämställdhet, diskriminering, deltagande i 
kulturaktivitet, socialt deltagande, socialt stöd och fysisk tillgänglighet. Dessa bestämningsfaktorer 
beskrivs sedan med indikatorer såsom: valdeltagande, jämställdhetsindex, självupplevd diskriminering, 
emotionellt stöd, andel funktionshindrade som inte behöver gå i trappor för att komma ut eller in i sin bostad 
(Folkhälsopolitisk rapport, 2005).  
 
I Ewles (2005) beskrivs indikatorer för relationen socialt kapital och hälsa: formella och informella 
nätverk, grupptillhörighet, tillit generellt, ömsesidighet och medborgerligt engagemang. Men när det kommer till 
fungerande grannskap använder man, enligt Ewles, sig av indikatorer såsom: självuppskattad 
trygghet, tillit till okända människor, delaktighet, möjligheten att påverka lokala beslut, lokal 
framtidstro, tillgänglighet vad avser socialt stöd, arbete, meningsfulla aktiviteter, föräldrastöd. Vad 
som kan vara värt att framhålla är att socialt kapital står under rubriker för mental hälsa och 
mental hälsopromotion. Även om rubrikerna spontant kan upplevas som individbaserade så 
verkar utfallet istället vara något annat: ”the concept of public mental health also extends to 
enhancing the mental health of organisations and communities with a view to fostering a 
mentally healthy society” (s. 225). Med tanke på citatet och indikatorerna ovan, både från 
Folkhälsopolitiska rapporten och från Ewles, så kan varken utrönas huruvida ett fokus på 
attitydförändringar eller livsvillkor avses i förlängningen då resurser skall fördelas på olika 
åtgärder. Men det är klart, det ena utesluter inte det andra.  
  
Det sociala kapitalets koppling till folkhälsoarbete gör sig gällande i Wamalas kapitel (i Hogstedt, 
2003) där hon skriver hur nyckelindikatorerna bör baseras på ett multinivåtänkande. Nivåerna 
som avses består av: grupp, kommun (olika arenor) och makronivå (välfärdstjänster och 
institutioner), där de första två omfattar informellt socialt kapital, och den sista av formellt socialt 
kapital. Det informella kapitalet finns representerat av typen sammanbindande och 
överbryggande, medan det formella ger förutsättningar för nivålänkande typen. Indikatorerna har 
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delats upp i fem typer och grupperats i enlighet med multinivåtänkandet och eftersom uppsatsen 
i första hand handlar avser kommunnivå – socialt kitt16 – är det de indikatorerna som tas med här 
(s. 245):  
 

• Sociala resurser17: Antal lärare/1000 skolbarn; antal BVC/1000 barn. 
• Social delaktighet: Antal frivilligorganisationer, föreningar, kulturanläggningar, 

bibliotek/1000 invånare; antalet studiecirklar, kurser/1000 invånare. 
• Medborgerligt engagemang och delaktighet: Andel som deltar i kommunvalet; antal Folkets 

hus/1000 invånare.  
• Inflytande: Andel överklagade mål som behandlats inom ett år; andel demonstrationer som 

får tillstånd via kommunen.  
• Social trygghet: Antal frivilligorganisationer, kyrkor som ger hjälp/1000 hemlösa, 

missbrukare, ungdomar; antal arbetsmarknadsåtgärder/1000 icke fullt sysselsatta personer. 
  
Tillit finns inte med bland föreslagna indikatorer eftersom studier har avsett tillit i allmänhet och 
därmed inte skiljt på olika typer av tillit såsom: tillit till sin granne eller tillit till politiker och så 
vidare. Idag finns det inga riktigt bra underlag för sambandet mellan tillit och hälsa och Wamala 
ser det som viktigt undersöka det i framtida studier (ibid.). 
 
En forskare som, visserligen som Wamala tycker det finns problem att det inte råder konsensus i 
fråga om hur man skall mäta det sociala kapitalet, har med tillit och som faktiskt verkar 
problematisera det är Fukuyama (1999). I huvudsak förslår han två angreppssätt: ett som handlar 
om att mäta antalet grupper och antalet medlemmar, det andra består av en survey undersökning 
av tillit och samhälleligt engagemang. Dessutom föreslår han en egendesignad variant där hänsyn 
tas till tillit som positiv externalitet och inte del av det sociala kapitalet. På så vis problematiserar 
han förhållandet mellan tillit och samhälleligt engagemang.  
 
I sammanställningen ”Social capital – a review of the literature” (2001) av Rosalyn Harper pekar 
också hon på svårigheten att mäta socialt kapital. Hennes forskning tar sin utgångspunkt i 
svårigheten att veta om kapitalet finns inom individen eller i den fysiska omgivningen. Hon 
beskriver utifrån exemplet med ”tillit”, lämpligt nog, och skiljer mellan vad som är kompositionellt 
och vad som är kontextuellt. Å ena sidan är tillit en känsla som en individ upplever, å andra sidan 
kan man tala om socialt kapital som kontextuell; som något utanför individen själv. Vad gäller det 
sistnämnda ligger värdet mellan människor och beror på hur, exempelvis, en kommun är 
uppbyggd (www.statistics.gov.uk).   
 
Vad konstituerar det sociala kapitalet? 
Vad gäller socialt kapital så är dess huvudsakliga innehåll oviss, även om många ställer sig bakom 
en innehållsmässig grund med komponenterna tillit, delaktighet och ömsesidighet inom nätverk 
av olika slag. En som inte alls håller med om den gängse förståelsen av socialt kapital är Francis 
Fukuyama som i ”Social Capital and Civil Society” (1999) vill påvisa skillnaden mellan vad som 
manifesterar socialt kapital och vad som konstituerar det. Det enda som kan sägas konstituera 
socialt kapital är en norm som präglas av ömsesidighet, enligt följande (s. 1): 
 

[S]ocial capital is an instantiated informal norm that promotes cooperation between two or 
more individuals. The norms that constitute social capital can range from a norm of 

                                                 
16 ”Socialt kitt på kommunalnivå skapas av överbryggande socialt kapital som utgör ett horisontellt maktperspektiv 
mellan olika grupper. Denna dimension av socialt kapital är oftast beroende av olika aktörer i lokalsamhället, t.ex. 
regional politik och hur den genererar sociala resurser i lokalområdet” (Wamala i Hogstedt, 2003:245). 
17 Dessa fem är alltså typer av socialt kapital, följt av föreslagna indikatorer för vardera.   
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reciprocity between two friends, all the way up to complex and elaborately articulated 
doctrines like Christianity or Confucianism. 

 
Fukuyamas forskning visar att det inte är vilka normer som helst som fungerar för sammanhanget 
utan endast de som bygger samverkan eller samarbete inom en grupp. De normer som 
konstituerar kapitalet är i sin tur relaterade till traditionella värden som: ärlighet, att hålla vad man 
lovar, prestera i enlighet med förväntningar, ömsesidighet och liknande (1999). Det fanns en tid 
där det enda underlaget för kollektiv handling var socialt kapital. Det var de informella 
överenskommelserna som var av betydelse framför de formella såsom lagar, kontrakt, hierarkier 
och byråkratiska regler. Det fanns de som argumenterade för en ståndpunkt, menar han, som 
handlade om att modernisering är att gå från dessa informella mekanismer till mer formella. 
Fukuyama nämner Max Weber som skall ha stått för att ”rational bureaucracy constituted the 
essence of modernity” (s. 4). Det är den här utvecklingen, exempelvis klassisk Taylorism, som 
socialt kapital står i kontrast till genom att vilja återgå till de än mer traditionella värdena och det 
för att minska de s.k. transaktionskostnaderna: 
 

The economic function of social capital is to reduce the transaction costs associated with 
formal coordination mechanisms like contracts, hierarchies, bureaucratic rules, and the like. 
It is of course possible to achieve coordinated action among a group of people possessing 
no social capital, but this would presumably entail additional transaction costs of monitoring, 
negotiating, litigating, and enforcing formal agreements (s. 4).  

 
Som vi sett under tidigare rubriker handlar socialt kapital även där om att minska dessa 
transaktionskostnader, men med den enda skillnaden att där avsågs socialt kapital vara 
konstituerat av några fler komponenter såsom: tillit och delaktighet. Kawachi et al. (2006), 
exempelvis, utpekar vad han anser konstituera socialt kapital:  
 

Although overlapping to some extent, four main theoretical ingredients can be identified in 
the definition of social capital: social trust/reciprocity, collective efficacy, participation in 
voluntary organizations and social integration for mutual benefit (s. 9). 

 
Kawachi och andra, kan man tycka, ställs således inför helt andra frågor när det gäller att härleda 
vinster tillbaka till begreppet. Det kan till exempel vara svårt att veta om positiva hälsovinster 
härstammar från högt socialt kapital eller ett brett samhälleligt stöd från individer: 
 

Area level social capital (either derived from individual responses or contextual in itself) may 
not be relevant or important to public health if the societal level of equity or public safety 
net provision ensures resources for the individual (s. 8). 

 
För Fukyama (1999) skulle dessa två olika sätt att betrakta socialt kapital inte utgöra något 
problem därför att det ena är lika med det andra. Vad han säger är att det är relationer människor 
emellan som präglas av ömsesidighet som är socialt kapital, punkt.  
 
Ett dilemma för många som skriver om socialt kapital verkar vara att bestämma var socialt kapital 
finns till sin konstitution; inom ett kollektivt medvetande (aggregerat av individer) eller i 
kontexten som omger det. Kawachi et al. (2006) bryter exempelvis ner socialt kapital till två 
komplementära delar: en strukturell- och en kognitiv del. Den förstnämnda är kontextuell dvs. 
externt (utanför individen) observerbar och kännetecknas av: kvalitet på nätverk och mönster av 
civilt engagemang, medan den kognitiva karaktäriseras av: normer, värderingar, attityder och 
övertygelser. Enkelt skulle man kunna säga att strukturella förutsättningar existerar och det är i 
relation till dessa som individers möjligheter att skapa meningsfulla relationer skapas. 
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Om det är i någon sfär som socialt kapital, oavsett hur man ser på det, gör mest nytta så skulle 
den sfären kunna vara civilsamhället och värderat i enlighet med Ernest Gellner’s fras ”no civil 
society, no democracy” (i Fukuyama, 1999:5). Ett väl organiserat civilsamhälle som består av 
relationer som präglas av ömsesidighet uteslutande, eller med tillhörande tillit och delaktighet 
(som Fukuyama ser som manifestationer) är viktigt, om inte nödvändigt, för balansen mellan 
statlig och individuell maktutövning (ibid.).  
 
”Community” och identitet  
På Health Development Agency’s hemsida (www.hda.hns.uk) finns Morrow (1999) representerad 
och skriver att “the fundamental principle behind the concept appears to be that social capital is 
constituted by the extent to which people are embedded within their family relationships, social 
networks, and communities, and have a sense of belonging and civic identity”. Vidare skriver m 
(2000) att vad som krävs för lokal delaktighet är ett system eller struktur, mottaglig för 
exempelvis kommunens behov. Med andra ord “local government should correspond to 
community identities and interests” (p. 110). Den avsedda identitet- och samhörighetskänslan kan 
betraktas som manifestation av såväl konceptet socialt kapital så som det avses i uppsatsen, som 
Fukuyamas (1999) sätt att beskriva dess konstitution.  
 
Peter Korp talar i sin bok Hälsopromotion om ”community involvement” (2004)18. Vad som avses 
med begreppet är att ”lokalsamhället engageras och blir delaktigt i det hälsopromotiva arbetet” 
(Korp, 2004:48). Korp understryker skillnaden mellan att enkelt vara delaktig och att vara 
”involved”. Med det senare innefattas förutom planering och genomförande, även utvärdering. 
Att vara delaktig skulle kunna likställas med att endast ”ta emot”. Meningen är att hälsopromotiva 
projekt skall uppmuntra ett självgående lokalt engagemang kring frågor gällande hälsa och 
välbefinnande (Korp, 2004).  
 

Oavsett vilken form den ökade politiska makten [genom politisk delaktighet] tar så är det 
människors möjligheter att själva bestämma och ta beslut om saker som har betydelse för 
deras hälsa och välbefinnande som det handlar om. Detta perspektiv betonar frigörelse från 
olika former av illegitimt maktutövande och förtryck. Sådana frigörelseprocesser bygger i sin 
tur på ett kritiskt medvetande som möjliggör för människor att upptäcka och problematisera 
livsvillkor och samhällsförhållanden som skapar ohälsa och har en negativ inverkan på 
välbefinnandet. Denna förståelse av delaktighet har en tydligt social inriktning och bygger i 
grunden på människors kollektiva ansträngningar (s. 49). 

 
Vare sig en kollektiv ansträngning eller delaktighet avser hälsa eller någonting annat är de båda 
väsentliga som manifestationer av socialt kapital enligt Fukuyamas (1999) definition. Ett 
engagerat lokalsamhälle överlag säger lika mycket om delaktigheten och graden av ”involvement” 
per se som det gör om den strukturella kontext inom vilken de verkar. I Tones och Tilford (2001) 
använder man sig av ”social health” för att beskriva den kontext som gör sig gällande för socialt 
kapital. Med begreppet, skriver författarna, fokuseras: integration av individen i en lokalt 
avgränsad kontext, deltagande i kontextuella aktiviteter, instämmande i sociala normer och en 
tillfredsställande prestation av agenter19. Här vägs en hel del olika aspekter in i ett och samma 
begrepp ungefär som kanske görs också i fråga om socialt kapital.  
 
Svenska modellen 
På frågan om det sociala kapitalet nödvändigt befrämjar demokratin, hänvisar Montin till 
Coleman (1990): ”Socialt kapital är ett neutralt begrepp i den meningen att det handlar om vad 
som åstadkommer social handling. Det skapas när relationer mellan människor förändras på ett 

                                                 
18 Med hänvisningar till Bracht (1990) och Delaney (1996). 
19 Socialt tilldelad/tagen roll och utifrån den en handlande individ. 
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sådant sätt att det underlättar kollektiv handling” (2004:191). Exempel på organisationer som kan 
ha ett omfattande socialt kapital utan att bidra till en samhällelig medborgaranda är bland annat 
mc-klubben Bandidos och rasistiska grupperingar. På samma sätt, tolkar jag det som, behöver 
inte ett utbrett socialt kapital inom föreningar och andra organisationer i civilsamhället leda till att 
politiska och demokratiska institutioner förankras bland medborgarna. En avgörande faktor för 
funktionen hos socialt kapital är därmed ”hur de politiska institutionerna fungerar samt hur 
etablerade normer och regler kring gemensam problemlösning fungerar i relation till samhällets 
olika organiseringar” (Montin, 2004:191f). Risken som påtalas här är att om inte de politiska 
institutionerna lyckas möta dessa olika organiseringar så kan det sociala kapitalet ta sig 
odemokratiska uttryck.  
 
En förutsättning för att det sociala kapitalet överhuvudtaget skall kunna existera är tanken att 
man kan lita på att andra vill samarbeta: ”Om människor ser olika vinster med att samarbeta så 
ökar samarbetet och därmed det sociala kapitalet” (Montin, 2004:188). Studier visar att ända 
sedan 1980-talet så är det i stort sätt lika många då som nu som anser sig kunna lita på de flesta 
andra människor. Däremot, skriver Montin vidare, är tilliten till de politiska institutionerna lägre 
idag än på 1980-talet. Utifrån detta resonemang drar man två slutsatser som dels går ut på att 
utveckla kvaliteten i de politiska institutionerna, samt att de har en stor utmaning i att understödja 
”rätt” sorts socialt kapital i lokalsamhället. Med rätt sorts socialt kapital avses här sådant som 
leder till en god medborgaranda.  
 
Sarah Wamala ställer sig frågan i folkhälsoinstitutets utgåva ”Välfärd, jämlikhet och folkhälsa” 
(Hogstedt, 2003): Vad är det då för socialt kapital vi skall ha i Sverige? 
 

För det svenska välfärdssystemet är det centralt att förstå mönster och förutsättningar för de 
dimensioner av socialt kapital som avser vertikala relationer mellan olika (välfärd) 
institutioner och områden/grupper och hur detta påverkar hälsan. Här betraktas socialt 
kapital som en kollektiv nyttighet (”public good”) som ingen kan utestängas ifrån (Wamala i 
Hogstedt, 2003:67). 

 
Förutom att understryka vikten av att också se till det sociala kapitalets vertikala relationer, talar 
hon om begreppet som en kollektiv nyttighet. Exempelvis nämner Wamala Woolcocks bidrag till 
socialt kapital; dess tre dimensioner (ibid.):  
 

• Bonding – sammanbindande inom olika grupper, informellt socialt kapital 
• Bridging – horisontellt maktperspektiv och ses som sammanlänkande mellan grupper eller 

arenor på samma nivå (kommunnivå), informellt socialt kapital 
• Linking – vertikalt sammanlänkande maktperspektiv och avser förbindelsen mellan olika 

nivåer i samhället, formellt socialt kapital med speciellt avseende välfärdstjänster och 
institutioner 

 
Här ser vi hur Woolcocks dimensioner omfattar vad Wamala understryker nämligen att socialt 
kapital inte bara bör ses horisontellt utan också vertikalt. Att socialt kapital bör ses som en 
kollektiv nyttighet snarare än en individbaserad resurs märks också. Hon framhåller betydelsen av 
att forskningen om socialt kapital bör fokusera förhållanden på meso- och makronivå (strukturell 
nivå) istället för på mikronivå (individnivå). Detta kan ses i kontrast till de sociala relationer och 
nätverk som ses som positivt i kartan över hälsans bestämningsfaktorer som just premierar 
individnivå. Wamala pekar istället på hur socialt kapital handlar om hur relationer, normer, 
attityder och synsätt påverkar interaktioner mellan enskilda individer och institutioner samt hur 
dessa bidrar till ekonomisk och social utveckling. 
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Hur kan vi göra för att öka det sociala kapitalet inom en given social kontext? 
Förutom de två slutsatserna som redogjordes för under rubriken innan, så har Fukuyama (1999) 
kunnat observera fyra olika utgångspunkter eller insikter som jag ser som universella; de går även 
att applicera på svensk kontext (s. 10ff):  
 

• För det första har staten inte möjligheter, eller rätt verktyg, för att påverka olika 
former av socialt kapital i någon större utsträckning. Socialt kapital bör ses som en 
biprodukt av religion, tradition, och historiskt gemensamma erfarenheter; samtliga 
faktorer ligger utanför statens upptagningsområde. Vad offentliga verksamheter 
kan göra är att uppmärksamma redan förekommande former av socialt kapital. 
Exempelvis identifiera sociala nätverk för information, istället för att försöka 
duplicera effekterna från religion eller tradition. Vad de också kan göra är att öka 
medvetenheten för det faktum att vissa grupper, även om de konstitueras av ett 
starkt socialt kapital, kan vara skadliga för ett samhälle i stort.  

• Det område inom vilket staten förmodligen har störst chans att vara med och 
skapa socialt kapital är inom skolan och utbildning. Dessa institutioner är inte 
uteslutande skapare av humankapital, utan även socialt kapital alstras här i och med 
formell och informell inlärning av sociala regler, förhållningssätt och normer. 
Fukuyama påpekar att detta inte bara hålls för sant för grundskolan utan även 
högre upp inom den akademiska världen. Medicinska doktorer lär sig inte bara om 
medicin utan också om esprit de corps, det vill säga om ”…a sense of unity and of 
common interests and responsibilities, as developed among a group of persons 
closely associated in a task, cause, enterprise, etc.” (www.dictionary.com).  

• Indirekt är staten med och påverkar det sociala kapitalet i och med ansvaret för 
frågor gällande ”public goods” såsom ”property rights” och offentlig 
trygghet/säkerhet. Den Sicilianska maffians uppkomst betraktas som ett exempel 
på hur det kan gå i ett samhälle där staten inte lyckats fylla sin funktion: ”People 
cannot associate, volunteer, vote, or take care of one another if they have to fear 
for their lives when walking down the street. Given a stable and safe environment 
for public interaction and property rights, it is more likely that trust will arise 
spontaneously as a result of iterated interactions of rational individuals”. 

• Statliga organ kan också ha negativ inverkan på det sociala kapitalet då de utövar 
sitt inflytande över aktiviteter som praktiseras bäst av den privata sektorn eller 
civilsamhället. Förmågan att samarbeta grundar sig i vana och praktik; om staten är 
med och organiserar allting blir folket beroende av denna ståndpunkt och förlorar 
den egna förmågan för mobilisering och organisering. I forna Sovjetunionen var 
kommunistpartiets medvetna strategi att underminera de horisontella 
associationerna individer emellan som ämnade ligga till grund för inflytelserika 
band mellan parti/stat och enskilda medborgare. Det finns i och för sig goda 
ekonomiska skäl för varför det statliga maskineriet skall utgöras av en viss 
omfattning, och det finns kulturella aspekter för varför det skall bevaras ett visst 
utrymme för individer att utöva en oinskränkt frihet.   

 
Fukuyama (1999) utpekar också två källor för socialt kapital som existerar utanför statens direkta 
domäner: religion och globalisering. Vad gäller religion i vidare och historisk bemärkelse så har 
den utgjort den kanske främsta källan för ”kultur”, men den kan också i en mer snäv förståelse 
påverka ett samhälle negativt och avser då de mer sektliknade församlingarna eller fanatism. I 
fråga om globalisering handlar den inte uteslutande av finansiella transaktioner utan också om 
utbyte av idéer och kultur. Visst, menar Fukuyama, kan flertalet exempel på negativa trender i 
och med globaliseringen utpekas men det finns även en mängd positiva riktningar som bör 
understrykas då vi talar om socialt kapital. Aktivister av olika slag kan exempelvis lära sig, 
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organisera sig och operera världen över numera vilket kan ses som en potentiell källa eller grund 
för socialt kapital. Eftersom Sverige också berörs på olika sätt av globlisering (kanske mer än 
religion) föreligger denna potentiella källa för socialt kapital också svenska medborgare. Men nu 
till en mer isolerad bild av svenska och framförallt kommunala förutsättningar.  
 
Ifrågasättande forskning och teoribildning 
Det finns en risk med en övertro på socialt kapital. En fara skulle exempelvis kunna vara att 
beslutsfattare väljer att utpeka och argumentera för bristen på socialt kapital som huvudsaklig 
orsak till brister i välfärden. Varför det är en fara med det? Det finns många andra faktorer i ett 
samhälle som spelar in (exempelvis utbyggnad av kollektiv service, fysisk infrastruktur, ett fokus 
på ojämlikhet, rättvisa och fattigdom), men interventioner ifråga om dem kan i många fall vara 
mer kostnadskrävande (Hogstedt, 2003). Om politiska överväganden resulterar i ett sådant sätt att 
prioritera är vi fel ute. Men kanske är situationen ändock så som Woolcock nämns skriva, (i 
Lynch et al., 2000:404) att socialt kapital ”...risks trying to explain too much with too little”. Om 
det är så råder det långt ifrån konsensus om. Men att ett omfattande socialt kapital inte i alla lägen 
är bra i sig själv eller för hälsa, är något som flertalet forskare idag verkar överens om (se 
exempelvis Lynch et al., Navarro, Fukuyama m.fl.). Speciellt viktigt är det således för exempelvis 
kommuner, som tillämpar begreppet, att förstå vad socialt kapital handlar om. 
 
Vincente Navarro (2002) vill göra oss uppmärksamma på att för endast 15 år sedan handlade den 
mest intressanta socialvetenskapliga forskningen om hur klass- och maktrelationer 
reproducerades i samhället. Idag, menar han, har dessa analyser blivit ersatta av ett fokus på 
socialt kapital vilket avfärdar klassfrågor som irrelevanta; som tillhörande historiska ideologier. 
Navarro utmålar denna nyfunna verklighet som “a triumph of ideology over science” (s. 431). 
Han är skeptisk till utvecklingen kring socialt kapital och beskriver hur olyckligt det är att politik 
och sociologi har tagits över av ett ekonomiskt språkbruk och beskriver tendensen som en 
antagande triumf för kapitalismen. Hans forskning påvisar hur den sociopolitiska diskursen inte 
längre adresserar frågor gällande det samhälle vi vill ha, utan istället fokuserar på hur vi kan 
justera och upprätthålla det enda system som finns; det kapitalistiska (Navarro, 2002). Navarro 
argumenterar också för att socialt kapital begreppsligt är konstruerat med en inbyggd motsägelse. 
För ”kapital” delen svarar, menar han, tävlingsanda och konkurrens som skapar mer 
tävlingsinriktade människotyper, snarare än sådana som värderar gemenskap; är, med andra ord, 
inte risken att vi utformar självupptagna individer utan altruistisk handlingskapacitet?  
 
Portes och Landholt (1996) skriver också de om en potentiell baksida med socialt kapital 
nämligen det där isolerade och ensidiga ”communities”, grupper och nätverk arbetar i strid mot 
ett samhälles bästa vilket hindrar ekonomisk och social utveckling. Denna baksida förknippar jag 
med vad Coleman (1988) skriver angående ”closure”. I avsnittet för ”community” och identitet 
talas det om samhörighetskänsla, sense of belonging och att exempelvis en kommun skall svara 
mot dessa identiteter och intressen. Det, menar jag, är motsatsen till vad ”closure” står för. Jag 
skulle också vilja beskriva ”closure” i termer av avskildhet, utanförskap, grupper som känner att 
de står bortanför möjligheter att vara med att påverka. Dessa grupperingar kan nog, som avses i 
citatet, komma att fungera kontraproduktivt i en kommun; att de motsträvar det inom 
kommunen ”public goods”.  
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Det kommunala folkhälsoarbetet och dess kontext 
 

Sammantaget kan den lokala folkstyrelsemodellen beskrivas som en legitimerings- och 
styrningskedja med länkarna väljare – partier – fullmäktige – nämnder – förvaltning – 
brukare – kunder – klienter etc. (Montin, 2004:29) 

 
Uppsatsens resultatredovisning grundar sig som bekant på kommunala policydokument såsom 
välfärdsbokslut och folkhälsoplaner. Syftet med detta avsnitt är att fungera som en lokal 
referensram; så när man läser resultatet finns här referenspunkter att luta sig mot.  
 
Övergripande kontexter och uttryck  
Något att ha med sig vad gäller kommunalt utvecklingsarbete finns att läsa i dokumentet 
”Människan i framtiden – Forskningsprogram 2000–2004” sammanställt av Institutet för 
framtidsstudier: 
 

De samhällen, som väljer väl fungerande institutionella lösningar och som långsiktigt bygger 
upp ett rikt socialt kapital, har enligt de institutionella ekonomerna störst förutsättningar att 
utvecklas (framtidsstudier, s. 2) 

 
Forskningsprogrammet som avses rymmer tre huvudteman: demografin i samhällsomvandlingen, 
välfärd, makt och medborgarskap samt lokalsamhällen i den globala ekonomin. Det är med hjälp 
av dessa fokus i synnerhet, och vari socialt kapital är en del, som samhällsutvecklingen bör ha 
som utgångspunkt. Även om ”framtidsstudier” insinuerar en uthållig samhällsutveckling skriver 
andra forskare mer explicit om det. Will Allen, Margaret Kilvington, Garth Harmsworth och 
Chrys Horn skrev år 2001 tillsammans artikeln ”The role of social capital in collaborative 
learning” på en nyzeeländsk hemsida för forskning kring ett uthålligt samhälle:   
 

Social capital can be thought of as the framework that supports the process of learning 
through interaction, and requires the formation of networking paths that are both horizontal 
(across agencies and sectors) and vertical (agencies to communities to individuals). The 
quality of the social processes and relationships within which learning interactions take place 
is especially influential on the quality of the learning outcomes in collaborative approaches. 
Taken one step further, this suggests that social capital plays an important role in fostering 
the social networks and information exchange needed to achieve collective action - and 
sustaining a social and institutional environment that is ready to adapt and change 
(www.landcareresearch.co.nz).   

 
Citatet, tycker jag, ger en bra beskrivning av hur socialt kapital hänger ihop med en pedagogisk 
värdegrund; hur det kan tolkas i termer av lärande. Socialt kapital utpekas som positivt i fråga om 
gemensamma ansträngningar för ett uthålligt samhälle. Ett dynamiskt samhälle som är villigt att 
både anpassa sig till yttre och inre omständigheter, samt vara förändringsbenäget.  
 
Men att vi skall verka tillsammans gällande viktiga frågor i samhället och ta ansvar för varandra, 
samt varandras närmiljö förutsätter engagemang och vilja. Det finns hinder för detta menar 
Kawachi och Kennedy (2002) som bland annat beskriver hur shopping och TV gradvis har 
kommit att stänga ut både tid och uppmärksamhet som människor tilldelar social interaktion eller 
deltagande. De tycker sig även kunna utröna en trend där människors offentliga liv försummas på 
bekostnad av den privata sfären. Slutledningen som författarna kommer fram till handlar om hur 
människor i stort och i allt större utsträckning sluter sig inom sin privata sfär vilket i alltför många 
fall leder till en för tidig död (Kawachi & Kennedy, 2002).  
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En annan författare som inte skriver om socialt kapital uttalat, men väl om dess kontext är Peter 
Singer (1993). Han hänvisar till Raoul Naroll under rubriken ”Den förlorade samhälleligheten” 
där Naroll betonar viken av vad han kallar ”moralnät”. Med det avses ”familje- och samhällsband 
som knyter samman folk och bildar en etisk bakgrund till vad varje individ gör” (s. 45). Singer 
tolkar det vidare som att starka moralnät byggs upp av djupa sociala bindningar genom 
exempelvis emotionell värme mellan samhällsmedlemmarna, socialt och ekonomiskt stöd för de 
som råkar illa ut och genom diverse gemensamma ceremonier, traditioner och ideologier osv. 
Men starka moralnät är inte bara av godo utan kan även byggas upp av oetiska beteenden av olika 
slag, särskilt om de riktas mot dem utanför nätet. Å andra sidan, ett svagt moralnät som byggts 
upp av enskilda individer som förts samman av förvärvslysten egennytta är heller inte bra. Ju 
svagare moralnät, skriver Singer, desto mer brottslighet, drog- och alkoholmissbruk, själmord, 
våldsamheter i hemmet osv. Svaga moralnät eller missbrukade starka moralnät står, menar jag, i 
direkt kontrast till vad som utgör en kommun med utbrett socialt kapital. Omvänt, vad en 
kommun med utbrett socialt kapital i stort utgörs av är civiliserade medborgare20.  
 
David Buchanan (2000) har kritiskt granskat Hälsopromotionen i An ethic for Health Promotion – 
Rethinking the Sources of Human Well-Being men skriver också en del om sådant som jag menar kan 
relateras till socialt kapital. Han understryker vikten av civiliserade medborgare för generell 
välfärd: “Just as we cannot comprehend individual well-being without a high level of self-
awareness, so we cannot conceive of community well-being without a high level of civility” (p. 
119). Civiliserade medborgare handlar med integritet och att de gör det ses som viktigt för 
folkhälsan inom exempelvis en kommun. Buchanan kopplar tillit mot dessa förutsättningar: 
“trust is built on the expectation that people will act with integrity” (s. 120). Eftersom Buchanan 
skriver om Hälsopromotion snarare än socialt kapital länkar han de ovan beskrivna 
förutsättningarna till vad han avser hälsopromotion vara, nämligen “the practice of bringing 
community members together to seek agreement on courses of action that will enhance the 
quality of shared community life” (s. 128). Att civilsamhället, som arena, är av yttersta vikt för 
Buchanan då det gäller hälsopromotion ser vi då han understryker vikten av ett praktiskt förnuft 
medmänniskor emellan, samt menar att gapet mellan människor antingen präglas av tillit eller 
otillförlitlighet. Buchanans (2000) forskning påvisar att “the level of trust shared by community 
members is an important indicator of the level of community well-being” (p. 128). Om 
medlemmar av ett lokalt samhälle inte upplever sig kunna lita på sina medmänniskor existerar inte 
mycket annat än att inta ställningen där man misstänkliggör dem och antar att de gör allt för att 
strategiskt söka fördelar, skriver han vidare. Mot bakgrund av dessa resultat tycker Buchanan att 
hälsopromotörer bör inrikta sig på att verka som sociala/offentliga filosofer som arbetar med 
lokal och central rådgivning och stöttning. Folkhälsoarbetet skulle således fungera så att 
medvetandegörande, med fokus på allmänt välbefinnande, premierades:  
 

instead of using groups as a means of achieving predetermined objectives, health promotion 
should strive to create, maintain, and nurture public spaces that bring community members 
together to discuss matters of common concerns. Interactions with community members in 
a non-instrumental, practical mode [are] based on identification and realization of common 
values. In such relationships, we are equally likely to change our minds as we come to 
understand and appreciate their ideals regarding individual and community well-being (s. 
131f).  

 
Vad hälsopromotionen som inriktning och folkhälsoarbetet i praktiken skall sträva efter, så som 
jag tolkar texten, är att skapa mötesplatser och möjliggöra för människor att interagera på ett sätt 

                                                 
20 Dessa civiliserade medborgare är också beroende av den struktur och kultur som existerar inom en kommun. Med 
andra ord, menar jag (här), att summan av civiliserade medborgare inte uteslutande resulterar i en sammantagen bild 
av socialt kapital.   
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som främjar det sociala kapitalet såväl som det allmänna välbefinnandet inom exempelvis en 
kommun.  
 
Kommunerna och den nationella folkhälsopolitiken 
År 1995 deklarerade kommunerna i Sverige överlag att droger, allergi och miljö var de tre mest 
angelägna prioriteringarna, medan år 2004 var det ökad fysisk aktivitet, trygga och goda 
uppväxtvillkor, samt tobak, alkohol och droger som var de högst prioriterade. Vidare står skrivet 
att en fördubbling av handlingsplaner – som kan tjäna som strategiska styrdokument samt ge 
struktur, långsiktighet och medvetenhet – kunnat konstateras mellan år 1995 till 2004. År 2003 
uppgav 62 procent – av kommunerna med en övergripande handlingsplan – att de även hade 
åtgärdsprogram kopplat till planen (Folhälsopolitisk rapport, 2005).   

 
Men även om det lokala folkhälsoarbetet går framåt så finns det fortfarande mycket kvar att göra. 
Förbättringar vad gäller kommunens organisation att förvalta folkhälsofrågor, att framarbeta 
relevanta och förtjänstfulla riktlinjer, att ta fram tillämpbara och utförliga beslutsunderlag är några 
områden som jag tror vi i framtiden kan komma att se utvecklas. Det kan i och för sig te sig 
problematiskt då arbetet avser ett så komplext område som hälsa, och inte minst, då det i 
slutändan är människor vi arbetar med. Vad lokalt folkhälsoarbete i termer av socialt kapital och 
inom ramen för målområdet för delaktighet och inflytande i samhället anbelangar pekar några av 
dessa punkter ut förbättringsområden. Exempelvis berör punkterna: mer träffsäkra indikatorer, 
utbildningspaket och samordnad kunskapsbank för målområdet delaktighet och inflytande, 
möjligheterna för socialt kapital inom lokalt folkhälsoarbete.  
 
Nedan följer några konkreta sammanhang inom vilka socialt kapital redan används eller skulle 
kunna komma att användas i enlighet med vad som nämnts ovan. Det första exemplet visar på en 
kommun som redan arbetar med socialt kapital inom sin verksamhet nämligen Lidköping.  
 
K-samhället 
I Ewles (2005) läser jag hur socialt kapital verkar vara av vikt för folkhälsoarbetet inom 
kommunerna.  
 

One of the most useful theoretical models with relevance to mental healthpromotion, 
especially for communities, is the concept of social capital (s. 225f) […] Investment in the 
social fabric of society, so that communities have characteristics such as high level of trust, 
and supportive networks for the exchange of information, ideas and practical help (s. 282). 

 
Ett exempel på en kontext där socialt kapital tillämpas uppdagas då jag i Lidköpings 
Marknadsstrategi (december 2004) läser om hur man där undersöker möjligheterna att bli ett så 
kallat ”K-samhälle”. Med det menas att man inom lokal förvaltning särskilt fokuserar på frågor 
rörande kunskapsproduktion, kulturinstitutioner, kreativa verksamheter och kommunikation. I en 
strävan mot ett K-samhälle försöker man förebygga strukturella förändringar som kan komma att 
få negativa konsekvenser för lokalbefolkningen, och som viktiga komponenter i ”bygget” 
utpekas: 
 

• Lokal identitet – ”Utvecklingen i en kommun påverkas av hur invånarna uppfattar 
och upplever kommunen. Den lokala identiteten är av central betydelse för hur man 
ser på sin hemkommun. Känslan av tillhörighet och gemenskap är grundläggande 
faktorer som ingår i lokal identitet” (s. 2). 

• Socialt kapital – ”Det sociala kapitalet är en annan viktig utvecklingsfaktor. Med 
socialt kapital avses relationen mellan lokala grupper och lokala grupper och 
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beslutsfattare på olika nivåer. Om relationerna är många och starka så är det sociala 
kapitalet en tillväxtfaktor” (ibid.). 

 
Implicit omnämns i texten också förutsättningarna för ett starkt socialt kapital. Det omskrivs hur 
det är viktigare hur omvärlden uppmärksammar det som förmedlas snarare än hur mycket som 
förmedlas. För att en lokalbefolkning skall lyckas känna det och därmed också uppleva en stark 
lokal identitet och ett starkt socialt kapital krävs ett informationssystem som genomsyras av: 
logik, transparens och kunskapsöverförande. Dessa förklaras enligt följande: ”Med logik avses att 
förstå samband, med transparant avses att se samband och med kunskapsöverföring avses förmåga 
till helhetstänkande” (s. 2). För att vara framgångsrik när det gäller kommunikation gäller det 
också att kunna identifiera fokus samt att skapa engagemang.  
 
För att kommunikation skall ha någon genomslagskraft antar jag att samverkan över gränser och 
nivåer ligger som förutsättning. Och att samverka är inget nytt. Montin (2004) beskriver hur det 
på 1970-talet talades mycket om samverkan; men då i första hand gällande planering. Idag, menar 
han, när man använder termen avses snarare operationell samverkan, och då i syfte att hantera 
konkreta problem och för att skapa ”samsyn och identitet” (s. 60). Kommunikation, och således 
samverkan, för identitet verkar finnas representerat inom Lidköping som kommun, men 
detsamma gäller även för kommunikation, och så vidare, mellan kommuner. Lidköpings arbete 
mot att bli ett K-samhälle utgör ett exempel där strävan kan beskrivas i termer av socialt kapital.  
 
Familjecentraler 
I skriften Utveckling av lokala välfärdsbokslut – en modell för styrning och uppföljning (2005), som 
nämndes tidigare, togs också punkten för indikatorer för bostadsområden upp. Som konkret 
exempel på en institution som kan påvisa förutsättningar för, eller förekomsten och skapandet av, 
socialt kapital inom ett bostadsområde är familjecentraler.  
 
I Folkhälsoinstitutets rapport Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd (2004) 
beskrivs familjecentralen som en inrättning bestående av: MVC, BVC, öppna förskolan och 
socialsekreterare med råd och stödfunktioner. Kombinationen av aktörer ämnar verka positivt för 
tillgängligheten till öppna förskolan, samt fungera som socialt stöd för föräldrar. Institutionen har 
kommit att fungera som ytterligare en mötesplats för familjer vid sidan av: lekplatser, förskolor, 
fritidsaktiviteter och föräldramöten m.m. Att mötesplatsen kan komma att resultera i positiva 
konsekvenser för föräldrars sociala nätverk går också att läsa, även om det inte finns några studier 
som kunnat bekräfta att det verkligen är så. Det står om mötesplatser att: ”Människors sätt att 
utforma och använda sig av sådana mötesplatser är en stor fråga som rör samhället som helhet” 
(s. 86). Citatet, anser jag, visar på den vidd och vikt som fungerande mötesplatser såsom 
familjecentraler har, och inte då bara för ett bostadsområde utan även för samhället i stort. Då 
den första tiden i våra liv på många sätt är den viktigaste vad gäller normer, tankar och 
värderingar vi kommer ha som vuxna, kan exemplet med familjecentral betraktas i termer av 
socialt kapital. Inte bara då förutsättningar för ett växande socialt kapital i ett bostadsområde 
avses där föräldrar som normalt inte träffas nu finner en anledning att ses. Det gäller såväl 
förutsättningarna som ges i samband med mötesplatsen, men också och i förlängningen de 
positiva konsekvenser som mötesplatsen, och de sociala nätverken kan komma att få för de barn 
som sedan växer upp.  
 
Ett bra exempel på hur en familjecentral kan gynna det sociala kapitalet inom ett bostadsområde 
är då en del mödravårdscentraler idag använder sig av ”ett strukturerat program avsett att 
förbättra relationen mellan föräldrarna (PREP)” (s. 140). Eftersom MVC är en integrerad del av 
familjecentralen är möjligheterna för varaktiga och fruktbara relationer föräldrar emellan större än 
om MVC stått som en separat enhet. Ett annat forum som BVC initierat, och som fått positivt 
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gensvar (ibid.), är de s.k. babycaféerna dit föräldrar går med sina barn under sin ”lediga” tid som 
mamma eller pappa.  
 
Agenda 22 
Agenda 22 är FN:s standardregler från 1993 och fastställdes för att tillförsäkra människor med 
funktionshinder delaktighet, jämlikhet och lika möjligheter i samhället. Med en 
samhällsutveckling där man kunnat bevittna en ökad kommunal decentralisering från staten, 
mindre styrning genom statsbidragen, decentralisering inom kommunerna, nya 
organisationsformer och ökad privatisering finns det skäl att bevaka de funktionshindrades 
livsvillkor (Rönnersten, 2001).  
 
De 22 reglerna är indelade i tre grupper: förutsättningar, huvudområden och genomförande. 
Reglerna är inte juridiskt bindande utan ett politiskt såväl som moraliskt åtagande som Sverige 
förbundit sig att följa. Under den första gruppen tar man upp vilka förutsättningar som krävs för 
delaktighet på lika villkor. Den andra gruppen avser samhällets ansvar för bland annat 
tillgängligheten. Med tillgänglighet avses vid sidan av den fysiska miljön även information och 
kommunikation. Den sista gruppen handlar om kunskap och forskning kring funktionshindrades 
behov (ibid.).  
  
Handlingsplaner och det kommunala folkhälsoarbetet 
Barni Noor har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut skrivit Kommunernas organisation för 
folkhälsofrågor 2004. Rapporten grundar sig på en enkätinsamling som gjordes 2004 – ett och ett 
halvt år efter det att riksdagen beslutat om en övergripande folkhälsopolicy med ett övergripande 
mål och elva målområden. Syftet med enkäten var att Statens folkhälsoinstitut skulle få en större 
kunskap om hur det kommunala folkhälsoarbetet styrs, organiseras och bedrivs. I rapporten står 
det bland annat om handlingsplaner, praktiskt genomförande, välfärdsbokslut, 
folkhälsosamordnarens roll, utvecklingsbehov och så vidare.  
 
Resultat visar att 50 % (eller 116 kommuner av 228 som svarade på enkäten) av Sveriges 
kommuner använder sig av en övergripande handlingsplan för sitt lokala folkhälsoarbete. Absolut 
vanligast är att handlingsplanerna har antagits av kommunfullmäktige, även om inte det utesluter 
att ett Folkhälsoråd också kan ha antagit den.  
 
När det gäller de nationella folkhälsomålen framgår det att 61% prioriterar något eller några av 
dem. I synnerhet är det målområde 9 ökad fysisk aktivitet och målområde 3 trygga och goda 
uppväxtvillkor som framhävs, men också målområde 11 minskat brud av tobak och alkohol redovisas 
som angeläget för kommunerna. Avslutningsvis påpekar Noor att även om kommuner svarar att 
de prioriterar vissa målgrupper eller målområden, så säger det ingenting om hur mycket de 
faktiskt arbetar med frågorna.  
 
Välfärdsbokslut  
 

Intresset och engagemanget för folkhälsofrågor ökar. Samtidigt verkar det finnas en 
osäkerhet kring hur man rent praktiskt ska uppnå ambitionerna. Endast ett fåtal kommuner 
kan sägas ha kommit långt i utvecklingen mot ett systematiskt folkhälsoarbete byggt på en 
analys av epidemiologiska data samt med en systematisk planering och uppföljning 
integrerad i kommunens övriga planerings- och uppföljningsprocesser (Folkhälsopolitisk 
rapport, 2005:120). 

 
För att underlätta har Statens kommuner och landsting tillsammans med Statens folkhälsoinstitut 
arbetat fram en skrift som kan verka som utgångspunkt för kommunernas sammanställningar. 
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Den heter ”utveckling av lokala välfärdsbokslut – en modell för styrning och uppföljning” och år 
2005 användes modellen i ett 40-tal kommuner, av 290, runt om i Sverige (www.fhi.se).  
 
Modellen är nära kopplad till de elva nationella målområdena där de sex första handlar om våra 
levnadsvillkor, och de sista fem om våra levnadsvanor. Förutsättningarna som ligger till grund för 
ett arbete med målområdena är ett 30-tal bestämningsfaktorer som beskrivs och mäts med hjälp 
av ett 40-tal indikatorer. Vissa betecknas som ”basindikatorer” och anses ha ett högre strategiskt 
värde. Det är viktigt att indikatorerna kan påverkas lokalt. Samtliga indikatorer finns tillgängliga i 
en mängd olika statistiska dataregister (ibid).  
 
För att förmedla en bild över eventuella förväntningar från central ort nämns följande citat: 
 

Lokala välfärdsbokslut innebär att goda beslutsunderlag kan tas fram inför politiska beslut 
om strategiska vägval i kommunen. Bokslutet stimulerar till en bred diskussion där flera olika 
aktörer får möjlighet att formulera vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd. 
 
Lokala välfärdsbokslut skönjer på ett tidigt stadium förändringar, trender, hotbilder och 
möjligheter i kommunen och är därför ett viktigt underlag för ekonomiska prioriteringar. 

 
Arbetet med lokala välfärdsbokslut har som övergripande mål att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla kommunens invånare. De första fem 
målområdena utgör välfärdens kärnområden och står därför i fokus (s. 7f). 

 
Att ett genomarbetat och tydligt välfärdsbokslut är av vikt går att utläsa. Vidare ges en 
fingervisning om vilka målområden som understryks som särskilt viktiga att arbeta med – 
alternativt få att fungera på ett tillfredsställande sätt.  
 
Men, som kontrast, verkar det istället vara i undantagsfall snarare än en norm att göra årliga 
sammanställningar över folkhälsoarbetet. Det finns dock ett uttalat intresse för Välfärdsbokslut, 
men flertalet ser uppgiften som allt för betungande. Det står också i rapporten att politiker i 
dagsläget anser sig ha för lite kunskaper för att kunna ta till sig de redovisningar gällande 
folkhälsa som trots allt görs i viss utsträckning. 
 
För att förbättra möjligheterna för ett mer kvalitativt folkhälsoarbete lokalt har en referensgrupp i 
skriften Utveckling av lokala välfärdsbokslut – en modell för styrning och uppföljning (2005:12) pekat på att: 

 
• Arbetet med lokala välfärdsbokslut bör utvecklas i linje med strategin för en hållbar 

utveckling. I ett lokalt perspektiv bör den ekologiska, ekonomiska och 
sociala/kulturella hållbarhetsdimensionen kopplas närmare varandra. 

 
• Kommunernas samverkan med landsting/regioner bör öka. Både ur ett 

verksamhetsperspektiv och för att finna relevant data och statistik för lokala 
välfärdsbokslut. 

 
• Indikatorer bör utvecklas inom målområden som idag uppvisar brister. På sikt bör 

också indikatorer på bostadsområdesnivå identifieras. 
 
• Kunskapsbaserade insatser bör kopplas till respektive målområde för att så 

småningom utgöra en bank av prövade insatser som kan användas av kommunerna. 
 

Utbildningspaket bör tas fram som hjälp att förankra arbetet med lokala välfärdsbokslut hos 
kommunernas verksamhetsansvariga, tjänstemän och politiker. 
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Resultatanalys  
 
Avsnittet följer en indelning i enlighet med resonemangsmodellen (se metodavsnittet). Jag 
presenterar således först resultatet som svarar mot syftesfråga ett i avsnittet ”Hälsoproblem i 
termer av socialt kapital” och som är mer av beskrivande karaktär. Under rubrikerna för den 
deskriptiva delen kopplas stycken av uppsatsens empiriska underlag till socialt kapital i enlighet 
med teman som funnits vara relevanta. I andra delen, ”Begreppet socialt kapital – en 
framgångsfaktor?”, redogörs för resultatet som svarar mot syftesfråga två som är mer explorativ. 
Varför uppsatsen överhuvudtaget har kommit att utveckla en explorativ ansats är för att den tar 
sin utgångspunkt i tanken att socialt kapital har en större potential än vad som framkommer i de 
policydokument som granskats med avseende syftesfråga ett. Den senare delen av 
resultatredovisningen representerar följaktligen frågan om begreppets potential inom kommunalt 
folkhälsoarbete. Avslutningsvis lyfts de viktigaste eller huvudsakliga resultaten fram i ett 
sammanfattande resultatavsnitt.  
 
Inledande kommentarer 
Socialt kapital är ett vanligt förekommande och bekant begrepp inom kanske i första hand den 
samhällsvetenskapliga delen av akademin, men har på senare år även kommit att bli allt vanligare 
inom forskning och teoribildning gällande folkhälsa. När jag granskar nationella dokument 
(exempelvis Folkhälsopolitisk rapport 2005) och hemsidor som åsyftar de Nationella 
folkhälsomålen (exempelvis www.fhi.se) finns däremot inte mycket om socialt kapital. Och på 
lokal nivå inom de undersökta tre kommunerna21 är förekomsten av socialt kapital, explicit, i 
stort sätt obefintlig. Då jag började med uppsatsen utgick jag från att socialt kapital skulle 
förekomma explicit i såväl text som tal på kommunal nivå. Det visade sig att så var inte fallet; det 
var endast i en kommun som man uttryckligen hade med begreppet i text och då som rubrik i sitt 
välfärdsbokslut. Därför fick uppsatsen istället och i första hand se till hur man inom tre 
kommuner uttryckte sig i termer av socialt kapital, alltså hur man kommunicerade uttryck för socialt 
kapital. Det blev i förlängningen intressant att se till en vidgad kontext för begreppet. Detta mer 
omfattande sammanhang för begreppet representeras av mer övergripande dokument som inte 
nödvändigtvis har en direkt koppling till hälsa (exempelvis lokala Visioner, Mål och resursplaner, 
samt VG-regionens policydokument ”det goda livet” från 2000). Utifrån dessa dokument 
undersöks villkoren och möjligheterna för ett arbete med socialt kapital på lokal nivå.  
 
Socialt kapital betraktas som kontextuellt vilket innebär att värdet hos begreppet finns utanför 
den enskilda individen eller i relationer mellan individer. Det är mellan dessa individer, deras 
relation innehållande vissa attribut, som avses tillsammans med den eller de struktur(er) de verkar 
inom. Exempel: i Folkhälsoplan 2002 för kommun Y fastställs visionen ”att alla skall ha 
folkhälsoglasögonen i vardagen”, vilken utpekar ett gemensamt ansvarstagande vad gäller 
folkhälsan i kommunen. Det står att man vill skapa förutsättningar för en god hälsa för alla i Y, 
vilket kräver tvärsektoriell samverkan och ett engagemang från dem som har det direkta ansvaret 
för institutioner som rör folkhälsan (ex. skola, trafikmiljö, äldreomsorg). Tvärsektoriell samverkan 
och engagemang är begrepp som kan lyftas ut och sägas handla om socialt kapital. Tvärsektoriellt 
arbete skulle kunna ses som en strukturell förutsättning för socialt kapital inom en kommun. Men 
det beror på hur samverkan går till i praktiken om man skall kunna avgöra om arbetet bidrar till 
det sociala kapitalet. Långsiktigt engagemang ser jag som ett resultat av ett väl fungerande, 
kvalitativt nätverk där relationer präglas av tillit och ömsesidighet; där visionen om ett gemensamt 
ansvarstagande för folkhälsan kan växa sig starkt.  
 

                                                 
21 Kommer att omnämnas i ordningen X, Y och Z.  
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Om folkhälsodokumenten  
 
Dokumentkartor 
Respektive folkhälsosamordnare ombads redogöra för hur de olika dokumenten förhåller sig till 
varandra. Skisserna, som bör betraktas som översiktliga underlag och inte som universellt 
gällande på detaljnivå, presenteras i ordningen: kommun X, Y och Z. Viktigt att ha i tanken är att 
samordnarna gjorde skisserna separat, så bara för att man valt att framhålla vissa saker innebär 
inte det att kommunerna har helt olika strävan och ambitioner. Exempelvis nämns inte i alla 
skisser att visionen är längre än mandatperioden och att ÖP läggs i fas med mandatperioder.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens mål, regionens mål och de nationella målen ligger oavhängiga 
dessa kartor för respektive kommun men påverkar den lokala folkhälsoinriktningen i viss 
utsträckning och på olika sätt (beroende på lokalt fokus, intresse och engagemang).  
 

VISION 
 

ÖP (översiktsplan) 
 

Olika förvaltningar 
 

Mål och inriktning 2006 – 2008  
 

Välfärdsbokslut (VFB) 
 

Uppföljning, LUPP etc. 
 
För kommun X ligger visionen och översiktsplanen som övergripande dokument som inkluderar 
samtliga förvaltningar. Mål och inriktning 2006 – 2008 är kommunens folkhälsoprogram och är 
det första dokumentet – nivåmässigt – som uteslutande avser folkhälsa. Mot bakgrund av 
folkhälsoprogrammet använder man sig av s.k. RA-planer (resurs och aktivitetsplaner) som enligt 
samordnaren i stort kan likställas med styrkorten i kommun Y. Sedan görs ett årligt 
välfärdsbokslut, uppföljning och i enlighet med folkhälsoprogrammet scensätts olika projekt där 
LUPP – enkäten22 är ett exempel. 
 

VISION (längre än mandatperiod) 
 

STRATEGISKT DOKUMENT (mandatperiod) 
 

STYRKORT KS/KF 
 

STYRKORT NÄMNDER 
 

VERKSAMHETSKORT FÖRVALTNING 
 

VERKSAMHETSPLAN  
 

I kommun Y har man för avsikt att implementera folkhälsoarbetet i det övergripande strategiska 
dokumentet för bättre genomslag. Det strategiska dokumentet är tvärsektoriellt och inbegriper 
riktlinjer för: miljö, folkhälsa, integration och övrigt (exempelvis ligger handikapp politisk plan 
                                                 
22 Ett uppdrag som har ålagts Barn- och ungdomsförvaltningen och som handlar om att få till stånd ett formaliserat 
ungdomsinflytande.  
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här som kan likställas med agenda 22). Det är på denna nivå som man vill att folkhälsoplanen 
skall befästas, som sedan följs upp i och med ett årligt välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen och 
kommunförvaltningen arbetar – utefter riktlinjer i det strategiska dokumentet – fram styrkort 
som de lokala nämnderna sedan ser över och preciserar ytterligare för att förvaltningarna skall – 
än mer konkret – kunna formulera sina verksamhetskort. Det hela mynnar ut i en 
verksamhetsplan som man sedan arbetar efter.  
 

VISION 
 

ÖP 
 

MRP och FHP 
 
 
 

VFB 
 
I kommun Z är översiktsplanen en långsiktig och övergripande plan som visar kommunens 
avsikter kring utveckling och användning av mark och vatten. MRP är kommunförvaltningens 
viktigaste styrdokument (kan också vara en del av ÖP med budget för de olika nämnderna) och 
är ny för varje mandatperiod. FHP (folkhälsoplan) ligger till grund för folkhälsoarbetet och 
samordnas av folkhälsorådet (som ligger under kommunstyrelsen). Också den är ny för varje 
mandatperiod. VFB kan betraktas som en årlig uppföljning av MRP och FHP.  
 
Hur värderas de kommunala folkhälsodokumenten? 
Förutom ÖP (översiktsplan i X), Vision (i Y), och MRP (mål- och resursplan i Z) som påverkar 
hela kommunens23 inriktning och således folkhälsoarbetet, är välfärdsbokslutet och 
handlingsplanerna de mer folkhälsoinriktade dokument som värderas högst för 
folkhälsosamordnarna i sitt dagliga arbete. De tre kommunerna beskriver sina välfärdsbokslut 
enligt följande: 
 

Målet med välfärdsbokslut är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor hos kommunens innevånare vilket ligger i linje med de nationella folkhälsomålen.  
 
Ett välfärdsbokslut (VFB) är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor 
och hälsa ur ett välfärdsperspektiv. I [Ys] VFB 2005 beskrivs befolkningens hälsa och välfärd 
utifrån ett livscykelperspektiv med hänvisning till de nationella folkhälsomålen och [Ys] 
folkhälsoplan. 
 
Välfärdsbokslutet är en metod för att beskriva kommunbefolkningens levnadsvillkor ur ett 
välfärdsperspektiv. Bokslutet skall bidra till ett bra beslutsunderlag vid politikernas val av 
åtgärder för en bättre folkhälsa. Insatserna för en bättre folkhälsa ingår som en viktig del i 
arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart samhälle. 

 
Samtliga verkar alltså tycka att ett Välfärdsbokslut fyller en viktig funktion, åtminstone i text. Men 
då jag frågade hur de skattade VFB svarade X: 4-5, Y: 9-10, och Z: 5-624. I de två första 
kommunerna finns separata och omfattande bokslut medan i den sista finns det som en del av 
årsredovisningen och är på endast två sidor. ”Det läggs en stor vikt vid den folkhälsopolitiska 
handlingsplanen medan VFB inte ges något större utrymme, för att inte säga något utrymme alls. 
                                                 
23 Dessa redogörs för i större omfattning i andra delen av resultatredovisningen som avser syftesfråga två. 
24 Nämnas bör att skattningarna bara säger någonting om hur det ser ut nu och ingenting om vilken tyngd de skulle 
vilja ge till bokslutet. 
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Det för att ekonomiavdelningen endast tillåter en omfattning på två sidor”, menar 
folkhälsosamordnaren i kommun Z som gärna sett sig få frågan att sammanställa ett enskilt större 
arbete.  
 
På samma sätt som för VFB fick de skatta upplevd betydelse för Folkhälsoplanen (heter 
folkhälsoprogram i kommun X). Så här svarade de: X: 8, Y: 9-10, Z: 8. I folkhälsoplanen för 
kommun X ses en god hälsa som en förutsättning för medborgare att aktivt kunna delta i 
utvecklingen av lokalsamhället. Det i sin tur anses grundläggande för att kunna förverkliga och 
upprätthålla kommunens vision: ”Kommuninvånarens behov ska vara vägledande för 
utvecklingen av socialnämnden och våra verksamheter. Utifrån dessa behov vill vi sedan utveckla 
nämndens verksamheter”. Citatet vittnar om en ambition att svara mot invånarnas behov vilket 
kan ses som en bra förutsättning för dialog och gemensam strävan, vilket i sig utgör en grogrund 
för socialt kapital. För kommun Y talas det inte bara om vad det satsas på eller vad som avses 
(som i X) utan även hur man i huvudsak vill uppnå det: 
 

I [Folkhälsoplan 2002] fastställs en vision, två strategier samt tolv framgångsfaktorer/mål för 
Folkhälsa i [Y]. Visionen, ”att alla skall ha folkhälsoglasögonen i vardagen”, pekar på det 
gemensamma och långsiktiga ansvaret för folkhälsan. Att skapa förutsättningar för en god 
hälsa för alla som bor i [Y] kräver tvärsektoriell samverkan och ett engagemang från dem 
som har det direkta ansvaret för t.ex. skola, bostäder, trafikmiljö och äldreomsorg. 

 
På liknande sätt som i första kommunen talas det om det gemensamma ansvaret även om mer 
utpräglat så i citatet ovan. Men något man istället ville lyfta fram i kommun Y var en förhoppning 
om att arbetet med s.k. ”balanserade styrkort” skulle falla ut väl. De fungerar som en 
vidareutveckling av folkhälsoplanen och innebär att förvaltningarna får ett ”verksamhetskort” 
och nämnderna ett ”styrkort”. Dessa kort hjälper förvaltningar och nämnder att styra och följa 
upp sina verksamheter. De ämnar alltså inte ersätta folkhälsoplanerna, men däremot planens 
detaljerade insatsfokus vilket gör att ”folkhälsoplanen kan bli ett rent politiskt dokument där man 
talar om VAD utan att ge sig in i förvaltningens HUR”, säger samordnaren. Vidare så är 
kommunens Vision tänkt att utgöra en mer tydlig grund för korten. Genom att använda sig av 
dessa balanserade styrkort hoppas man på att folkhälsoarbetet enklare skall komma att utvecklas 
till att bli integrerat i kommunens verksamhet.  
 
Visionen i ”Hälsopolitiska handlingsplanen 2004 – 2007” i kommun Z lyder som följer: 
”Samverkan för en god och jämlik hälsa för alla i [Z]”. Denna vision åtföljs av en presentation av 
de 11 nationella folkhälsomålen, varutav man har bestämt sig för fem stycken man vill fokusera 
på under perioden:  
 

• Delaktighet och inflytande  
• Social och ekonomisk trygghet  
• Ökad fysisk aktivitet  
• Trygga och goda uppväxtvillkor  
• Minskat bruk av tobak och alkohol samt ett samhälle fritt från narkotika.  

 
I synnerhet koncentrerar sig sedan den lokala handlingsplanen på två huvudområden: trygghet 
och fysisk aktivitet vilket tydligt går att utläsa. Man har lyckats väl med att montera ner de 
nationella målområdena till handlingskraftiga och konkreta fokus.  
 
Vad som kan sägas generellt om VFB respektive handlingsplanerna är om VFB blickar bakåt ser 
handlingsplanerna framåt och båda verkar fylla en betydelsefull roll vad gäller folkhälsoarbetet. 
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Då även för kommun Z som har ambitionen att arbeta med VFB vilket i sig vittnar om dess 
värde. Att sedan ekonomiavdelningen inte beviljar medel för bokslutet är en annan fråga.   
 
Hälsoproblem i termer av socialt kapital  
Denna första del av resultatredovisningen utgår ifrån en bestämd definition av socialt kapital25. 
Utifrån den beskrivs sedan vilken betydelse socialt kapital verkar ha för lokalt folkhälsoarbete – 
vilket i första hand representeras eller utgörs av, för folkhälsosamordnaren, centrala dokument. 
Vid sidan av kommunernas folkhälsopolicy (vilka här utgörs av folkhälsodokumenten) betraktas 
även genomförda intervjuer med samordnarna som empiriskt underlag. I det här avsnittet kan 
intervjuerna närmast sägas fungera som validitetsstöd då jag stämt av min ansats med 
samordnarna. Men givetvis har de också hjälpt mig att förstå dokumentens betydelse och 
innehåll.   
 
I vilken utsträckning förekommer socialt kapital explicit? 
Resultatet visar att begreppet socialt kapital i stort sett inte förekommer i explicita texter om 
folkhälsa på lokal nivå i någon av de tre kommunerna. Däremot är begreppets innebörd ofta 
använt som hjälp att förstå vad man håller på med, säger samordnaren i kommun Y. Ofta är det 
inte begreppet i sig som är utgångspunkten, förklarar samordnaren vidare, utan exempelvis 
demokratiarbetet. På så sätt verkar situationen omvänd i förhållande till mina förväntningar som 
grundade sig i att socialt kapital skulle finnas på rubriknivå i exempelvis välfärdsbokslutet och att 
man därunder rubricerade demokratiarbetet.  
 
Det är bara i kommun X som socialt kapital finns med som rubrik, och då i sitt Välfärdsbokslut. 
Folkhälsosamordnaren säger visserligen att ”socialt kapital används inte speciellt mycket även om 
det finns med i Välfärdsbokslutet”. Däremot förekommer socialt kapital, enligt samordnaren, 
snarare i projektbeskrivningar och då mer eller mindre explicit. Två exempel sägs vara: 
familjecentralen som finns för att ”öka det sociala kapitalet i ett bostadsområde” och det 
brottsförebyggande arbetet som handlar om social- och situationell prevention. Exempel på 
verksamheter som Familjecentralen handhar: babycafé, matlagningskurser, temaföreläsningar, 
föräldrautbildningar/grupper, studieförbund samt medverkan av bibliotek. Uppfattningen jag får 
är att samordnaren i X förhåller sig till begreppet på ett annat sätt än samordnaren i kommun Y. 
Medan Y talar om socialt kapital som ett stöd att förstå något annat med, så utgår samordnaren i 
X från begreppet. Förhållandena står med andra ord i rak motsats till varandra och indikerar 
samtidigt varför kommun X har med socialt kapital som rubrik medan kommun Y inte har det.  
 
I kommun X görs ett välfärdsbokslut årligen och fungerar dels som en sammanställning och 
uppföljning av folkhälsoarbetet inom kommunen, men också som beslutsunderlag för politiska 
och strategiska beslut. Bokslutet är uppdelat i följande huvudrubriker: Hälsa, Utbildning, 
Ekonomi och Indexerade värden för nyckeltal. För varje huvudrubrik använder man sig av 
nyckeltal som i största möjliga mån skall beskriva en situation och fungera som konkreta underlag 
för målsättning och uppföljning.  
 
Socialt kapital återfinns som rubrik under avsnittet för Ekonomi och beskrivs med hjälp av 
nyckeltalen: Valdeltagande26, Anmälda brott och Föreningstäthet. Det som står att läsa om socialt 
kapital är följande:  
 

Sociala nätverk och en känsla av trygghet är viktiga faktorer för en bra hälsa. Känslan av att 
vara delaktig och möjligheten att påverka är även de faktorer som kan påverka hälsan. 

                                                 
25 Läs mer under rubriken ”I termer av socialt kapital” på sidan 4.  
26 Ej för ålderskategorin: Barn och Ungdomar. 
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Att man nämner trygghet i sammanhanget tycker jag ger en fingervisning om att det är just det 
man avser mäta med nyckeltalet ”anmälda brott” vilket inte nödvändigtvis behöver vara sant. Det 
behöver således inte föreligga en korrelation mellan ”anmälda brott” och upplevd trygghet. Vad 
gäller socialt kapital så nämns ingenting om kvaliteten och omfattningen på nätverken vilket i 
stort är vad som faktiskt avses med begreppet. Det är med andra ord inte att det existerar nätverk 
som är det viktiga, utan snarare dess konstitution.  
 
Vidare, för mig känns det som det finns mer att hämta när det gäller socialt kapital som inte finns 
presenterat i texten. Att begreppet här reduceras till nyckeltalen: Valdeltagande, Anmälda brott 
och Föreningstäthet är tunt och att ”anmälda brott” är med är direkt missvisande. Om det nu är 
så att ”anmälda brott” är ett nyckeltal som ämnar säga någonting om trygghet så anser jag, med 
tanke på socialt kapital, att det i större utsträckning har med tillit att göra; att ökad brottslighet 
kan leda till ökad misstro till andra människor. Men visst är de väl viktiga parametrar som säger 
någonting, men jag anser dem inte centrala för socialt kapital. Vad jag menar är att det 
uteslutande presenteras kvantifierbar data; antal röstande, antal anmälda brott, och antal 
föreningar. Samtidigt kan jag förstå att det är svårt att mäta socialt kapital och att 
folkhälsosamordnaren endast har tillgång till de databanker som finns i landet (ex. www.scb.se, 
www.sos.se, www.fhi.se ) och de nyckeltal som finns presenterade där. Det är ett problem tycker 
jag, för potentialen hos socialt kapital är större än vad som presenteras i Xs välfärdsbokslut27.  
 
Efter att ha läst vad som finns att tillgå om socialt kapital under rubriken känner jag inte att jag 
förstått vad som avses med begreppet, och jag kan tänka mig att politiker och andra beslutsfattare 
i kommun X i ännu mindre grad skulle ha förstått det. För att förtydliga kunde man förslagsvis 
inrikta sig på tilliten mellan och inom grupper genom att fokusera upplevt utanförskap och 
klyftor i kommunen, organisatoriska problem, att tillgängligheten för kommunal service anses låg, 
eller att den fysiska miljön i kommunen inte är väl byggd ur ett trygghetsperspektiv. Frågan 
kvarstår dock; på vilket sätt har ”anmälda brott” att göra med det sociala kapitalets komponenter: 
tillit, delaktighet, och ömsesidighet? 
 
I kommun Y har man valt att disponera VFB efter ålder och med de nationella folkhälsomålen 
tydligt konkretiserade till lokal nivå. Även om socialt kapital inte förekommer som rubrik28 som i 
X så förekommer begreppet under rubriken för åldersöverskridande indikatorer och ”Nationellt 
målområde: Delaktighet och Inflytande i samhället”: 
 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla medborgare lika värde med jämlika möjligheter att 
vara delaktiga och utöva makt. Om en individ eller grupp upplever att de inte kan påverka de 
egna livsvillkoren eller utvecklingen i samhället uppstår utanförskap och maktlöshet. 
Delaktighet, inflytande och tillit är en bestämningsfaktor för hälsa och ett flertal forskare har 
pekat på samband mellan tillit, socialt kapital och hälsa. Socialt kapital kan förenklat 
beskrivas som tillit till människor i omgivningen men även till organisationer och samhällets 
institutioner (med hänvisning till Folkhälsopolitisk rapport 2005).  

 
Socialt kapital beskrivs förenklat som tillit till människor, organisationer och institutioner. I 
meningen innan görs uppräkningen ”…forskare har pekat på samband mellan tillit, socialt kapital 
och hälsa”. Om socialt kapital är lika med tillit, varför utesluts inte ”tillit” i uppräkningen. Hur 
man använder begrepp får betydelse för vad man sedan prioriterar i handlingsplaner och andra 
policydokument. Uppräkningen här och relationen mellan begreppen förmedlar en känsla av att 
vara substanslös. Kort och gott; det känns inte genomtänkt. VFB är till för andra att läsa och det 
                                                 
27 Varför jag inte generaliserar här och hävdar att detsamma gäller för samtliga kommuner är för att det endast är i 
kommun X som man faktiskt använder sig explicit av socialt kapital som rubrik.  
28 I kommun Y har man tidigare haft en rubrik för socialt kapital men ansåg att begreppet var för komplicerat. 
Däremot omnämns begreppet explicit i löpande text.  
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är viktigt att de ges en ärlig chans att förstå hur saker och ting hänger ihop och vad de har för 
betydelse för folkhälsan. Inte minst när det gäller prioriteringar, framarbetande av indikatorer och 
fördelning av resurser.  
 
Målområdet, fortfarande under rubriken för åldersöverskridande indikatorer, beskrivs sedan 
utifrån indikatorerna: Valdeltagande, Kultur och föreningsaktiviteter, jämställdhet, samt fysisk 
tillgänglighet. Med avseende Valdeltagande, står det i VFB att: 
 

Det finns samband mellan låg delaktighet i allmänna val och sämre självskattad hälsa. Lågt 
valdeltagande och socialt deltagande kan även statistiskt relateras till självrapporterad 
otrygghet i närsamhället (med hänvisning till Folkhälsopolitisk rapport 2005). 

 
Här betraktar jag delaktighet i allmänna val som ett uttryck för socialt kapital i enlighet med det 
andra citatet ovan där delaktighet nämns som en del. Vad gäller valdeltagande29 så ser jag det som 
en jämlik företeelse där alla som är röstberättigade har lika möjligheter att vara med att påverka 
valresultatet. Den formen av deltagande skiljer sig dock från socialt deltagande som beskriver 
något mycket bredare och innefattar delaktighet i föreningar och organisationer och så vidare. 
Det sociala deltagandet skiljer sig också från valdeltagande då det inte alltid grundar sig i lika 
förutsättningar och möjligheter att delta och vara med och påverka. För mig avser socialt kapital 
det sociala deltagandet snarare än valdeltagandet då det är där relationerna blir viktiga. Under 
rubriken för Kultur och föreningsaktiviteter står exempelvis hur:  
 

Mycket tyder på att det är gemenskapen som deltagandet innebär som är hälsofrämjande. 
Flera studier visar på att olika former av socialt deltagande, exempelvis i föreningar har klara 
samband med hälsa. 

 
Det står också hur om hur ojämlika förutsättningar människor har att delta i kulturaktiviteter; 
skillnaderna märks vid jämförelser mellan såväl socioekonomiska grupper som genus. 
Tjänstemän, exempelvis, ägnar sig i större utsträckning åt kulturella aktiviteter än arbetare, och 
fler kvinnor än män besöker teatrar, bibliotek och deltar i större utsträckning i studiecirklar än 
män. Under rubriken för jämställdhet står beskrivet hur man använder sig av ett s.k. jämindex för 
att kvantifiera skillnaderna mellan män och kvinnors möjligheter i samhället. Indexet visar hur 
kommun Y är sämre på den här punkten än både kommun X och Z. Då socialt kapital handlar 
om kvalitén i relationer snarare än kvantiteten av bekantskaper, om möjligheterna att verka 
tillsammans för gemensamt bästa borde det sociala deltagandet kunna utvecklas i termer av 
socialt kapital, och med ambitionen att bli mer allmängiltigt. Så här skulle ett exempel kunna se 
ut: Jämindex för kommun Y visar att jämställdheten där är mindre utbredd än i de andra 
kommunerna vilket säkert har med en rad olika faktorer att göra, men det viktiga i termer av 
socialt kapital är att indexet säger någonting om relationen män och kvinnor i samhället. Att stärka 
det sociala kapitalet genom att arbeta för ökad ömsesidighet, tillit och delaktighet systematiskt 
och över tid skulle i det här exemplet kunna resultera i lika villkor och möjligheter för båda parter 
att verka i samhället. Hur man sedan i praktiken väljer att arbeta för att öka tilliten, 
ömsesidigheten och delaktigheten är upp till lokala nämnder och förvaltningar. Förutom det finns 
sociala rörelser som utgörs av grupper i civilsamhället som redan idag verkar för jämställdhet 
mellan könen. Kanske kan det vara en bra idé att bistå dem i större utsträckning och på olika sätt?   
 
Under rubriken för ungdomar upp till 18 år och i fråga om samma målområde, det med avseende 
delaktighet och inflytande i samhället går det också att läsa om socialt kapital explicit och då 
                                                 
29 Som ni säkert märker görs (här) ingen skillnad mellan delaktighet och deltagande. Det då jag ser valdeltagandet 
som per automatik innebär aktion eller en medveten handling. I andra fall kan de båda termerna skilja sig åt på just 
den punkten. Att exempelvis deltaga på en lektion kan likställas med att vara närvarande och skiljer sig således från 
att vara delaktig under lektionen.  
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inledningsvis. Kommun Y har sedan år 2002 folkhälsomålet: Ungdomar i Y skall ges möjlighet att 
påverka sin egen vardag presenterat i sitt VFB. Målet bedöms och följs upp utifrån indikatorn 
”Kommunal delaktighet” och beskrivs utifrån: antal ungdomsstyrda aktiviteter, ungdomsråd och 
ungdomsfullmäktige. Som tidigare nämnt använder man sig här socialt kapital som ett hjälpmedel 
för att förstå vad man arbetar med. I första hand verkar det således vara så att man avser 
demokrati- och medbestämmandefrågor, och in andra hand lyfts begreppet socialt kapital in. 
Nackdelen kan jag tycka blir att socialt kapital kan komma att betraktas som ett perifert signum, 
tillskillnad från om det använts som i kommun X; som en box vari man lägger saker som man 
väljer ska kategoriseras in under socialt kapital. Fördelen är å andra sidan att man inte skyltar med 
ett komplext begrepp som man inte riktigt vet hur man skall hantera vilket tenderar att bli 
motsägelsefullt. Begreppet är mångfacetterat och upplevs som svårförståeligt vilket i sig kan 
motarbeta begreppets innebörd om ökat förståelse, ömsesidighet, delaktighet och så vidare.  
   
Potentiella tillämpningsområden 
Om förra avsnittet avsåg de ställen i policydokumenten där socialt kapital omnämns explicit 
redogörs här för tänkbara användningsområden (kursiverade i texten) för socialt kapital utan att 
begreppet förekommer uttryckligen. I och med att denna första del av resultatredovisningen 
svarar mot syftesfråga ett, så är den följaktligen deskriptiv. Här innebär det att de områden som 
omnämns är områden inom ramen för folkhälsa och som det redan talas om i termer av socialt 
kapital. Detta avsnitt skiljer sig således från vad som skrivs under samma rubrik (Potentiella 
tillämpningsområden) fast under resultatredovisningens andra del som är mer explorativ. Där 
undersöker jag villkoren och möjligheterna för socialt kapital att användas explicit i vidare 
mening. De områden som omnämns där är inte på samma sätt självklara som de är här av den 
anledningen att de ligger utanför ramarna för folkhälsa30.  
 
Jag beskrev tidigare (sid. 41) hur kommun X använde sig av ”anmälda brott” som ett nyckeltal för 
trygghet. Istället för ”anmälda brott” kanske välfärdskomponenten ”Utbildning” med dess 
nyckeltal: skoltrivsel, behöriga till gymnasieskolan, utbildningsnivå och betyg i alla ämnen, ha mer 
med socialt kapital att göra: 
 

Utbildning är en skyddsfaktor för en bra hälsa och en positiv hälsoutveckling och dessutom 
kan man ofta se en korrelation mellan utbildningsnivå och andra skyddsfaktorer för en bra 
hälsa som socialt nätverk och en aktiv fritid. Utbildning är även viktig för den personliga 
utvecklingen och för att man skall kunna hävda sig i arbetslivet och i samhället över lag. 

 
Till att börja med anser jag att nyckeltalet skoltrivsel lägger vikten på hur elever umgås och hur 
elever och lärare umgås/kommer överens. Det säger något om kvaliteten hos de nätverk som 
finns inom skolan. Skolan är också en institution där man informellt lär sig om delaktighet och 
inflytande, om hur man arbetar och umgås tillsammans med andra; både vuxna och jämnåriga. 
Därmed inte sagt att jag här uteslutande talar i termer av socialt kapital på individ/grupp nivå. 
Hur elever och lärare umgås, hur de kvalitativa nätverken manifesterar sig beror inte enbart på 
individerna själva utan också på de förutsättningar för skoltrivsel som finns på skolan. Kanske 
kunde elevrådet på skolan medverka för att samla in synpunkter vad gäller faktorer som spelar in 
på skoltrivseln. Nyckeltalet betyg i alla ämnen skulle också kunna säga något om det sociala 
kapitalet. Att en elev har betyg i alla ämnena kanske egentligen säger lika mycket om: hur man 
upplevt sin skolgång; vad man ansett sig ha för tillit till skolan som institution; relationen mellan 
lärare och elev; möjligheterna att vara med och påverka, och så vidare, som om elevens 
studiekapacitet.  
 

                                                 
30 I egentlig mening ligger de inte utanför utan vad jag menar är att de områden som räknas upp i 
resultatredovisningens andra del står under andra rubriker än vad som avser folkhälsa.  
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Valdeltagande är ett klassiskt nyckeltal om man vill säga någonting om socialt kapital. Kommun Y 
– i sitt VFB – hade därtill med ”kultur och föreningsaktiviteter” samt ”jämställdhet” under 
rubriken för målområdet ”Delaktighet och inflytande” där socialt kapital fanns med explicit. Då 
det kommer till nyckeltalet fysisk tillgänglighet, där socialt kapital inte förekom, konstaterar man till 
att börja med att tillgänglighet i största allmänhet är en grundförutsättning för människors 
delaktighet i samhället. Med fysisk tillgänglighet avses möjligheterna för funktionshindrade att 
röra sig fritt och hävda sin rätt i samhället vilka utgör viktiga aspekter av det sociala kapitalet. För 
att kunna erbjuda jämlika möjligheter till delaktighet och så vidare för funktionshindrade krävs 
bland annat: fysisk samhällsplanering, information och kommunikation. Då jag på respektive 
hemsida sökte på agenda 22 (som avser arbetet med förutsättningarna för funktionshindrade i 
samhället) fann jag det förekommande inom kommun X och Z men inte inom Y där man istället 
talar om handikappolitisk plan. På hemsidan för kommun X (det finns ett liknande dokument i 
kommun Z) läser jag i dokumentet ”Agenda 22 – handlingsplan för jämlikhet, tillgänglighet och 
delaktighet”: 
 

När man talar om delaktighet och tillgänglighet är det inte bara trottoarkanter, trappor, 
vägkorsningar, hörslingor och automatiska dörröppnare man tänker på. Det är även alla 
människors självklara rätt att ha ett arbete att gå till. Endast 29 procent av de som har 
funktionshinder har ett arbete. Resten (71 procent) är utestängda från arbetsmarknaden och 
har därmed ingen möjlighet till egen försörjning, utan är hänvisade till att leva på bidrag. 

 
Förutom att arbeta med fysisk tillgänglighet vill man arbeta med att sprida kunskap om hur det är 
att leva med funktionshinder. Detta då fördomar och okunskap kanske utgör det största hindret 
för funktionshindrade för att kunna uppnå full delaktighet i samhället, står att läsa i dokumentet.  
 
Trygghet i närmiljön omnämns också som viktig för sammanhanget med fysisk samhällsplanering i 
kommun Y, och står under rubriken för ”Sunda och säkra miljöer och produkter”. Här skulle jag 
vilja påstå att hela avsnittet handlar om socialt kapital och kopplingen till folkhälsa.  
 

Forskning tyder på att människor med goda levnadsomständigheter känner mindre 
oro/rädsla än människor som lever under mer osäkra förhållanden. Det finns även samband 
mellan känslan av trygghet i grannskapet och självskattad fysisk och psykisk hälsa. En 
förklaring kan vara att en miljö som upplevs som otrygg begränsar människors rörelsefrihet 
och möjlighet att använda bostads- eller stadsmiljön för t.ex. rekreation och fysisk aktivitet. 
Hälsan kan också undermineras av den stress det innebär att leva i ett område som känns 
otryggt. 

 
Att, som det också står i Välfärdsbokslutet, Ybor inte upplever sig kunna vistas ute kvällar och 
nätter i den utsträckning de vill på grund av att de känner sig otrygga är anmärkningsvärt. Inte för 
att det verkar vara särskilt ovanligt idag överlag men för att det, vad socialt kapital anbelangar, 
påverkar människors möjligheter att umgås på offentliga mötesplatser när de vill.  
 
För de vuxna/förvärvsaktiva i kommun Xs folkhälsoprogram för 2006 – 2008 talas det om en 
trygg kommun för både kvinnor och män. En trygg kommun är en förutsättning för att 
människor skall kunna röra sig fritt och umgås i en kommun, och har på så vis en koppling till 
socialt kapital. Men under rubriken ”Nyckelhändelser och aktiviteter” handlar det bara om 
kvinnor: om information till våldsutsatta kvinnor, om arbetet med kvinnofrid och om samarbete 
med kriscentrum. Här känns det som om ”en trygg kommun” kan innefattas av fler perspektiv 
även om utsatta kvinnors situation absolut är viktig31. 
                                                 
31 Aktiv medverkan vid fysisk planering av boende och rekreationsområden, och en trygghetskartläggning beskrivs 
som aktiviteter under det önskvärda resultatet ”Fler stimulerande och naturbaserade aktiviteter i tätortsnära natur för 
stressreduktion och återhämtning”.  
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I Ys Välfärdsbokslut och under rubriken för ”social och ekonomisk trygghet” pekas indikatorn 
”arbete” ut som viktig: 
 

Det finns […] klara samband mellan försämrad hälsa och arbetslöshet. Långvarig 
arbetslöshet påverkar hälsan negativt på många sätt; det psykiska välbefinnandet minskar, 
sjukvårdsutnyttjande och läkemedelsanvändning ökar, unga män konsumerar mer alkohol 
och unga kvinnor röker mer.  

 
Att arbeta med arbetslösa utifrån socialt kapital kan också det vara ett potentiellt område. Något 
saknas i påståendet ovan dock, om vi talar utifrån socialt kapital som resurs, är bristen på sociala 
möten, möjligheten till kvalitativt nätverksbyggande och meningsfulla erfarenhetsutbyten. Att 
hållas utanför arbetsmarknaden då den arbetslöse själv upplever sig ha mycket att tillföra kan vara 
oerhört nerbrytande. Vad avser socialt kapital tycker jag att tillgången till arbete är en viktig 
förutsättning för ett positivt förhållande till arbetsmarknaden som institution och andra 
människor.  
 
De nyckeltal som finns representerade i Välfärdsbokslutet för kommun Z är valda utifrån den 
hälsopolitiska handlingsplanen och består av följande: utbildning, simkunnighet, arbetslöshet, 
brott, männens föräldrauttag och äldres hjälpbehov. Att dessa skall ”bidra till ett bra 
beslutsunderlag vid politikernas val av åtgärder för en bättre folkhälsa” som det står i 
kommunens Välfärdsbokslut är nästan att förlöjliga vikten av ett folkhälsoarbete. Det menar jag 
därför att nyckeltalen inte alls kan fungera som en bra grund för politiker att fatta beslut utifrån. 
Att vara utbildad handlar mer om humankapital än socialt kapital, även om jag ser skolan som en 
viktig arena där ett positivt socialt kapital kan produceras genom informellt lärande. Det finns 
dock två potentiella områden för socialt kapital som utkristalliserar sig (efter min tolkning av 
VFB i kommun Z) nämligen: arbetslöshet och brott. Om arbetslöshet i vidare bemärkelse präglas av 
en känsla av utanförskap kan det relateras till brister i fråga om socialt kapital. En arbetsplats kan 
vara en viktig och meningsfull mötesplats och arena för människor. Risken är om grupper av 
arbetslösa uppfattar sig som svikna av samhället att en fientlighet mot samhällets institutioner 
tillåts börja växa. En misstro mot institutionerna skulle kunna följas av ett avstånd ifrån dem 
vilket leder till utanförskap och därmed minskad delaktighet. Brott är det andra nyckeltalet som 
jag relaterar till socialt kapital. Att en kommuns medborgare vågar och vill röra sig fritt och delta 
på saker som känns viktiga för dem är av betydelse. Därmed inte sagt att måttet ”anmälda brott” 
nödvändigtvis behöver säga någonting om upplevd trygghet. I flera fall visar exempelvis BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) att det råder omvända förhållanden. Unga män upplever trygghet i 
större utsträckning än manliga pensionärer även i fall de förstnämnda råkar ut för fler brott.  
 
Med tanke på vilka nyckeltal som finns redogjorda för i VFB i kommun Z och dess ringa 
kopplingar till socialt kapital blev det intressant då samordnaren under intervjun nämnde vilket 
bra arbete som utfördes i en invandrartät stadsdel. Något som samordnaren lyfte fram som ett 
bra fungerande exempel var arbetet med invandrargrupper. Där finns ett bestående nätverk och 
det arbetas aktivt med ”pappagrupper” och med en ”ungdomskommitté”. Vad avser kommittén 
så ställdes exempelvis frågan ”Vad vill ni göra?” och ett svar blev att man ville hjälpa de äldre. 
Samordnaren förklarade hur det var synd att integrationsarbetet inte nedtecknades i någon större 
utsträckning då det säkerligen skulle finnas mycket lärdom att hämta därifrån.  
 
Vidare, i folkhälsoplan för X framhålls ”jämlikhet” och ”hållbar utveckling” som de största 
utmaningarna för att utveckla folkhälsoarbetet inom kommunen. En hållbar utveckling handlar om 
en effektiv resursanvändning som bärs upp av ”samverkan mellan människors arbetskraft, 
kunskap och kreativitet”. För en lyckosam utveckling krävs alltså en gemensam kraftansträngning 
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med hög uppslutning. Så, vad samverkan32 i citatet kan tänkas förutsätta är en ömsesidighet 
människor emellan, ett högt deltagande och en tillit till varandra; ett högt socialt kapital som 
resurs för att uppnå målen för en hållbar utveckling. Vad hållbar utveckling, för mig, handlar om 
(här) är gemensamt solidariskt ansvarstagande för såväl miljö, ekonomi och sociala strukturer. En 
förutsättning för att lyckas uppnå ett sådant ansvarstagande, tänker jag, kan vara att kommunen 
är rik på socialt kapital.  
 
Socialt kapital – hur eller vad?  
Eftersom socialt kapital inte förekommer uttryckligt inom någon av kommunerna har jag istället 
sett till de delar av texterna som på något sätt indikerat eller tangerat begreppets innehåll. Något 
som på tidigt stadium visade sig vara en framkomlig väg var att se på innehållet som medel för 
någonting och å andra sidan som ett mål. Uppdelningen kan också talas om i termer av att vara 
verksamt som arbetssätt (hur) eller som sakfråga (vad). Resultatet visar hur dikotomin kan sägas 
fungera som övergripande tankemodell, men som däremot missar på detaljnivå. I många fall går 
det exempelvis att tala om socialt kapital både som medel och som mål. Det visade sig också att 
det finns en tredje väg, som samordnaren i kommun Y förde på tal, där socialt kapital betraktas 
som verktyg för att arbeta med någonting. Socialt kapital vägdes in som hjälp att förstå vad det 
var man arbetade för/med (just för/med vittnar om hur socialt kapital kan betraktas som både 
mål/medel). Att betrakta socialt kapital som ett verktyg, som en resurs för att förstå någonting 
skiljer sig från att betrakta socialt kapital som ett arbetssätt i sig självt. Medan att betrakta socialt 
kapital som en resurs eller som ett verktyg för att förstå någonting är en inriktning, så är socialt 
kapital som arbetssätt eller som mål en annan inriktning som i sig självt representerar detta 
någonting.  
 
Exempel: En god hälsa hos befolkningen ses som en resurs för kommun X att kunna förverkliga 
visionen som återfinns i folkhälsoplanen: ”God hälsa hos innevånarna skapar förutsättningar för 
ett aktivt deltagande i utvecklingen av lokalsamhället”. En förutsättning för att aktivt kunna delta 
i kommunens aktiviteter och använda sig av den service som finns, fullt ut och för alla, är känslan 
av trygghet. Den presenteras som ett grundläggande behov för oss människor och har betydelse 
för utformningen av ”gator och torg” och anses vara avgörande för invånarnas tillgång till orten. 
Här nämner jag tre saker: citatet, känslan av trygghet som förutsättning, och utformning av ”gator 
och torg” som viktig för medborgarnas möjligheter att vara delaktiga och i förlängningen att 
utöva inflytande. Om citatet är någonting man vill arbeta för, är trygghetsarbetet en aspekt man vill 
arbeta med i sin strävan mot bättre hälsa i kommunen. Mer konkret sätter man fingret på ”gator 
och torg” och säger att detta skall vi arbeta med för att bättra tillgängligheten. Man arbetar alltså 
inte med delaktighet, ömsesidighet och tillit i sig självt utan med förutsättningarna för det vilket 
här gör att innebörden av socialt kapital betraktas som sakfråga (vad) snarare än som ett 
arbetssätt (hur). Vad jag skiljer på här är ”innebörden av socialt kapital” och ”socialt kapital som 
begrepp”. Då jag talar om innebörden av socialt kapital och om den som sakfråga eller arbetssätt 
avses det jag kursiverat som någonting. Det är sedan detta någonting som sedan skall förstås och 
om man väljer att väga in socialt kapital som begrepp för att förstå detta någonting betraktas 
socialt kapital som ett verktyg.  
 
I folkhälsoplanen för kommun Y läser jag följande som får fungera som utgångspunkt för 
resultathypotesen som avser skillnaden mellan ”vad” och ”hur”: 
 

Att skapa bra förutsättningar för hälsa för alla som bor i [Y] är ett långsiktigt arbete och 
mångas ansvar. Om det blir framgångsrikt beror på i vilken mån vi alla i vår vardag både i 

                                                 
32 Samverkan mellan människor kan självklart te sig på olika sätt samt ha en rad olika innebörder. Det här är min 
tolkning och är direkt kopplad till min förståelse av citatet och vad begreppet socialt kapital står för.  
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yrkesliv, privat och i samverkan med andra arbetar åt samma håll. Denna folkhälsoplan skall 
vara ett stöd för detta. 

 
Vad jag vill lyfta fram här är att folkhälsan är ”mångas ansvar” och om arbetet med folkhälsan 
skall bli framgångsrikt krävs en samverkan på alla nivåer. Här är ett exempel på hur kopplingen 
mellan samverkan och socialt kapital skulle kunna se ut. Man berör alltså begreppets 
komponenter (innebörden av socialt kapital) men här utgörs någonting inte så mycket av vad man 
vill arbeta med, som hur man vill jobba.  
 
När man pratar mer direkt om insatser för invånarnas trygghet och säkerhet i kommunen, utläser 
jag det också i termer av socialt kapital. Ett exempel grundar sig i följande citat som står under 
rubriceringen ”Minska andelen skador och olyckor som inträffar i Y med 25 %”: 
 

Allt fler deltar i olika grupper och nätverk inom arbetet för En säker och trygg kommun. 
Samtidigt är det många som inte känner till det arbete som pågår. En telefonenkät år 2000 till 
500 Ybor visade att en tredjedel av dessa kände till att [Y] är En säker och trygg kommun. 
När man i utvärderingen frågade anställda inom kommun och hälso- och sjukvård om 
samma sak var resultatet 70 %. Vi måste bli bättre på att involvera befolkningen i det 
skadeförebyggande arbetet!  
 
Den samverkan som finns genom referensgruppen för En säker och trygg kommun samt de 
många arbetsgrupperna och olika nätverk har en viktig roll att fylla för att vidta de åtgärder 
som måste ske i samverkan . Utvärderingen visar att vi bör sträva efter att involvera fler i 
detta arbete. Samverkan med olika frivilligorganisationer växer ständigt. När det gäller 
näringslivet är det mer sparsamt. 

 
Socialt kapital som arbetssätt och medel (hur) används för att nå sitt mål i fråga om trygghet och 
säkerhet (vad). Att de ”måste bli bättre på att involvera befolkningen...” handlar om ”hur” man 
vill nå målen, medan fortsättningen ”...i det skadeförebyggande arbetet” får företräda ”vad”  det 
är man fokuserar. Sättet att tänka presenteras i modellen nedan: 
 
Innebörden av socialt kapital (implicit) Någonting kan vara medel (hur) 

eller mål (vad) 
Vad kan också föregås 
av  ett hur 

Socialt kapital som begrepp (explicit) Lyfts in som ett verktyg eller resurs för att förstå detta 
någonting (exempelvis trygghetsarbete, demokratiarbete 
och då antingen som hur eller vad eller där vad föregås 
av ett hur) 

Figur 1.2 För att förtydliga resonemanget åskådliggörs det kort och i huvudsak i denna modell.  
 
Också framgångsfaktor tolv ”Verka för ökad fysisk aktivitet och goda matvanor”, fortfarande i 
folkhälsoplanen för Y, tycker jag väl illustrerar hur socialt kapital kan verka som ”hur” och inte 
”vad”. Under konkreta insatser läser jag ”Samverkan mellan föreningsliv och skola” vilket får 
representera ”hur” man vill verka för framgång i fråga om framgångsfaktorn. Som det verkar kan 
alltså faktorer som vid första åtanke inte borde ha något med socialt kapital att göra visst fungera 
som fokus för ett arbete med socialt kapital. Misstaget man gör om man tänker att socialt kapital 
inte har med fysisk aktivitet och goda matvanor att göra, är att man betraktar socialt kapital som 
uteslutande en ”vad” fråga. Då någonting, som här, inte direkt svarar mot tankarna om vad socialt 
kapital handlar om kan det bli så att socialt kapital som begrepp aldrig kommer att användas som 
verktyg. Men då man (här) kan identifiera innebörden av socialt kapital till att handla om ett 
arbetssätt kan man också lyfta in socialt kapital som begrepp. 
 
Visionen i ”Hälsopolitiska handlingsplanen 2004 – 2007” för kommun Z presenterades tidigare 
men då i sin enkelhet. Här sker dessutom en beskrivning av de olika inriktningarna:  
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• Delaktighet och inflytande – befolkningsmöten, kampanjer, nattsamverkan och 
grannsamverkan är insatser man arbetar med.  

• Social och ekonomisk trygghet – trygghets och kvinnofridsarbetet är inriktat på att 
öka den sociala tryggheten för invånarna. 

• Ökad fysisk aktivitet  
• Trygga och goda uppväxtvillkor – trygghetsarbetet syftar till det här och stöd i 

föräldraskapet är ett exempel på insatser.  
• Minskat bruk av tobak och alkohol samt ett samhälle fritt från narkotika.  

 
Som ni märker är det endast tre av fem som vidareutvecklats. Vid en första anblick kanske någon 
skulle säga att det är just dessa tre som innehållsmässigt kan sägas beröra socialt kapital mer. Men 
om socialt kapital verkar ”på tvären” genom dessa fem och karaktäriseras som arbetssätt snarare 
än sakfråga kan sägas att inriktningen per se här inte spelar någon roll. Man skulle kunna lyfta in 
socialt kapital som verktyg inom samtliga, på samma sätt som med framgångsfaktor tolv ”Verka 
för ökad fysisk aktivitet och goda matvanor” i kommun Y. Visserligen tangeras inte inriktningen 
för socialt kapital på samma sätt som vad gäller exempelvis målet ”delaktighet och inflytande” där 
socialt kapital kan verka både som ”hur” och ”vad” på ett naturligt sätt, men det verkar gå att 
arbeta för ett ökat socialt kapital inom en rad områden.  
 
Nivåbeskrivning 
Under ett avsnitt i inledningen (sid. 4) beskriver vad jag utgått ifrån då jag analyserat respektive 
kommuns folkhälsodokument. Bland annat har jag försökt att se huruvida det är gångbart att 
skilja mellan sammanbindande (bonding), överbryggande (bridging) och nivålänkande (linking) 
socialt kapital. Som det verkar beskrivs områden inom ramen för folkhälsa i termer av socialt 
kapital såväl inom enskilda delar av kommunen, mellan kommunens förvaltningar/nämnder samt 
mellan kommun och invånare.  
 
I Folkhälsoavtalet 2006-2007 finns beskrivet vilka aktörer som samverkar, vad de skall göra och 
hur mycket det får kosta. Bland annat finns det beskrivet att en folkhälsoplan skall finnas och att 
den skall innehålla: 
 

• Gemensamma uppföljningsbara mål och delmål för de aktuella insatserna i syfte att 
förbättra folkhälsan. 

• Prioriteringar kring vilken eller vilka grupper som lokalt är i störst behov av 
folkhälsoinsatser. 

 
”Folkhälsoavtal och uppföljning 2005 skall finnas hos alla kommuner i mitt 
undersökningsområde […] Folkhälsoavtalet ser likadant ut, medan uppföljningarna naturligtvis 
skiljer sig åt”. Folkhälsosamordnaren i kommun X anser att det finns stora möjligheter att själv 
vara med och påverka folkhälsoavtalet. Däremot, fortsätter densamme, är det svårare att påverka 
sakfrågor som politiker vill driva. I termer av socialt kapital kan sägas att folkhälsoavtalet, som i 
praktiken fungerar som rambetingelser för folkhälsoarbetet, handlar om hur man arbetar, medan 
de politiska sakfrågorna karakteriseras som vad frågor. Sammanbindande, överbryggande och 
nivålänkande socialt kapital betraktar jag som olika aspekter av hur man arbetar snarare än vad 
man arbetar med. Samordnaren i X nämner ”socialt mobiliseringsarbete” som ett exempel. Det 
viktiga här är det ”normaliserande” inom gruppen, men också det ökade ”förtroendet för 
socialtjänsten” som satsningarna resulterar i många gånger. Jag menar att man kan tolka det som 
samordnaren säger som att ”tilliten till varandra inom gruppen” och det ”normaliserande” 
handlar om sammanlänkande socialt kapital, kontakten med andra grupper om överbryggande, 
och ”förtroendet för socialtjänsten” handlar om nivålänkande socialt kapital.  
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Vidare, från och med 2006 har kommunen Y ett avtal med den gemensamma Hälso- och 
sjukvårdsnämnden där det står att folkhälsoarbetet skall bygga på: 
 

• Sveriges nationella Folkhälsomål 
• Västra Götalandregionens Handlingsplan för folkhälsoarbete 
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ”Mål och Inriktning” 
• Folkhälsoplan Y 2002 

 
I Y har man formulerat två stycken folkhälsostrategier: 
 

• Trygga och jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar. 
• Y - en säker och trygg kommun 

 
Under rubriken ”Målövergripande folkhälsoarbete” i Verksamhetsplanen läser jag följande: 
 

Folkhälsa i [Y] bedrivs till stor del i form av nätverk och samverkansgrupper. Utöver de 
lokala nätverken och samverkansgrupperna ingår Folkhälsa i [Y] i regionala, nationella och 
internationella nätverk kopplade till folkhälsa och En säker och trygg kommun. 

 
Vad man avser med ”Folkhälsa i Y” är inget annat än det folkhälsoarbete som styrs och 
samordnas via Hälsopolitiska rådet. Så som man formulerar sig i citatet överlag ser jag som en bra 
förutsättning för ett ökat socialt kapital inom den kommunala verksamheten som har med 
folkhälsofrågor att göra. Men bara för att man talar om samverkansgrupper och om nätverk på 
olika nivåer behöver det i sig självt inte nödvändigtvis bidra till ett ökat nivålänkande socialt 
kapital. Även om nätverken och ambitioner om samverkan fungerar som bra förutsättningar för 
bra relationer utgör de inga garantier för ett ökat socialt kapital33. Vidare, varför man ville särskilja 
folkhälsoarbetet i stort från det som samordnas och styrs av Hälsopolitiska rådet är, i alla fall 
delvis, därför att folkhälsoarbete sker på ett flertal ställen, av ett flertal aktörer på olika nivåer. 
Civilsamhället är, som exempel, en viktig arena i fråga om socialt kapitalbildande och där det 
arbetas med folkhälsa:   
 

Frivilligt socialt arbete har under ett antal år växt i betydelse. I [Y] finns ett flertal aktörer 
som med hjälp av volontärer gör en betydande insats för folkhälsan och välfärden. Folkhälsa 
i [Y] har under tidigare år gett bidrag till bl.a. självhjälpsgrupper. I år avser Folkhälsa i [Y] 
främst stötta uppbyggnad av ett lokalt nätverk för frivilligt socialt arbete i olika former. 

 
Frivilligt socialt arbete och bidrag till självhjälpsgrupper ser jag som bidragande till ett ökat socialt 
kapital. Får dessa sedan synas och om de ges reella möjligheter att påverka kan det bli riktigt bra.  
 
I kommun X så har socialt kapital, också där, betydelse inom kommunens verksamheter, mellan 
kommun och medborgare, mellan invånare i stort och mellan grupper i samhället. I fråga om 
kommunens folkhälsoarbete är det inte bara invånarna emellan som uppmuntras samverka, också 
samarbetet mellan myndigheter, organisationer och frivilliga verkar viktigt. Man poängterar vikten 
av att ”skapa förutsättningar för att ett nära samarbete mellan kommunens planeringsfunktioner 
och olika medborgargrupper vidareutvecklas”. Vad gäller det tvärsektoriella arbete mellan 
kommunens förvaltningar och inriktningar så visar det, precis som innehållet i citatet innan, på 
ambitioner som kan komma att resultera i ett ökat socialt kapital. Men det finns skillnader vad 
gäller samverkan. Att samverka över gränser och nivåer behöver inte leda till ett ökat socialt 

                                                 
33 Kan också avse nivålänkande mellan förvaltning och nämnd, nivålänkande mellan hierarkiska grupper såväl inom 
kommunens verksamhet som mellan grupper i samhället (författarens anmärkning).  
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kapital. Det sker inte per automatik. Att nätverk och sociala kontakter är viktiga för folkhälsan vet 
vi då de finns representerade bland de s.k. hälsans bestämningsfaktorer. Vad som ytterligare krävs 
för ett ökat socialt kapital är att nätverken är ”kvalitativa”. Det är alltså inte uteslutande antalet 
”noder” som är vikiga utan snarare ”länkarna” är betydelsefulla för det sociala kapitalet. Med 
andra ord är det inte bara antalet deltagande i ett nätverk som är viktigt utan också hur 
kopplingarna mellan deltagarna ser ut. Under rubriken för ”Fortsatt arbete” i översiktsplanen 
(ÖP) för kommun X läser jag: 
 

För att på ett resurseffektivt sätt tillgodose kommuninvånares behov krävs ett bra samarbete 
på alla nivåer, mellan olika myndigheter, organisationer, föreningar och frivilliga. 

 
Här avses kvalitativ horisontell- som vertikal samverkan. I termer av socialt kapital skulle man 
kunna tala om: sammanlänkande socialt kapital inom de olika myndigheterna, organisationerna 
och så vidare, om överbryggande socialt kapital mellan desamma, och nivålänkande socialt kapital 
då samarbete på alla nivåer avses.  
 
Vidare, ”Det är svårt att beskriva det mjuka men det säger inte att man inte arbetar med det”, 
säger folkhälsosamordnaren i kommun Y på frågan om det arbetas med socialt kapital. Här 
fokuseras ”tillit” framförallt, och då mellan politiker och förvaltning och mellan förvaltning och 
medborgare. Den aspekt av socialt kapital som närmast kan beskriva detta är linking socialt 
kapital. Bonding och bridging socialt kapital är inte lika omtalat. En politisk diskussion kring 
tilliten mellan invånarna är alltså inte lika utbredd. Däremot anser folkhälsosamordnaren att 
denna tillit är viktig för tryggheten, att man faktiskt ”tror att andra vill en väl”.  
 
Arenor 
I folkhälsoplanen för kommun Y står om ”Öppna förskolan och familjecentraler” som här ses 
som två institutioner som skulle kunna verka positivt för ett socialt kapital. Att en kommun har 
dem är inte en garant för ett ökat socialt kapital men strukturella förutsättningarna finns där i 
form av mötesplatser för både föräldrar och barn. Med exemplet vill jag också visa på det 
instrumentella värdet som det sociala kapitalet har här för ”Ett gott stöd till både pappor och 
mammor under hela barnets uppväxt”. Okej, institutionerna finns där och om nätverken präglas 
av exempelvis ömsesidighet och förtroende skulle öppna förskolan och familjecentralen kunna 
fungera som ett gott stöd till både pappor och mammor under hela barnets uppväxt.  
 
I kommun X har man gjort en åldersspecifik resultat- och aktivitetsplan och kallar den för ett 
Folkhälsoprogram (2006-2008). De åldersspecifika utvecklingsområdena är: barn 0 –  6 år, barn 
och unga 7 – 15 år, unga vuxna 16 – 24 år, Vuxna/förvärvsaktiva, och äldre. Under varje en av de 
5 ålderskategorierna finns följande rubriker: Politiska mål, Önskvärda resultat, Tidsatt och mätbar 
resultatuppfyllelse, Mätmetod, Nyckelhändelser/aktiviteter, Ansvarig och Uppföljning (när och 
hur).  
 
För gruppen som avser ungdomar mellan 16 – 24 år talas det i stor utsträckning om önskvärda 
resultat som utan tvekan kan innefattas av begreppet socialt kapital: ”Kommunens ungdomar är 
rustade att fullgöra sina uppgifter i samhället och vara aktivt deltagande i samhällets demokratiska 
processer” och ”Fler förenings och kulturellt aktiva ungdomar”. Det förstnämnda mäts genom 
valdeltagande och det andra genom medlemsantal. För att uppnå dessa önskvärda mål vill man 
för det första: utveckla de demokratiska processerna i skolans arbete, erbjuda självhjälpsgrupper 
för arbetslösa unga, och för det andra vill man involvera fler föreningar och organisationer. 
Resultatet här inbegriper, förutom förskola och familjecentral som i kommun Y, även skola och 
institutioner för arbetslösa. Dessutom vill man uppmuntra föreningar och organisationer, 
underförstått civilsamhället, att delta i det jag kallar kapitalförstärkande insatser.   
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Ett problem med arena skola och kopplingen socialt kapital kan från skolans håll och enligt 
samordnaren i kommun Y vara att ”barns utveckling ansvarar föräldrarna för i första hand, och 
barns kunskap ansvarar lärarna för”. Om nu socialt kapital inte lyder under kunskap i den 
bemärkelsen som avses här utan mer ses som en färdighet eller ett sätt att värdera exempelvis 
relationer så handlar det mer om fostran än om kunskap. Således faller ansvaret på föräldrarna 
snarare än på lärarna. 
 
Samordnaren i kommun Z gör också gällande att en folkhälsosamordnare inte kan hålla kollen på 
vad som görs inom de alla förvaltningarna och områdena; det denne gör är att driva på vad gäller 
folkhälsofrågor som kommer upp i folkhälsorådet. Det som diskuteras flitigast i dagsläget är 
förutom ”stöd i föräldraskapet”, kvinnofrid och trygghet. Vad gäller stöd i föräldraskapet anser 
samordnaren att det talas mycket kring det men att det inte finns någon egentlig struktur för hur 
man skall arbeta med frågan. Visst, säger densamme, fungerar det väl på BVC, men det görs inte i 
närheten så mycket i förskola och skola för att ”stärka kittet föräldrar emellan”.  
 
Begreppet socialt kapital – en framgångsfaktor? 
Vad som utmärker min ansats i detta avsnitt är att jag antar att det föreligger ett problem att 
tillämpa begreppet34 inom lokalt folkhälsoarbete. Grunderna för mitt antagande här är direkt 
hämtade från mina samtal med samordnarna. Faktorer som kan verka som hinder är: politiska 
oviljor, okunskap, ointresse, att socialt kapital är ett komplext begrepp som är svårt att mäta, samt 
att en användning av begreppet förutsätter ett långsiktig processarbete. Både hinder men också 
möjligheter (dvs. villkoren för socialt kapital) betraktas här i en vidare kontext.   
 
I Folkhälsopolitisk rapport 2005 (Statens Folkhälsoinstitut) görs dels en sammanfattning av 
samtliga de elva nationella folkhälsomålen, dels en presentation av vardera en var för sig. Varken i 
sammanfattningen eller i redogörelsen för varje målområde var för sig har socialt kapital 
uttryckligen lagts fram; vare sig som medel eller mål. Att begreppet sedan på lokal nivå inte 
tillämpas eller presenteras som en framkomlig väg kanske inte är så märkvärdigt egentligen. Men 
även om nationella och regionala referensramar inte explicit är vägledande i frågan om socialt 
kapital finns ändå en del som harmoniserar med vad begreppet står för. Tittar vi i det regionala 
policydokumentet ”Det goda livet” (2000) för Västra Götalandsregionen så står där under 
rubriken ”Delaktighet (Medborgarsamverkan)”: 
 

I ett folkhälsoarbete är det medborgerliga inflytandet av största vikt. Arbetsmetoder för att 
öka mångas delaktighet och inflytande behöver utvecklas bland annat tillsammans med 
folkrörelserna. Exempel på detta är arbetet med att utveckla stödjande miljöer för hälsa samt 
att i övrigt mobilisera människors egna resurser. 

 
För att medborgare skall komma att engagera sig långsiktigt krävs inte uteslutande delaktighet, 
utan även inflytande. Vad citatet belyser är hur folkrörelserna har en inneboende potential att 
mobilisera människor och människors resurser för ökad medborgerligt inflytande. Som mer 
konkret arbetsmetod lyfter man fram stödjande miljöer vilket spontant får mig att tänka på 
nätverk. Nätverksbyggande kan uppmuntras och stimuleras såväl ovanifrån som underifrån. 
Kommuner kan exempelvis värna om offentliga mötesplatser och enskilda individer kan sluta 
samman mot bakgrund av gemensamma intressen, gemensam strävan, geografisk 
härkomst/vistelseort, etniskt ursprung och så vidare. Folkrörelser är en viktig målgrupp för 
arbetet med socialt kapital där såväl kollektiva som enskilda fördelar kan införlivas. I första fallet 
tänker jag på faktorer som ett dynamiskt och livfullt samhälle, och vad gäller individnivå avser jag 
folkrörelser som underlag för människor att mobilisera egna resurser, samt att de fungerar som 
stödjande miljöer för hälsa.   
                                                 
34 Snarare än innebörden av socialt kapital som det beskrivande avsnittet har som utgångspunkt. 
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En aktuell Översiktplan (ÖP) är något som skall finnas i alla kommuner och som antages av 
kommunfullmäktige. Den är inte juridiskt bindande utan fungerar vägledande. En viktig funktion 
som översiktsplanen har är att ”vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun 
angående de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende”. Men, i vilken 
utsträckning är det centralt statliga rekommendationer som gäller i praktiken? Jag tänker då på 
följande som står skrivet i översiktsplanen för kommun X: ”Kommunens folkhälsoarbete regleras 
i ett folkhälsoprogram som utarbetas i samråd med Västra Götalandsregionen”. Kanske det är så 
att regionen i större utsträckning påverkar det lokala folkhälsoarbetet och således möjligheterna för 
socialt kapital att förankras som en naturlig del i verksamheten. Då jag talar om centralt statligt 
och om regionen så avser jag dem som politiska instanser. En intressant tanke som fördes på tal 
av en av samordnarna var hur villkoren för att arbeta med socialt kapital i praxis kan ha med 
politiskt styre att göra på ett inte helt okontroversiellt sätt. Av tradition kan väl sägas att vänster 
ideologi mer handlar om socialt planerande uppifrån, medan högerideologi lägger större ansvar 
på den enskilda individen. Även om diskussionerna nog ser olika ut i olika politiska forum är det 
nog inte helt betydelselöst vilken inriktning som ligger som grund för kommuners praxis. Att 
villkoren för socialt kapital är beroende av, eller i alla fall påverkas av, politisk vilja är en tanke 
som jag i alla fall ville nämna som något som spelar in då vi talar om socialt kapital kan vara en 
framgångsfaktor eller inte.  
 
Mycket utrymme ges åt hållbar utveckling i samma dokument: 
 

Hållbar utveckling [...] handlar också om resurseffektivitet och om att långsiktigt förvalta och 
investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser.  
        

Vad avser investering i och förvaltning av fysiska resurser så utvecklas det vidare enligt följande: 
 

Den fysiska utformningen av gator, torg, bostads- och naturområden är exempel på 
planeringsfrågor som är av avgörande betydelse för invånarnas tillgång till staden, dess 
aktiviteter och service. 

 
Tillgänglighet till trygga områden för kommuninvånarna att vistas i är en fråga som berör socialt 
kapital. Talar vi om människors möjligheter att vara med och påverka och att delta är 
tillgängligheten till kommunens aktiviteter och service av betydelse för samtliga. Jag finner 
trygghetsfrågorna representerade under rubriken för ”Fortsatt arbete”. Där lyfts framförallt tre 
punkter fram. För det första vill man arbeta för en stad som är levande och trygg. För det andra 
beaktas trygghetsfrågorna utifrån ett genusperspektiv där man vill att både kvinnor och män skall 
känna att de har lika tillgång till hela staden. För det tredje pratar man om att skapa 
förutsättningar för samarbetet mellan kommunens planeringsfunktioner och olika 
medborgargrupper. För mig står det tydligt att ett fokus på tillgänglighet till trygga områden 
borde finnas med under kommunens rubrik för socialt kapital. Under rubriken ”Så når vi målen” 
i översiktsplanen läser jag:  
 

En hälsosam livsmiljö är inte detsamma för alla människor och det skiftar dessutom under 
livets olika skeden. Därför ser man inom miljö- och folkhälsoarbetet på delaktighet och 
inflytande från kommunens innevånare som både ett mål i sig och som ett medel för att nå 
bra resultat. 

 
Här står klart att innebörden av socialt kapital betraktas som såväl medel som mål. På samma sätt 
som samordnaren i kommun Y förklarade om att lyfta in begreppet socialt kapital som verktyg, 
på samma sätt vore det fullt rimligt att tillämpa begreppet här. Det står vidare i dokumentet hur 
”ett politiskt såväl som ett medborgerligt engagemang är av största vikt för ett effektivt 
folkhälsoarbete” vilket i sig vittnar om en ambition som är gynnsam för ett användande av 
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begreppet socialt kapital. Folkhälsosamordnaren i kommun Y menar dock att det kan vara svårt 
att lyfta begreppet socialt kapital eftersom ”kulturen inom en kommun är viktig för möjligheten 
att fokusera socialt kapital”. Kulturen kan göra att man är ”återhållsam med teoretiska begrepp, 
bland annat för att det skall vara begripligt för så många som möjligt”. I det här fallet så skulle ett 
införande av begreppet socialt kapital motsäga sig självt genom att frågor gällande delaktighet, 
tillit och ömsesidighet görs mer otillgängliga för medborgaren; insynen försämras. Så kanske är 
det trots allt bättre att socialt kapital används som ett forskningsbegrepp för att undersöka varför 
kommuner har respektive inte har framgångar? I nästa avsnitt är ambitionen att peka på 
användningsområden för socialt kapital. Områden där jag anser det vore fruktbart att använda sig 
av begreppet. 
 
Potentiella användningsområden 
Som vi sett under första delen av resultatredovisningen är förekomsten av socialt kapital, explicit i 
text med inriktning folkhälsa, väldigt begränsad. Trots det kan en del relateras till socialt kapital 
och det kan till och med vara fruktbart med ett fokus på begreppet, inte minst för att samla 
interventioner rörande inriktningen delaktighet och inflytande. Resultatet här pekar på områden, 
som ligger utanför sfären som direkt svarar mot folkhälsa, inom vilka det vore lämpligt att tala i 
termer av socialt kapital.  
 
Att man i visionen för Y som lyder: ”kommunens invånare skall ges förutsättningar för en god 
livskvalitet”, understryker vikten av kommunens service och utveckling och dess fokus på 
strukturella interventioner. Strävan eller ambitionen att uppnå visionen karaktäriseras av följande 
punkter där invånarnas delaktighet belyses som ett nödvändigt inslag för att förbättringar skall 
kunna äga rum:  
 

• Verka för ökad integration och delaktighet för alla 
• Kommunens invånare skall så långt det går få sina behov och egna val tillgodosedda 
• Erbjuda valmöjligheter och möta behov, utveckla 24-timmarsmyndigheten och en 

dörr-in principen 
 
Vad punkterna avser är den inriktning kommunen har utåt, det vill säga gentemot medborgare 
eller invånare i kommunen. Man vill exempelvis också ”utveckla dialogen med medborgarna” och 
”öka demokratin och samverkan internt och externt”. Då jag läser vidare noterar jag hur det går 
att skilja på arbetet med det sociala kapitalet inom kommunens organisation, och på det arbete 
som kommunens tjänster riktar sig till. Exempelvis och gällande det sistnämnda, läser jag hur 
man vill: ”skapa delaktighet, ha bra medarbetare och ledare där alla blir sedda och bekräftade” 
samt ”ha en hög grad av inflytande i vårt arbetssätt med decentraliserat ansvar för ekonomi och 
beslut och stimulera budgetdisciplin”. Samtliga exempel visar på hur delaktighet i första hand, 
men också inflytande uppmuntras eller eftersträvas. De första säger något om det interna sociala 
kapitalet, eller snarare strävan efter det, och de sistnämnda två exemplen något om relationen 
mellan kommun och medborgare, men också om klimatet mellan invånarna.  
 
Innan vi går vidare till kommun Z vill jag kort nämna två bra exempel som folkhälsosamordnaren 
i kommun Y utpekar har att göra med socialt kapital. De är: miljö- och stadsförvaltningens 
satsning på ”närdemokrati” och kommunkontorets engagemang i projektet ”evoice”. Båda 
projekten anser jag väl utgör potentiella tillämpningsområden för socialt kapital. Närdemokrati är 
en del av ett EU projekt som avser stimulera medborgare att ta mer aktiv del i 
samhällsutvecklingen. Evoice är ett demokratiprojekt i samarbete med fem länder och 
sammanlagt 35 kommuner som syftar till att öka valdeltagandet och invånarnas engagemang i 
samhällsutvecklingen. Evoiceprojektet ska ”stärka de demokratiska processerna och öppna nya 
vägar för dialog mellan medborgare och politiker, och att förenkla kommunikationen med 
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myndigheterna” står det på kommunens hemsida. Vad gäller folkhälsosamordnarens roll i 
förhållande till förvaltarna som ansvarar för projekten så betraktar hon/han sig som ”sakkunnig 
inom folkhälsofrågor” och har således en del att säga till om. Det kan exempelvis vara så att en 
förvaltare frågar hur de kan jobba med närdemokrati, något som politikerna sagt att de skall 
jobba med. Det bör till sist sägas att kommun Y står ensam om att vara engagerade i de båda 
projekten; ingen av de andra kommunerna är delaktiga i vare sig det ena eller det andra.  
 
Mål- och resursplanen (MRP) i kommun Z väger, som tidigare nämnt, tungt och är jämte 
”programförklaringen” kommunförvaltningens viktigaste styrdokument:  
 

För varje mandatperiod skall antas en MRP. Underlaget har utarbetats av de nyvalda 
nämnderna under våren och omfattar resterande år av mandatperioden. Nämndernas MRP 
innefattade förslag till verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag och nyckeltal mm. [...] 
Den utgör kommunfullmäktiges långsiktiga uppdrag till de politiska nämnderna. Utifrån 
dessa uppdrag skall nämnderna sedan besluta om vad som skall utföras. 

 
Det var på frågan om det fanns andra dokument som ansågs viktiga för sammanhanget (se bilaga 
1) som MRP kom till tals: ”den styr hela kommunens verksamhet och folkhälsa är en del”, 
upplyste folkhälsosamordnaren mig om. Folkhälsa finns förvisso med, märker jag då jag sedan 
läser, men endast representerat på två sidor. Och vad gäller socialt kapital finns det inte med 
någonstans. Men däremot, under rubriken för ”Demokrati”, ser jag kopplingar: 
 

Medborgarinflytandet skall öka. Ungdomarnas medinflytande och delaktighet skall 
stimuleras. Organisationen bygger på synen att medborgarinflytandet skall öka för alla och 
även göra det politiska arbetet mer betydelsefullt och meningsfullt. Ett demokratiskt 
samhälle bygger på att alla känner att de har rättigheter men också skyldigheter. 

 
Under grundläggande värderingar och omtanke står bland mycket annat att man inom 
kommunen vill nå målen genom ”solidaritet med svaga och utsatta”. Vad de indirekt säger är att 
solidaritet mellan medborgare i stort inte är lika viktigt. Som jag ser det är det just det som socialt 
kapital handlar om: solidaritetsarbete mellan medmänniskor inom grupper, mellan grupper och 
mellan olika nivåer i samhället.  
 
Under demokratipolicyn som handlar om att ”öka medborgarnas deltagande, inflytande och 
delaktighet i samhällsutvecklingen, för att därmed stärka demokratin” finns mycket att hämta vad 
avser socialt kapital. Man vill inom kommun Z exempelvis: 
 

• Värna om mänskliga rättigheter och verka för goda relationer mellan människor 
• Sträva efter att tillhandahålla information om politiska och förvaltningsprocesserna, 

så att medborgare förstår och kan tillgodogöra sig kunskap om dessa 
• Utveckla dialog mellan beslutsfattare och medborgare för att stärka z-bornas 

påverkansmöjligheter i samhällets utveckling 
• Stödja föreningslivet, ideella organisationer, folkrörelserna och andra krafter i arbete 

med att stärka demokrati och delaktighet 
• Skapa förutsättningar för en god integration av alla grupper i kommunen 
• Medborgare med funktionsnedsättning skall ges möjlighet till deltagande, inflytande 

och delaktighet genom tillämpning av Agenda 22 
 
Efter dessa har man satt upp demokratimål som sedan mäts med en rad indikatorer och många 
av dem skulle kunna fungera som indikatorer för socialt kapital. Men istället förekommer 
begreppet inte, och när man inom folkhälsområdet i stort inom kommunen (observera att jag här 
talar om vad som står under Demokrati och att rubriken tidigare benämns Folkhälsoarbete) 
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fokuserar det nationella folkhälsomålet för delaktighet och inflytande använder man sig av tafatta 
eller alltför långdragna indikatorer. Att demokratipolicyn inte är en integrerad del av, eller i alla 
fall samstämmig med, vad som står under målområdet delaktighet och inflytande är 
anmärkningsvärt. Det som finns att läsa under rubriken för verksamhetsinriktning i kommunen, 
under rubriken för folkhälsoarbete, är att alla skall ”samverka för att öka medvetenheten i 
folkhälsofrågor och tillsammans skapa en god livsmiljö som stärker kommuninvånarnas möjlighet 
att uppnå en god och jämlik hälsa”. Det visar sig generera följande fokus: 
 

• Drogförebyggande arbete 
• Brottsförebyggande arbete 
• Kvinnofrid 
• Fysisk aktivitet 

 
Tydligen är det dessa fyra punkter som får representera vad folkhälsa står för lokalt, eller så är det 
inte så. Det finns säkert massvis med skäl för varför man valt just dessa som 
folkhälsoarbetsombud. Men eftersom det nationellt föreligger tydligt vilka områden som är 
högprioriterade undrar jag varför inte demokratifrågorna med de många bra indikatorerna för 
socialt kapital inte ses som folkhälsofrågor.  
 
Integrering för implementering? 
Något som framkommit under intervjuerna har varit bilden av folkhälsoarbetet som inte fullt ut 
integrerat i den kommunala verksamheten. Snarare verkar det vara så att folkhälsoarbetet löper 
parallellt med andra verksamheter. I detta avsnitt tar jag mig friheten att undersöka vikten av att 
folkhälsoarbetet är en integrerad del av kommunernas verksamhet för möjligheten att 
implementera begreppet socialt kapital.  
 
Avsändare för dokumentet ”Uppföljning 2005” i kommun X är folkhälsosamordnaren, på 
uppmaning av hälso- och sjukvårdsnämnden. I en kommun ansågs det vara så att det främst var 
hälso- och sjukvårdsnämnden som var intresserade av detta dokument och att det inte var 
någonting som resten av kommunen var intresserad av. Som jag ser det kan det vara ett tecken på 
hur folkhälsoarbetet löper parallellt med andra verksamheter.  
 
Då jag läser dokumentet med speciellt intresse för socialt kapital och folkhälsoarbete ser jag 
avsnitten för ”Välfärdsbokslut” och ”Medborgarinflytande” som extra viktiga att lyfta fram. Vad 
gäller det som står under avsnittet för välfärdsbokslut utläser jag att det är hälsopolitiska rådets 
ledamöter och representanter som väljer indikatorerna för bokslutet. På så sätt verkar folkhälsan 
vara integrerad i kommunen i stort. I rådet sitter nämligen representanter från olika förvaltningar, 
men också från exempelvis polisen, försäkringskassan och frivilligorganisationer. Här redovisas 
välfärdskomponenter ur ett livscykelperspektiv och precis som i VFB för kommun X finns 
socialt kapital med här explicit.  
 
I avsnittet för medborgarinflytande står att ”flertalet av folkhälsoinsatserna som genomförts 2005 
har varit av sin karaktär öppna och med möjlighet att påverka som kommuninvånare”. En 
familjecentral och det drogförebyggande arbetet bedrivs exempelvis i nära dialog med 
hälsopolitiska rådet: ”inom båda verksamheterna bjuds regelbundet intressenter in för en dialog”. 
I båda fallen riktar man sig i synnerhet till föräldrar som grupp vilket för tankarna till i första 
hand sammanlänkande (bonding) socialt kapital. Att föräldrarna som grupp oavsett vad sakfrågan 
gäller binds till varandra och tar på så vis ett samlat ansvar för sina barn.  
 
Att föräldrar, unga och andra får insyn i kommunens sätt att arbeta och på den vägen kunna 
komma att tala om ett ökat ”förtroende” för kommunen och i synnerhet en ”ömsesidighet” 
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mellan parter är bra. Samtliga är komponenter hos socialt kapital och på så vis anser jag att man 
kan resonera kring de insatser som görs. Varför det skulle kunna vara viktigt anser jag vara för att 
få upp dessa mer mjuka värden på agendan; att synliggöra delar av initiativ som också kan var 
värdefulla. Med andra ord verkar det inte bara vara sakfrågan i sig som är viktig utan också de här 
andra mjukare faktorerna. Eftersom dessa inte samlas under socialt kapital verkar det som det 
inte finns ett samlat och tydligt fokus på dessa faktorer; kanske de i bästa fall ses som positiva 
sidoeffekter.  
 
Vad gäller möjligheterna för begreppet socialt kapital att fungera inom ramen för folkhälsoarbetet 
så ser samordnaren i kommun Y saken på följande sätt: 
 

Som begrepp finns det inte, inte ens på hemsidan, men vi arbetar med delar av det. Det 
skulle vara kul att binda ihop det vi gör för att se om det har någon effekt. En sådan 
uppföljning skulle vara bra. Att ha begreppet att bolla mot. Men tror inte på att starta ett 
socialt kapital projekt – det skall inte stå självt.   

 
Att inte tro på tanken att starta ett socialt kapital projekt verkar vara en bra utgångspunkt. Enligt 
samordnaren verkar det vara så att det tenderar bli kortsiktiga insatser när medel ges utifrån, även 
ifall de som är riktigt bra överlever ändå. Denna utgångspunkt kan jämföras med om insatserna 
funnits etablerade i den årliga budgeten, och att handlingsplaner funnits för initiativet, vilket 
enligt samordnaren hade förebyggt kortsiktiga insatser. Också samordnaren i kommun Z ser ett 
problem med satsningar och hur de arbetas fram: ”Ofta hör man ’Här kan vi söka pengar’ och så 
kör man igång ett projekt”. Problemet blir då, menar densamme, att insatserna efter en kort tid 
rinner ut i sanden.  
 
Jag påstår att det vore en fördel om folkhälsoarbetet fungerade som en integrerad del i 
kommunernas verksamhet i fråga om möjligheterna för att fokusera på och lyfta begreppet socialt 
kapital. ”Det skall inte stå självt”, menade samordnaren i citatet ovan vilket åsyftar en integrering 
av begreppet i folkhälsoarbetet exempelvis. Därpå, för ett uthålligt och långsiktigt arbete med 
socialt kapital inom kommunernas folkhälsodiskurs, menar jag att en implementering av 
folkhälsoarbetet är en förutsättning. Ett sätt är att folkhälsofrågorna som sådana ges utrymme 
och beaktas i tidigt planeringsstadium och på en övergripande nivå där det tvärsektoriella och 
strategiska arbetet äger rum. Som en samordnare menar åläggs han/hon nu arbetsuppgifter som 
det långt tidigare beslutats om och ofta handlar de om ett fokus på levnadsvanor framför 
livsvillkor. Att besluten och planerandet äger rum över huvudet på folkhälsosamordnaren 
tillsammans med att besluten eller beställningarna ofta består av levnadsvanor framför livsvillkor 
utgör båda hinder för ett arbete med begreppet socialt kapital.  
 
Levnadsvanor och individfokus, eller livsvillkor och struktur; hur ser det ut lokalt? 
I översiktsplanen för kommun X går följande att läsa:  
 

Under senare år har inriktningen på folkhälsoarbetet ändrats från att ha varit koncentrerat på 
att förhindra/minska beteenden, som utgör risk för hälsan, till att mer söka orsakerna till att 
ett sådant beteende uppstår. 

 
Vad man indirekt säger här är att istället för att fokusera på levnadsvanor, har vi nu istället 
kommit att inrikta oss på människors livsvillkor. Det har alltså skett ett fokusskifte från att arbeta 
på individnivå till att arbeta på en strukturell nivå. Bara det här fokusskiftet skulle underlätta för 
frågor som har med socialt kapital att få fotfäste. Men situationen är inte helt enkel. Samordnaren 
i kommun Y förklarar att det fortfarande är levnadsvanor som präglar nämndernas beställningar 
och mycket på grund av att ”då vet man vad man får”. Att fokusera levnadsvanor uppfattas alltså 
som säkra kort. Ansvaret för att styra om folkhälsoarbetet till att i större omfattning utgöra 
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livsvillkor vilar således på folkhälsosamordnaren. Det är olyckligt, menar densamme, då det är 
viktigt att långsiktiga satsningar bör finnas förankrade i exempelvis visioner och översiktsplaner. 
Huruvida hälsoarbetet som fokuserar livsvillkor finns väl förankrat i ett tidigt skede i kommun X 
eller Z är jag inte säker på. Följande står däremot att utläsa i visionen i ÖP2006 för kommun X: 
”ytterst handlar dagens folkhälsoarbete om att skapa jämlika och mer jämställda villkor när det 
gäller hälsan”. Kommunen framhåller sig också som: ”en kommun där medborgarna känner sig 
trygga, delaktiga och har inflytande”. I första citatet talas det tydligt om livsvillkor, medan i andra 
fokuseras individers upplevelser av livsvillkoren. Bara för att kommunen profilerar sig i enlighet 
med andra citatet är det inte nödvändigt så att det arbetas med trygghet, delaktighet och 
inflytande utifrån antingen livsvillkor eller levnadsvanor. Ansvaret för att medborgarna skall 
känna sig trygga osv. ligger dels hos kommunen, men viktigt är också att individer tar ett 
egenansvar inte minst vad gäller att göra sin röst hörd i frågor som rör kommunen. Som jag 
tidigare nämnt menar jag att kommunen kan uppmuntra möjligheterna för medborgarnas 
delaktighet genom exempelvis ett nära samarbete med civilsamhället och näringsliv. Det sker 
säkert redan idag men vad man inte gjort i någon av kommunerna är att härleda denna sortens 
arbete till att avse socialt kapital.  
 
Vidare, i folkhälsoplanen för kommun X, läser jag att ”Ett politiskt såväl som ett medborgerligt 
engagemang är av största vikt för ett effektivt folkhälsoarbete”. En mötesplats, eller ett forum, 
för politiker, representanter från vården, frivilligorganisationer, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, är kommunens hälsopolitiska råd. Det är genom eller med hjälp av detta 
tvärsektoriella forum med representanter från olika ”nivåer” i samhället som kommunens 
folkhälsoarbete utgår. Som jag ser det är det i första hand här som information och utbildning 
kring socialt kapital borde äga rum. Dels för att sprida kunskapen och därmed öka 
medvetenheten hos politiker i beslutandeställning, men också för att arbeta fram effektiva 
underlag för hur man från kommunens sida kan underlätta och uppmuntra ett medborgerligt 
engagemang. Båda inriktningarna handlar om att i förlängningen komma underfund med hur 
man på ett uthålligt sätt kan arbeta med livsvillkor i termer av socialt kapital.  
 
Lite oroad blir jag dock då jag, under rubriken för ”Genomförande” i handlingsplanen för Z, 
läser hur: ”Det är samhällets ansvar att skapa jämlika förutsättningar för människor att göra 
hälsosamma val. Sedan får individen själv fatta beslut om hur hon vill leva sitt liv”. Ett sätt att 
tolka kan se ut på följande sätt: Om samhället ansvarar för livsvillkoren ansvarar individerna för 
levnadsvanorna och dess konsekvenser. Som jag tidigare nämnt föreligger ett delat ansvar mellan 
kommun och individ. Det är fel att ålägga hela ansvaret på samhället vad gäller livsvillkoren, och 
det är inte heller rimligt att tänka sig ett scenario där individen själv får ta ett fullt ansvar för sina 
levnadsvanor. Jag tycker detta exempel illustrerar väl hur man inte skall arbeta med socialt kapital 
även om jag säger att begreppet bör avse strukturnivå och betona människors livsvillkor.  
 
Vad säger egentligen indikatorerna?   
Vad gäller indikatorer för socialt kapital så säger samordnaren i kommun Y att det ”finns frågor 
som är viktiga” och så finns det ”det som går att mäta”. Så på samma sätt som det tidigare 
redovisades för att bara för att man inte explicit talar om socialt kapital så innebär inte det att 
man inte arbetar med dess komponenter indirekt, och ser de som viktiga. Så, komponenterna för 
socialt kapital ses som viktiga och det arbetas med dem indirekt även om ”det inte går att mäta”. 
 
Samordnaren fortsätter och menar att ”det är en sak att ta fram övergripande indikatorer, en 
annan att kunna bryta ner dem på lokal nivå”, dvs. att kunna använda och tillämpa dem inom 
kommunen. Här skiljer samordnaren på olika sorters människor (som arbetar inom kommunen) 
där den ena är praktiker och går mer på känn, och den andra representeras av teoretikern som 
kanske lägger för mycket tyngd på siffror och mätningar. Samordnaren menar att man kan jobba 
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med socialt kapital på ett annat sätt och då utifrån följande påstående: ”Hur folk mår utifrån 
socialt kapital skulle nog en del kunna svara på utan siffror eller dylikt”. Vad som förordas här är 
just, som samordnaren också sade tidigare, att man i kommun Y vill vara försiktig med att 
använda sig av komplicerade teoretiska begrepp, och som inte går att mäta. Det är därför, tolkar 
jag det som, ett annat arbetssätt med socialt kapital presenteras där den implicita användningen 
verkar vara att föredra.   
 
Vad gäller indikatorer för socialt kapital så betraktar också samordnaren i kommun Z det som ett 
problem. I slutändan ställs det krav ifrån kommunstyrelsen på mätbarhet och att det skall finnas 
utvärderings- och uppföljningsmöjligheter. Vidare skiljer samordnaren på indikatorer som bara 
fungerar på riksnivå och sådana som fungerar mer lokalt. Det är upp till kommunerna att bryta 
ner centrala indikatorer till mer tillämpbara på kommunnivå. 
 
Sammanfattande resultat 
En fråga man kan ställa sig är om ett fokus på socialt kapital kan komma att utgöra en 
framkomlig väg för kommunerna med tanke på folkhälsomålet delaktighet och inflytande i 
samhället? Vore det inte bättre att betrakta socialt kapital som ett teoretiskt begrepp att analysera 
utifrån? Jag anser inte det och mycket på grund av det inte verkar finnas ett tydligt och samlat 
fokus på frågor som berör socialt kapital, oavsett om det är implicit eller explicit. Vad denna 
uppsats försökt att göra, förutom att beskriva hur socialt kapital kommer till uttryck, har varit att 
se till villkoren för det teoretiska begreppet socialt kapital att tillämpas i praktiken. På så sätt har 
ambitionen varit att minska klyftan mellan teori och praktik i fråga om användandet av socialt 
kapital. Det för att jag tror på potentialen hos begreppet som ett sätt att förklara någonting, som 
att lyfta frågor som har att göra med innebörden av socialt kapital och samla dem för ett skarpare 
fokus. En nackdel dock kan vara som folkhälsosamordnaren i Y säger att det är ett onödigt 
komplicerat begrepp som skulle kräva mycket utbildning för de inom kommunen. Det skulle 
också minska möjligheten för medborgare att följa vart deras skattepengar går; tillgängligheten till 
information skulle minska vilket ironiskt nog är kontraproduktivt i förhållande till vad socialt 
kapital står för.  
 
Jag kom att ställa mig frågande till vilken betydelse de dokument som jag analyserat har i 
praktiken. Exempelvis fick VFB endast två sidor i årsredovisningen i en kommun. I en annan 
kommun vill man, eller i alla fall folkhälsosamordnaren, vidareutveckla den ordinarie 
handlingsplanen och gå över till att arbeta med balanserade styrkort. Och överlag verkar det 
finnas ett alltför stort glapp mellan vad som står i dokumenten och vad man gör i praktiken. Som 
det verkar arbetar exempelvis samtliga kommuner med socialt kapital, men det är bara i Xs 
dokument det omnämns mer utförligt och explicit. Men då jag istället ser till mer specifika och 
handlingsinriktade satsningar inom kommunerna såsom gällande: integrationsfrågor, 
kvinnofridsfrågor och ungdomars delaktighet och inflytande, så upplever jag innebörden av 
socialt kapital vara en integrerad del av verksamheterna. Detta även om det inte alltid finns 
underlag eller dokument från dessa verksamheter. Också exempel som ”evoice”, närdemokrati 
och Agenda 22 har visat sig kunna talas om i termer av socialt kapital. Samtliga handlar i stort om 
att stärka de demokratiska processerna i ett samhälle. Mer tydligt handlar dock de två första om 
att förbättra förhållandet mellan medborgare och politiker, medan det sistnämnda avser förbättra 
tillgängligheten till exempelvis en kommun för funktionshindrade. Två arenor för en del av 
arbetet med områdena ovan, och implicit med att stärka det sociala kapitalet, är skolan och 
familjecentraler.  
 
Det verkar alltså vara så att konkreta underlag för socialt kapital i många fall kan sökas på annat 
håll än hos de intervjuade folkhälsosamordnarna eller från de explicita folkhälsodokument som 
fungerat som empiriskt underlag. I handling och den mer vardagsnära verksamheten, däremot, 
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finns det ett omfattande fokus på socialt kapital trots allt, helt oavhängigt vad som står i 
övergripande och centrala dokument. Jag anser att det är viktigt att socialt kapital, om man 
fokuserar på det, också förekommer i exempelvis ett välfärdsbokslut eller i en handlingsplan. Det 
är viktigt att där vara nyanserad och väldefinierad för att fungera dels som bra beslutsunderlag, 
men också för att man sedan skall kunna genomföra bra uppföljningar. Om man inom respektive 
kommun mer tydligt preciserar vad man menar med socialt kapital tror jag också att det 
mervärde, som jag menar ett fokus på begreppet kan ha, faller ut i större omfattning. Med tanke 
på vad respektive kommun uttrycker som viktigt och med tanke på målområde 1: delaktighet och 
inflytande i samhället, så ser jag socialt kapital som en resurs som kan användas i betydligt större 
omfattning än vad som görs idag inom kommunerna. Det även ifall talesättet ”det är vackra ord 
på papper, men i praktiken händer det inget” inte stämmer i någon av kommunerna. Istället 
verkar det vara precis tvärtom; att det i praktiken händer väldigt mycket som inte finns uttryckt i 
text. Problemet är snarare, som sagt, att det arbetas med socialt kapital i det obemärkta, och att 
det inte nedtecknas vad som görs. Jag understryker att om det skall arbetas med socialt kapital 
bör det göras på ett systematiskt och tydligt sätt (vilket förutsätter utbildning) så att det ges bra 
förutsättningar för politiska beslut, resursfördelning och uppföljning.  
 
Att folkhälsoarbetet är en integrerad del av den kommunala verksamheten (som balanserade 
styrkort i kommun Y ämnar uppmuntra), vilket det inte är idag fullt ut, är nog en bra grogrund 
för möjligheterna att arbeta mer uttryckligt med socialt kapital. Speciellt om det nu är så att socialt 
kapital kan betraktas som att ”löpa på tvären” och således är ett medel i större utsträckning än ett 
mål. Resultaten visar hur innebörden av socialt kapital kan vara både och, samtidigt som en 
explicit användning av begreppet gör att det kan betraktas som ett verktyg.  
 
Ytterligare förutsättningar för att socialt kapital skulle komma att arbetas med inom kommunerna 
är att ett fokus på livsvillkor framhävs i större utsträckning än idag. Det är också viktigt att man 
fokuserar livsvillkor högre upp i hierarkierna – dvs. i ett tidigare skede – där politiker också är 
med på traven. De högst prioriterade nationella målområdena avser livsvillkor och de andra 
levnadsvanor, men ändå arbetas det runt om i kommunerna i större utsträckning med 
levnadsvanor. De är i och för sig enklare att mäta och jag kan föreställa mig att fokus på 
levnadsvanor framför livsvillkor också har att göra med den roll och det innehåll 
hälsopromotionen haft tidigare. Just mätbarheten och tillgången till relevanta indikatorer för 
socialt kapital utgör som det verkar också det ett hinder för implementering i folkhälsoarbetet. Å 
andra sidan kan jag inte tänka mig att indikatorer och andra sätt att mäta kommer tas fram så 
länge det inte arbetas med socialt kapital. Och, bland annat, eftersom socialt kapital är ett 
komplext och otydligt begrepp känner man sig kanske inte redo att arbeta med det vilket leder till 
”moment 22”. Det skall nog till att kommunerna, över tid och med förutsättningarna ovan i 
bagaget, själva börjar arbeta med begreppet på ett uttryckligt sätt. Det finns, som resultatet visar, 
en rad områden inom vilka det skulle vara fruktbart att omtalas i termer av socialt kapital. Ett 
exempel på något som framkommit, och som är tydligt, är hur det går att göra skillnad mellan 
socialt kapital inom kommunens verksamhet, mellan kommun och medborgare, och mellan 
medborgare. Att distingerat avgöra vad som är vad kan nog fungera som en bra grund för ett 
fortsatt arbete med socialt kapital.   
   
För mig har socialt kapital kommit att innebära ett fokus på solidaritetsfrågor där det viktiga är att 
vi tar ansvar för varandra i samhället i stort. Ett fokus på socialt kapital tror jag kan fungera som 
ett övergripande och slagkraftigt begrepp och generera i ett tydligt fokus på frågor gällande 
solidaritetsfrågor. Och då inte på individnivå i huvudsak utan snarare på strukturnivå. I stort: om 
mänskligheten och utvecklingen skall gå framåt måste vi verka tillsammans, och socialt kapital är 
ett sätt att föra upp denna inställning på agendan.  
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Diskussion 
 
Det finns ett stort glapp mellan hur socialt kapital tar sig i uttryck i lokala policydokument 
rörande folkhälsa, och i den forskning som finns tillgänglig. Å andra sidan, det som finns 
tillgängligt utpekas av en del forskare (se exempelvis Woolcock och Szreter, 2004) som bristfälligt 
eller omoget. Den kunskap som finns tillgänglig skulle alltså inte vara tillämpbar ännu och med 
tanke på att det endast var i en kommun av tre undersökta som använde sig av begreppet, om än 
otillfredsställande, så indikerar det i viss utsträckning hur det verkar föreligga ett glapp mellan 
teori och praktik. Om det sedan är för att det inte finns nog tillfredsställande forskning kring 
socialt kapital eller om det beror på andra faktorer såsom politisk ovilja, okunskap inom 
kommunerna, organisatoriska problem och så vidare är svårt att svara på. Resultatet har i viss 
utsträckning berört dilemmat, men utan att mer konkret kunnat förklara det. Men det har aldrig 
heller varit avsikten, utan istället har ambitionen varit att vara en länk mellan teori och praktik 
som dels beskriver det lokala folkhälsoarbetet i termer av socialt kapital, dels undersöker villkoren 
för begreppet inom lokalt folkhälsoarbete.  
 
Svenska modellen 
Även om jag inte har märkt att en svensk diskussion kring socialt kapital skiljer sig nämnvärt från 
den internationella bevarar jag ändå i bakhuvudet tanken att försöka se till svenska förhållanden. 
Exempelvis skulle det kunna vara så att den svenska välfärdsmodellen gör ett fokus på socialt 
kapital mindre behövligt. Å andra sidan skulle civilsamhället i Sverige kunna beskrivas som 
kraftlösare än i andra länder vilket istället skulle innebära att vi har ett större behov av ett bredare 
och mer instrumentellt fokus på socialt kapital.  
 
Singer (1993) skriver om starka om svaga moralnät och vad han kallar den förlorade 
samhälleligheten. Han skriver att ju svagare moralnät som föreligger, exempelvis inom en 
kommun eller grupper i kommunen (författarens anm.), desto mer brottslighet samt drog- och 
alkoholmissbruk. Jag anser att det finns ett samband mellan resonemanget om moralnät och 
socialt kapital även om de inte tangerar varandra. Vad resultaten sedan visar är att samtliga 
kommuner arbetar med ANT (alkohol, narkotika och tobak) frågor, med trygghet och 
brottslighet. I vilken utsträckning framgår inte men att de sammantaget utgör ett problem för 
kommunens invånare kan nog påstås. I Folkhälsopolitisk rapport (2005) står också att år 2004 var 
det just dessa frågor som var de högst prioriterade inom Sveriges kommuner. Vad jag menar är 
att den svenska välfärdsmodellen som traditionellt omfattas av ett vidsträckt och genomgripande 
skyddsnät kanske inte håller måttet idag, vilket torde frambringa idén om ett fokus på ett arbete 
med socialt kapital som direkt tar sig an problematiken med ett svagare moralnät.   
 
Det står också i rapporten om hur politiker anser sig ha för lite kunskap för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna ta till sig redovisningar gällande folkhälsa. Det råder också allmän 
osäkerhet kring hur man i praktiken skall uppnå ambitionerna kring folkhälsofrågor samtidigt 
som intresset och engagemanget för dem ökar (Folkhälsopolitisk rapport, 2005). Denna bild visar 
sig också bland folkhälsosamordnarna och i exempelvis VFB, och i synnerhet vad gäller socialt 
kapital. Det finns ett uttalat intresse, eller i alla fall en nyfikenhet, i fråga om begreppet men man 
vet inte hur det kan omsättas i praktiskt folkhälsoarbete. Lidköping är dock en kommun som 
lyckats med detta, och då i strävan efter att bli ett s.k. K-samhälle. Socialt kapital betraktas här 
som en utvecklingsfaktor jämte lokal identitet.   
 
Fukuyama (1999) skriver om hur socialt kapital är relaterat till värden som ärlighet, att hålla vad 
man lovar, prestera i enlighet med förväntningar, ömsedighet och så vidare. Den fanns en tid, 
skriver han, då det var dessa informella värden snarare än formella (såsom lagar, kontrakt, och 
byråkratiska regler) som avgjorde det kollektiva handlandet. Allt eftersom moderniseringen av 
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samhällen, såsom det Svenska, kom att figurera som det normativa växte idén om att vi skulle gå 
från de informella mekanismerna till mer formella. Socialt kapital kan närmast sägas stå i direkt 
kontrast till ett byråkratiskt, regel- och kontrakt styrt samhälle. Jag tycker folkhälsosamordnarna 
gav mig en bild av hur det är en sak vad som står i text och en annan hur man arbetar i praktiken. 
Det verkade också vara så att även om man har en vilja att arbeta med socialt kapital så finns det 
för många faktorer som försvårar en undersökning av den möjligheten. Vad man kan säga är att 
transaktionskostnaderna för premiera ett fokus på socialt kapital är för höga, bland annat, på 
grund av de mekanismer som idag råder inom kommunerna.  
 
Att kommunerna, och då speciellt en kommun, uppmuntrar ett samarbete mellan kommun och 
medborgare i fråga om folkhälsoarbete i stort syns i visionen ”att alla skall ha folkhälsglasögonen 
i vardagen”. Korp (2004) benämner ambitionen som att handla om ”community involvement” 
med vilket avses att ”lokalsamhället engageras och blir delaktigt i det hälsopromotiva arbetet” (s. 
48). Det föreligger dock en viktig skillnad mellan att vara ”involved” och att vara delaktig då det 
sistnämnda skulle kunna innebära att endast ”ta emot”. I visionen ovan är det snarare det 
förstnämnda som avses och uppmuntras. Det verkar alltså som om det finns en ambition att 
engagera medborgare till att gemensamt med kommunen verka för en förbättrad folkhälsa. För 
att ytterligare förbättra möjligheterna att nå ökat engagemang och en förbättrad folkhälsa menar 
jag att ett fokus på socialt kapital skulle kunna vara till hjälp.  
 
Ett lokalsamhälle består i stort av politisk ledning, administration och förvaltning, näringsliv samt 
ett civilsamhälle bestående av diverse organisationer och föreningar. Vad gäller vikten av ett väl 
fungerande civilsamhälle noteras Ernest Gellner’s fras ”no civil society, no democracy” (i 
Fukuyama, 1999:5). Vad Fukuyama framhåller i sin text är att socialt kapital är en viktig faktor för 
ett kompetent civilsamhälle ifråga om att verka som balans mellan statlig och individuell 
maktutövning. Statliga interventioner kan få negativa konsekvenser för socialt kapital om 
inflytande utövas över aktiviteter som bäst praktiseras av privata sektorn eller civilsamhället (ibid.) 
I de texter som granskats finns på sina håll indikatorer på att man gör ansträngningar att 
(re)vitalisera och upprätthålla ett bra civilsamhälle. Det finns exempelvis att läsa, ifråga om socialt 
kapital, att man bevakar antalet föreningar inom kommunen.  
 
En avgörande faktor för funktionen hos socialt kapital är ”hur de politiska institutionerna 
fungerar samt hur etablerade normer och regler kring gemensam problemlösning fungerar i 
relation till samhällets olika organiseringar” skriver Montin (2004:191f). En förutsättning för att 
socialt kapital överhuvudtaget skall existera är viljan att samarbeta eller att man kan lita på att 
också andra vill samarbeta, vilken indicerar vikten av ömsesidighet. Jag kommer här att tänka på 
om det inte kan vara så att viljan att samarbeta undermineras av faktorer som arbetslöshet, 
upplevd otrygghet, och dålig integration. Om det är så, skulle inte ett fokus på socialt kapital 
kunna bistå en positiv utveckling inom områdena? Wamala skriver angående en retoriskt 
uppställd fråga om vilket socialt kapital vi bör fokusera i Sverige: 
 

För det svenska välfärdssystemet är det centralt att förstå mönster och förutsättningar för de 
dimensioner av socialt kapital som avser vertikala relationer mellan olika (välfärd) 
institutioner och områden/grupper och hur detta påverkar hälsan. Här betraktas socialt 
kapital som en kollektiv nyttighet (”public good”) som ingen kan utestängas ifrån (Wamala i 
Hogstedt, 2003:67). 

 
Kollektiv nyttighet som ingen kan utestängas ifrån, skriver hon, och visst låter det som en lika 
omöjlig tanke snarare än förnuftig och nödvändig ambition. Att socialt kapital kan bidra med 
mycket i fråga om arbetslöshet, brottslighet och integrationsfrågor tror jag dock. Som resultatet 
beskriver kan det nog, som Wamala nämner, vara fruktbart att identifiera hur relationerna inom 
en kommun ser ut. Att synliggöra de sammanbindande, horisontella och vertikala relationerna är 
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nog en bra utgångspunkt om man väljer att arbeta med socialt kapital. Det sociala kapitalet, 
menar Wamala, bör betraktas som en kollektiv nyttighet och då är det väl viktigt att lyckas 
engagera så många som möjligt; inom grupper, mellan grupper och mellan nivåer. Fukuyama 
(1999) menar att statliga organ överhuvudtaget inte kan göra så mycket åt en ökning av socialt 
kapital utan det anstår i större utsträckning aktörer och faktorer som ligger utanför dess 
upptagningsområde (traditioner, religion och så vidare). Vad kommuner istället borde ägna sig åt 
med tanke på socialt kapital, tycker han, är att uppmärksamma redan förekommande former av 
socialt kapital på samma sätt som visade sig möjligt i resultatet med bonding, bridging och linking 
socialt kapital. Vad de också kan göra, menar han, är att öka medvetenheten om att vissa grupper 
som förvisso konstitueras av ett starkt socialt kapital kan vara skadliga för ett samhälle 
(exempelvis fanatiska religiösa grupper och kriminella motorcykelgäng). Vidare anser han att 
staten kanske har störst inflytande och möjligheter att påverka det sociala kapitalet inom arena 
skola, och gällande trygghets- och säkerhetsfrågor (1999).    
 
I sammanfattningen (Folkhälsopolitisk rapport, 2005) av utvecklingen inom folkhälsopolitikens 
elva målområden påstår jag krasst att målområdet för delaktighet och demokrati inte 
överhuvudtaget finns med. Inte under rubriker för positivt eller negativt, inte heller under 
exempel på insatser som bedrivs idag och inte under utvecklingsbehov. Därefter, inledningsvis 
under rubriken för delaktighet och inflytande i samhället, står att: 
 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns medborgarna lika värde med jämlika möjligheter att 
vara delaktiga och utöva makt. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, ålder, 
etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. Om individer eller grupper upplever 
att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår 
utanförskap och maktlöshet. Brist på makt och möjligheter att påverka har ett starkt 
samband med hälsa, vilket bekräftas av forskning om krav, kontroll och socialt stöd i 
förhållande till hälsa respektive forskning om socialt kapital och hälsa (s. 160).  

 
Allt detta under det mest grundläggande och högst prioriterade målområdet, men ingenting i 
sammanfattningen. Inte heller i en kommun verkar det arbetas i något större utsträckning med 
delaktighet och inflytande i samhället även om de har med precis samma citat i ett av sina 
dokument. Det finns inga indikatorer på att arbeta med mätmetoder, att utveckla möjligheterna 
att påverka de faktorer som omnämns. Att vi alla har lika värde och jämlika möjligheter att vara 
delaktiga och utöva makt känns avlägset men är väl ändå värt att arbeta med? Rätten till 
delaktighet och inflytande för alla mäts krasst med valdeltagande; och det är klart: vi har alla 
möjlighet att gå och rösta även om långt ifrån alla gör det.  
 
Under utvecklingsbehov och förslag föreslås bland annat att sextonåringar skall få rösta (ibid.). 
Ungdomsstyrelsen menar att det bidrar till en ökad politisk delaktighet bland unga och därmed 
även ett ökat valdeltagande. Då undrar jag om det finns något egenvärde i ett ökat valdeltagande 
med beskrivna förutsättningar. I så fall kan vi väl tillåta samtliga individer som överhuvudtaget 
kan gå och tala, men okej, låt oss säga från sju år, att rösta. Då får vi ju en ökad politisk 
delaktighet. Eller, istället för att bota symtomen kanske vi skall komma underfund med orsaken 
till varför medborgare faktiskt inte går till valurnorna. Kan det ha med tilltro till ”systemet” 
och/eller avståndet mellan beslutsfattare och den enskilda individen att göra?  
 
Arenor inom lokalt folkhälsoarbete 
Alltför många diskussioner (exempelvis gällande sjukskrivna, arbetslösa och så vidare) verkar 
handla om hur vi kan anpassa individen efter systemet och inte hur vi kan förändra systemet. I och 
med det fokus på socialt kapital som avses, kontextuellt, ses strukturer och mönster i samhället i 
betydande omfattning påverka individers möjligheter till ett gott liv. Som en del av resultatet 
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urskiljdes arenor som redan menar jag arbetar med socialt kapital indirekt, men också sådana där 
det kan eller kanske bör talas om i termer av socialt kapital.  
 
Hållbar utveckling har visat sig, inom kommunerna, vara ett område för socialt kapital. Hållbar 
miljö, och hållbara sociala strukturer förutsätter att det lönar att bry sig; det skall uppfattas som 
något naturligt. Ett arena inom vilken en bred befolkningsgrupp får chansen att förvärva ett 
solidariskt och samhälleligt förhållningssätt är skolan.  
 
Hälsofrämjande skola 
Skolan är en av de främsta institutionerna för socialisation och det är även där värderingar såsom 
socialt kapital borde komma in. Coleman (1988) belyser hur normen där individen ser till 
kollektivets bästa snarare än till egenintresset gynnas exempelvis en skola (och dess elever) om 
den bärs upp av ett sådant klimat bland föräldrar och mellan föräldrar. Colemans undersökningar 
visar hur fler elever i privatskolar ”hoppar av” än bland dem som går i religiösa skolor. En viktig 
förklaring till det, hävdar han, är att den religiösa kretsen av föräldrar präglas av ett mer 
omfattande socialt kapital än bland föräldragruppen för eleverna i privatskolorna. För de 
förstnämnda föll det kollektiva stöttandet av sina barn sig naturligt. Nu har vi ju inte privatskolor 
i Sverige, men vad vi däremot har är friskolor35. Frågan om det sociala kapitalet i friskolor skiljer 
sig från kommunala skolor ligger utanför ramarna för denna uppsats, men det vore något för 
framtida forskning.  
 
Putnam (2000) skriver om hur socialt kapital påverkar barns utveckling. Ett klimat som präglas av 
tillit, goda nätverk och normer av ömsesidighet inom exempelvis skolan har positiva effekter för 
barns val och möjligheter i livet. Också Fukuyama (1999) talar om vikten av ett högt socialt 
kapital inom skolan där formell och informell inlärning av sociala regler, förhållningssätt och 
normer skapas. Denna inlärning hålls inte bara för sann för grundskolan utan även för högre 
studier, och han talar då om värdet av esprit de corps – känslan av gemenskap och ansvar som 
skapats inom en grupp som är förenade i och med gemensamt intresse, uppgift och så vidare. I 
kommun Y understryker man i sin folkhälsoplan vikten av att skapa förutsättningar för en god 
hälsa för alla. Det kräver, avser man, tvärsektoriell samverkan och ett engagemang från dem som 
har det direkta ansvaret för exempelvis skola. I kommun X skriver man hur: 
 

Utbildning är en skyddsfaktor för en bra hälsa och en positiv hälsoutveckling och dessutom 
kan man ofta se en korrelation mellan utbildningsnivå och andra skyddsfaktorer för en bra 
hälsa som socialt nätverk och en aktiv fritid. Utbildning är även viktig för den personliga 
utvecklingen och för att man skall kunna hävda sig i arbetslivet och i samhället över lag. 

 
Som jag skriver i resultatet skulle indikatorn för ”skoltrivsel” kunna säga något om det klimat 
som genomsyrar en viss skola, eller med andra ord; mängden av socialt kapital. Också kommun Z 
belyser, i sitt VFB, då med hjälp av indikatorn ”utbildning” vikten av arena skola för folkhälsan. 
Men istället för att tala om socialt kapital har Z valt att fokusera KASAM i fråga om 
hälsofrämjande skola: 
 

Meningsfullhet främjas av att barnen känner tillhörighet, är sedda, behövda, har möjlighet att 
påverka etc. Begriplighet står för en tillit till att saker och ting kommer att ordna sig av de 
egna insatserna eller andras hjälp. Att det finns någon form av förutsägbarhet i det som sker, 
och att man kan se sin egen del i det. Hanterbarhet står för en tilltro till de egna inre och 
yttre resurserna. 

 

                                                 
35 Läsåret 2004/2005 fanns 565 verksamma fristående grundskolor och 241 fristående gymnasieskolor 
(www.friskola.se).  
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I stort kanske det är precis dessa komponenter som gör ”utbildning” till en skyddsfaktor för en 
positiv hälsoutveckling, tillsammans med sociala nätverk; dvs. goda relationer. Jag menar därmed 
inte att de kompletterar varandra, KASAM och socialt kapital, utan snarare att de ”går i” 
varandra. Men utbildning skulle också kunna avse humankapital istället för socialt kapital. Det vill 
säga en resurs som finns inom en person och inte i relationerna emellan. Däremot kan man tolka 
Bourdieus (1986) definition av socialt kapital som att avse utbildning på ett sätt som rimmar väl 
med vad som står skrivet sist i andra citatet ovan gällande utbildning. Bourdieu skriver att socialt 
kapital definieras som något som är ”made up of social obligations (’connections’), which is 
convertible, in certain conditions, into economic capital and may be institutionalized in the form 
of a title of nobility” (s. 243). Att besitta en filosofie magisterexamen innebär att man har en titel 
som kan komma att resultera i ett välbetalt jobb. På så sätt kan ett socialt kapital, i egenskap av 
kunskap inom en person och symboliskt i titeln utanför personen, konverteras till finansiellt 
kapital.  
 
Ett problem med arena skola och kopplingen socialt kapital är enligt samordnaren i kommun Y 
att ”barns utveckling ansvarar föräldrarna för i första hand, och barns kunskap ansvarar lärarna 
för”. Om nu socialt kapital inte lyder under kunskap i den bemärkelsen som avses här utan mer 
ses som en färdighet eller ett sätt att värdera exempelvis relationer så handlar det mer om fostran 
än om kunskap. Således faller ansvaret på föräldrarna snarare än på lärarna kan man tycka. Men 
socialt kapital kan istället betraktas som att alstras i och med informellt lärande som åtminstone i 
viss utsträckning förvärvas utanför läroplanens förhållningssätt. Men visst, kan det finnas en 
maktkamp mellan föräldrar och lärare, och i de fall då det föreligger går det knappast att tala om 
tillit eller om ömsesidighet.  
 
Vad Bunton och Macdonald (2002) förespråkar i fråga om utbildning är att ”educational 
institutions need to value diversity and widen opportunity and participation, so that all students 
from all sectors of the community and with all levels of ability can achieve their potential” (s. 
116). På så vis verkar rättviseprincipen, som de talar om här, relaterad till delaktighet som ju är en 
del av begreppet socialt kapital. I kommun Y understryks vikten av att eleverna inom 
hälsofrämjande skola känner tillhörighet och att de upplever sig kunna påverka. Det framkommer 
dock inte i vilken utsträckning de utifrån ett rättviseperspektiv arbetar med ”lika möjligheter för 
alla”. Här, som i andra delar av uppsatsen, är det viktigt att skilja på rättvisa och jämlikhet. Medan 
rättvisa här avser elevers möjligheter, skulle jämlika förhållanden snarare utpeka resultatet av 
dessa möjligheter. Jämlika förhållanden inom skolan skulle således kunna innebära att vissa elever 
särbehandlas på bekostnad av andra. Följaktligen tas ingen hänsyn längre till ”lika möjligheter för 
alla”. Att lyckas med rättviseprincipen inom skolan är en utmaning: ”The achievement of equity is 
perhaps the biggest challenge facing educational institutions today” poängterar Bunton och 
Macdonald avslutningsvis (2002:116).   
 
Familjecentraler 
I både kommun X och Y nämner folkhälsosamordnarna familjecentralen som en arena inom 
vilket man kan arbeta med socialt kapital vilket jag anser är ett tecken på att de reflekterat över 
begreppets innebörd och att förmodligen har en vidare förståelse av begreppet än vad som 
framgår i policydokumenten. En familjecentral, så som den fungerar i kommun X och Y (Z har 
en liknade sammansättning med kallas inte familjecentral), fungerar som en samlingspunkt för 
familjer. Där finns MVC, BVC, öppna förskolan och förebyggande socialtjänst representerade 
under samma tak vilket för med sig en rad fördelar med tanke på socialt kapital. I 
Folkhälsoinstitutets utgåva Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd står om 
familjecentraler att: 
 

Familjecentraler är en verksamhet som kombinerar MVC och BVC med en öppen förskola 
och tillgång till socialsekreterare. Denna kombination ökar tillgängligheten till öppen förskola 
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och därigenom de tänkbara effekterna på föräldrarnas sociala nätverk […] Ett syfte med 
föräldragrupper, öppna förskolor och familjecentraler är att förstärka familjernas informella 
sociala nätverk (2004:86 och 157). 

 
Även om undersökningar saknas som visar att verksamheterna kan komma att ha önskad effekt 
på de sociala nätverken, fungerar familjecentraler i alla fall som en mötesplats för familjer, men 
kanske i första hand föräldrar. Samverkan mellan olika organisationer gynnas också av en central 
enhet med flera aktörer under samma tak, vilket kan betraktas som en bra förutsättning för ett 
växande socialt kapital. Ett bra exempel på hur en familjecentral kan gynna det sociala kapitalet 
inom till exempel ett bostadsområde är då en del mödravårdscentraler idag använder sig av ”ett 
strukturerat program avsett att förbättra relationen mellan föräldrarna (PREP)” (s. 140). På 
samma sätt som för skolan kan nog ett sådant här program komma att resultera i ett ökat socialt 
kapital bland grupper i närsamhället. Den sortens relationer som här kan komma att alstra socialt 
kapital tangerar den obundna typen som Bourdieu skriver om som i stor utsträckning tillkommer 
i och med gemensamma intressen eller platsen du bor på (1986). Sedan förhåller det sig nog så 
bara för att en kommun har en familjecentral så utgör det faktumet ingen garant för ett ökat 
socialt kapital. Men däremot finns de strukturella förutsättningarna där i form av mötesplatser för 
både föräldrar och barn. De transaktionsvinster som de nyfunna kontakterna på familjecentralen 
kan komma att resultera i är av karaktären materiella (ibid.). De är mer öppna än Bourdieus andra 
alternativ till ”utbetalning” nämligen den symboliska. Som jag förstår Bourdieu menar han att, 
utifrån mitt exempel med familjecentral, det föreligger bättre förutsättningar för ett starkt socialt 
kapital i och med den symboliska utbetalningen än den materiella. Att kontakterna på 
familjecentralen kan komma att resultera i ett ökat socialt kapital är således mindre. Ett annat sätt 
att beskriva karaktären hos de relationer som mötesplatsen kan komma att frammana finner jag 
hos Putnam (2000) som talar skiljer på machers och schmoozers. Det är de sistnämnda i större 
utsträckning än de första som jag menar präglar de nätverk som frambringas, de som “spend 
many hours in informal conversation and communion” (s. 93).  
 
Användningsområden i termer av socialt kapital  
Faktorerna och innehållet i detta avsnitt skiljer sig från föregående då jag inte betraktar agenda 22, 
projekten gällande närdemokrati och ”evoice”, eller integrationsfrågor som att avse specifika eller 
konkreta arenor. De betraktas istället som potentiella verksamhetsfält eller inriktningar som kan 
sträcka sig över ett flertal arenor.  
 
Agenda 22 
Som bekant består Agenda 22 av just 22 regler uppdelade i tre grupper där den första avser 
förutsättningar för delaktighet på lika villkor, den andra om samhällets ansvar för tillgängligheten 
för funktionshindrade, och den tredje om tillgänglighet med avseende den fysiska miljön, 
information och kommunikation (Rönnersten, 2001).  
 
Två stycken (X och Z) av de tre kommuner som avses arbetar uttryckligen med Agenda 22 
medan den tredje (Y) arbetar med en del av programmet i form av nyckeltalet fysisk tillgänglighet. 
Där konstaterar man till att börja med att tillgänglighet i största allmänhet är en 
grundförutsättning för människors delaktighet i samhället. Med fysisk tillgänglighet avses 
möjligheterna för funktionshindrade att röra sig fritt och hävda sin rätt i samhället vilka utgör 
viktiga aspekter av det sociala kapitalet. Vad kommun Y däremot inte verkar arbeta med i samma 
utsträckning som i de andra kommunerna är information och kommunikation som är viktiga 
bitar. På hemsidan för kommun X står att fördomar och okunskap är utbrett i fråga om 
funktionshindrade, något som åtminstone i viss utsträckning borde kunna avhjälpas med 
information och kommunikation om hur det är att leva med funktionshinder. Situationen är hur 
som helst under all kritik idag, och inte minst med tanke på de cirka 71 % som går arbetslösa. 
Ställ denna siffra i kontrast till vad som står i en demokratipolicy med avseende kommun Z. Där 
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kan man utläsa en tydlig strävan inom ramen för Agenda 22, nämligen att ”Medborgare med 
funktionsnedsättning skall ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet”. Tittar man 
sedan under det nationella folkhälsomålområdet för delaktighet och inflytande i samhället finns 
bestämningsfaktorerna: demokratisk delaktighet, jämställdhet, diskriminering, deltagande i 
kulturaktivitet, socialt deltagande, socialt stöd och fysisk tillgänglighet. Dessa bestämningsfaktorer 
beskrivs sedan med indikatorer såsom: valdeltagande, jämställdhetsindex, självupplevd diskriminering, 
emotionellt stöd, andel funktionshindrade som inte behöver gå i trappor för att komma ut eller in i sin bostad 
(Folkhälsopolitisk rapport, 2005). Säkert finns en alldeles för komplex problematik bakom varför 
71 % fortfarande går arbetslösa, både strukturella och individuella. Men återigen, att tala om den i 
termer av socialt kapital kan vara en väg framåt i rätt riktning. Om inte från kommuners eller 
statligt håll så inom handikapporganisationer och inom (bonding) och mellan (bridging) gruppen 
funktionshindrade. Det för att, utan att veta hur situationen ser ut idag, stärka sin position i 
samhället och för att göra sig kollektivt handlingsförmögna i större omfattning. Jag antar att 
gruppen relativt sett inte har jämlika, eller rättvisa för den delen, möjligheter och att de i 
motsvarande utsträckning upplever sig som diskriminerade. Morrow (1999) skriver på hemsidan 
för brittiska motsvarigheten till Statens folkhälsoinstitut ”Health Development Agency” hur 
“social capital is constituted by the extent to which people are embedded within their family 
relationships, social networks, and communities, and have a sense of belonging and civic 
identity”. Om kommunerna lyckas bra med arbetet som avser självupplevd diskriminering, skulle det 
med andra ord få positiva konsekvenser för det sociala kapitalet. 
 
Närdemokrati och ”evoice” 
I kommun Y arbetas det med de två EU projekten Närdemokrati och ”evoice”. Projekten avser 
stimulera medborgare att ta mer aktiv del i samhällsutvecklingen. Båda anser jag väl utgör 
potentiella tillämpningsområden för socialt kapital, och då via ett fokus på målområdet för 
delaktighet och inflytande i samhället. Om evoiceprojektet står exempelvis (på kommunens 
hemsida) hur det avser ”stärka de demokratiska processerna och öppna nya vägar för dialog 
mellan medborgare och politiker, och att förenkla kommunikationen med myndigheterna”.  
 
Jag betraktar socialt kapital som att bestå av både en sociologisk och en ekonomisk dimension, 
där jag tror på att människor i stor utsträckning är påverkade av strukturella rambetingelser, men 
att de samtidigt har möjligheten att påverka dem. Socialt kapital ser jag som en framkomlig väg 
för att kollektivt kunna utöva inflytande över den sociala miljö som omger människan.  Så när 
Navarro (2002) skriver om hur socialt kapital begreppsligt är konstruerat med en inbyggd 
motsägelse blir det bara semantik för mig. I praktiken har jag svårt att tro att ”kapital” delen i 
begreppet skulle leda till att ett samhälle som präglas av ett högt socialt kapital skapar 
tävlingsinriktade och egocentriska individer som Navarro teoretiskt argumenterar för. Men att 
begreppet, språkligt betraktat, bygger på en motsägelse kan jag hålla med om då de båda 
dimensionerna gör att, åtminstone jag, associerar dem olika grundvärderingar. Det behöver alltså 
inte vara, anser jag, på det sättet som Navarro skriver om där socialt kapital är helt igenom 
ekonomifierat.  
 
Coleman skriver om de båda dimensionerna där han skiljer mellan en sociologisk och en 
ekonomisk strömning. Den första gör aktören, i stort sett, handlingsförlamad medan den andra 
gör det möjligt för en person att handla även om hon är begränsad av en social kontext. De båda 
omskrivs i nämnd ordning enligt följande (1988:96): 
 

…the actor has no ’engine of action.’ The actor is shaped by the environment, but there are 
no internal springs of action that give the actor a purpose or direction. 
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…persons’ actions are shaped, redirected, constrained by the social context; norms, 
interpersonal trust, social networks, and social organizations are important in the functioning 
not only of the society but also of the economy.  

 
Vad jag vill påvisa med mitt resonemang är att såväl projektet med närdemokrati som projektet 
för ”evoice” är beroende av att individer ses som handlingsförmögna och att möjligheten finns 
att påverka samhällsutvecklingen. Om socialt kapital däremot uteslutande härleds till 
värdegrunden i enlighet med första delen av citatet skulle det inte finnas någon mening med att 
ens försöka ”stärka de demokratiska processerna och öppna nya vägar för dialog mellan 
medborgare och politiker, och att förenkla kommunikationen med myndigheterna”. Inte heller 
skulle det vara någon större idé om Vincente Navarros forskning visade sig kunna användas för 
sammanhanget då den påvisar hur den sociopolitiska diskursen inte längre adresserar frågor 
gällande det samhälle vi vill ha, utan istället fokuserar på hur vi kan justera och upprätthålla det 
enda system som finns; det kapitalistiska (Navarro, 2002).  
 
Integrationsfrågor 
Socialt kapital kan också användas i fråga om integrationsfrågor påstår jag. Vad jag tänker på är i 
första hand det som samordnaren i kommun Z frambringade som exempel på ett område inom 
vilket det arbetades med socialt kapital: arbetet med invandrargrupper. Där (i en invandrartät del 
av kommunen) finns ett bestående nätverk och det arbetas aktivt med ”pappagrupper” och med 
en ”ungdomskommitté”, berättade samordnaren. Men också i kommun X och Y avser man 
arbeta med integrationsfrågor. I ÖP för kommun X beskrivs integration exempelvis som att ha 
”samband med de mest grundläggande värderingarna i vårt samhälle – allas rätt att delta i 
samhället på likvärdiga villkor vad avser utbildning, arbete, kultur, inflytande och delaktighet”. 
Och i demokratipolicyn för kommun Z vill man ”Skapa förutsättningar för en god integration av 
alla grupper i kommunen”. 
 
Då jag inte är någon vän av begreppet integration slog det mig, som också står i resultatet, hur 
problematiken ser likadan ut som för funktionshindrade. Men man kan också tala i termer av 
integration vad gäller arbetslösa, uteliggare och andra som upplever sig ”stå utanför samhället”. 
Vad man kanske istället för att tala om ett flertal problem, kanske det vore mer fruktbart att tala 
om en och samma problematik och då mot bakgrund av ”allas rätt att delta i samhället på 
likvärdiga villkor” och så vidare?  
 
Putnam (2000) skriver hur han betraktar ekonomiska ojämlikheter som en konsekvens av en 
neråtgående trend i fråga om socialt kapital; ett resultat som kommit att bli vida kritiserat. Hans 
kritiker menar att man istället för att fokusera socialt kapitalt för att komma till bukt med 
ojämlikheterna skall se till att reducera ojämlikheterna. I fråga om det resonemang som jag för 
ovan om integrationsfrågor så menar jag att Putnams mening om socialt kapital passar in. Då 
frågan egentligen är för komplex för att dryftas på några rader här avser följande endast ett 
förslag på hur jag tänker. Det finns ett flertal grupper och en mängd individer som kan sägas ”stå 
utanför samhället” idag och situationen präglas i viss utsträckning av ekonomiska såväl som 
sociala ojämlikheter. Vad jag menar, efter hur jag förstår Putnam, så kanske det vore mer givande 
att fokusera på att stärka det sociala kapitalet i samhället, istället för att se till varje grupp för sig 
uteslutande. På så sätt ser man till problematikens (den med människor som upplever 
utanförskap) ursprung och man kan säga att man mer direkt strävar mot ”allas rätt att delta i 
samhället på likvärdiga villkor”. 
 
Vikten av socialt kapital för kommunalt folkhälsoarbete? 
Är användandet av begreppet meningsfullt att arbeta vidare med inom lokalt folkhälsoarbete? Ja, 
det tycker jag inte minst diskussionen hittills påvisat. Ett arbete med socialt kapital ser jag också 
som viktigt då det fungerar som en brygga mellan olika vetenskapliga discipliner; kort sagt det är 
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verkar tvärvetenskapligt. För att kommunikation skall ha någon genomslagskraft antar jag att 
samverkan över gränser och nivåer ligger som förutsättning. Montin (2004) skriver hur 
samverkan inte är någonting nytt; att det redan på 70-talet talades mycket om det men då i första 
hand i fråga om planering. Idag, menar han, när man använder termen avses snarare operationell 
samverkan, och då i syfte att hantera konkreta problem och för att skapa ”samsyn och identitet” 
(s. 60). Kommunikation, och således samverkan, för exempelvis identitet verkar finnas 
representerat inom Lidköping kommun, men detsamma gäller även för kommunikation, och så 
vidare, mellan kommuner. Lidköpings arbete mot att bli ett K-samhälle utgör ett bra exempel där 
strävan kan beskrivas i termer av socialt kapital. 
 
Men efter vad mina resultat visar så verkar inte socialt kapital förekomma i någon större 
omfattning. Därmed inte sagt att man inte arbetar med samverkansfrågor tvärsektoriellt för det 
gör man. Men å andra sidan verkar heller inte folkhälsoarbetet överlag vara särskilt utvecklat rent 
generellt om vi ser till de uppgifter som exempelvis visar att endast 50 % överhuvudtaget årligen 
använder sig av ett välfärdsbokslut36. Personligen trodde jag att vi var längre på väg även, och 
även om det är missvisade att härleda nationella undersökningar till en situation lokalt då kanske 
det inte är så konstigt att folkhälsosamordnare inte använder sig av socialt kapital som ett verktyg 
att arbeta med inflytande-, demokrati- och trygghets frågor37. Efter att ha talat med 
folkhälsosamordnare från respektive kommun verkar det som om de är osäkra och känner sig 
pressade tidsmässigt att hinna med allting. Samtidigt spelar nog samordnarnas teoretiska bas 
också in; hur välutvecklad deras förmåga att göra analyser som innefattar eller bygger på socialt 
kapital. Två av tre samordnare kan sägas vara insatta i vad socialt kapital är för någonting, men 
dock inte tillräckligt för att tillämpa begreppet i någon större utsträckning.  
 
Bourdieu (1986) på två sorters potentiella vinstutbetalningar för socialt kapital: dels materiella som 
exempelvis sägs avse värdefulla kontakter och de symboliska som handlar om status som 
tillkommer om man tillhör en exklusiv klubb exempelvis. Dessa transaktionsvinster, tolkar jag det 
som, ligger bland annat och sedermera till grund för gruppens grad av öppenhet. Stora vinster 
leder till ett högt bonding socialt kapital och små vinstutdelningar till en mer öppen grupp. Vad 
jag vill visa med exemplet är att man måste vara vaksam så att man inte uppmuntrar satsningar på 
socialt kapital på ett sådant sätt så att kontraproduktiva grupper skapas. Som tidigare påvisats 
finns det baksidor med ett för högt socialt kapital om det innehålls av grupper som är 
samhällsfientliga (Portes och Landholt, 1996).  
 
Vidare, som omnämndes i problembeskrivningen antogs att socialt kapital kommit att bli ett 
”poppis” uttryck för någonting. Resultaten indikerar att detta någonting inte representeras av 
någon djupare förståelse för begreppet. Men å andra sidan verkar man arbeta implicit med 
begreppet lokalt, och då både i medveten och omedveten handling. Det verkar också finnas en 
vilja att arbeta med socialt kapital, åtminstone menade två av tre folkhälsosamordnare det. Eller 
för att vara mer korrekt så fanns en nyfikenhet i fråga om begreppet men man var inte säker att 
det skulle fungera att tillämpa i praktiken. Som det verkar är det nog snarare inom akademin, och 
då med tanke på antalet artiklar som produceras, där begreppet under en tid nu varit ”poppis”. 
Populariteten verkar alltså inte ha smittat av sig, och kommer kanske heller inte göra, på de 
bestämmande inom de kommuner jag undersökt. Med tanke på att det endast var X som använde 
sig av socialt kapital ställer jag mig undrande till om det överhuvudtaget är bättre som rättesnöre 
att använda sig av begreppet explicit. Något som har visat sig dock är att diskussionen om socialt 
kapital inom kommunerna inte uteslutande kan utgå ifrån de inriktningar som explicit berör 
exempelvis delaktighet och inflytande eller socialt kapital. Som i kommun X, till exempel, så är 
                                                 
36 Det bör sägas att två av tre undersökta kommuner var tidigt ute med att använda sig av VFB men ändå 
förekommer inte socialt kapital i något större omfatttning vilket gör att ”tid” kan uteslutas som möjlig orsak.  
37 Västra Götalandsregionen utmärker sig dock med en stark tradition vad gäller folkhälsoarbete. 
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deras fem primära fokus: uppväxtvillkor, ANT, trygg och säker sexualitet, matvanor och fysisk 
aktivitet. Om vi bara ser till rubrikerna kan det verka som det inte alls skulle gå att jobba för en 
ökning av det sociala kapitalet. Men om man istället ser att det arbetet verkar på tvären, genom 
samtliga av dessa fokus så kommer man nog närmare verkligheten. Man kan alltså arbeta med 
socialt kapital inom ANT, vad gäller matvanor och så vidare. Frågan som återstår då är väl om 
det är viktigt att fokusera begreppet socialt kapital för att på så vis lyfta de ”mjukare” värdena 
som finns inbäddat i begreppet. Som uppsatsen visar verkar det finnas teoretiska möjligheter att 
lyfta denna ”mjukare” framgångsfaktor, och att samtidigt arbeta fram relevanta nyckeltal som kan 
mäta effektiviteten hos socialt kapital.   
 
Indikatorer 
En konsekvens till varför begreppet inte tillämpas i någon större utsträckning på lokal nivå 
kanske har att göra med att det är ett komplicerat begrepp som dessutom är svårmätbart; att det 
inte finns bra indikatorer framarbetade.   
 
Vad som är intressant med nedbrytningen av det sociala kapitalet till att omfattas av fem typer 
(Hogstedt, 2003) är att trygghet och engagemang finns med. Trygghetsarbete kan handla om såväl 
fysiska samhällsplanering (vilket Jane Jacobs var inne på redan på 60-talet), som 
brottsförebyggande på annat sätt exempelvis genom ett fokus på ANT frågor, som förespråkas i 
kommunerna. Engagemang är intressant för det förutsätter, verkar det som, inte bara delaktighet 
utan också inflytande. Korp (2004) skriver exempelvis om skillnaden mellan att vara delaktig och 
vara ”involved”. Det verkar alltså vara så att det snarare är människors möjligheter att vara med 
och påverka och fatta beslut som är betydelsefullt för hälsan, än att endast vara delaktig. Mina 
resultat pekar på hur folkhälsosamordnarna38 i samtliga kommuner, visserligen i olika 
utsträckning, upplever sig beroende av nämndernas, dvs. politikernas vilja att satsa på socialt 
kapital. Men också om man tänker på bilden av socialt kapital inom en kommuns organisation så 
säger det här en del om det nivålänkande sociala kapitalet. Om man utgår från tillit som 
kompositionellt, dvs. är en ”del av” folkhälsosamordnaren så följer rimligtvis hennes bidrag till 
det gemensamma sociala kapitalet med henne då hon flyttar mellan städer eller kommuner. Men 
om vi istället ser kapitalet som kontextuellt finns kapitalet kvar i kommunen, även om hon flyttar. 
Folkhälsosamordnarens upparbetade relationer såväl vertikala som horisontella finns kvar även 
om denne byter jobb; de tillfaller nästkommande. I en del platsannonser finns det uttryckt under 
kvalifikationer att en person skall ha ett vitt kontaktnät. Om vi betraktar dessa kvalitativa nätverk 
som kvarlämnade inom en offentlig organisation skulle inte dessa kvalifikationer behöva stå med 
i platsannonser.  
 
Implementering 
Då vi talar förutsättningar för en lyckad implementering av begreppet socialt kapital; är då 
folkhälsoarbetets integrering i övriga kommunala verksamheten av yttersta vikt? Det kanske är så, 
speciellt då med tanke på att socialt kapital verkar löpa diagonalt mellan förvaltningar. Eller är det 
snarare så att det är kulturen inom kommunen som är avgörande?  
 
Samordnaren i kommun Z gör gällande att en folkhälsosamordnare inte kan hålla kollen på vad 
som görs inom de alla förvaltningarna och områdena; det denne gör är att driva på vad gäller 
folkhälsofrågor som kommer upp i folkhälsorådet. Eftersom det verkar vara så att arbetet med 
socialt kapital i betydande omfattning sker utanför det mer direkta folkhälsoarbetet så ser jag som 
förutsättning att folkhälsoarbetet är en integrerad del av kommunens verksamhet. Ett bra sätt 
verkar vara det här med de ”balanserade styrkorten” (i kommun Y) där varje förvaltning 
redovisar vad de gör och vill göra i fråga om folkhälsoarbete. Om samtliga förvaltningar 
                                                 
38 De avses som yrkesroll då det inte är deras hälsa som uppsatsen handlar om, utan om deras yrkesrolls möjligheter 
att vara med och påverka och fatta beslut 
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informeras om vad socialt kapital står för och om det förstås och mottages som viktigt så finns 
bra förutsättningar för att samla delarna av socialt kapital under begreppet socialt kapital. 
Begreppet betraktas här inte som synkront (fruset i tiden) såsom hälsans bestämningsfaktorer. 
Det gör att vi ännu inte sett resultatet av dess potential. Det kan lika gärna resultera i att man 
bestämmer sig för att återgå till bakomliggande mekanismer, att man hittar ett mer lämpat 
begrepp, eller att det ges ett större utrymme för socialt kapital i politiska diskussionen kring 
resurser att tillämpas för folkhälsovinster.  
 
Kan implementering av socialt kapital betraktas som en grund för uthållig samhällsförändring 
med avseende folkhälsa? Var skall isåfall tyngden vila; inom den politiska dimensionen (teoretiskt 
med framfall aktion) eller inom förvaltning (folkhälsoarbete, praktiskt orienterat)? Finns 
potentialen hos socialt kapital att väcka engagemang, kreativitet och mening? Som det verkar i 
dagsläget så indikerar resultatet en riktning där de verksamma ingredienserna hos socialt kapital i 
bästa fall kan ses som positiva sidoeffekter. För att vinna en bättre genomslagskraft är det nog 
viktigt att identifiera hur man lyckas säkra att ”rätt” socialt kapital uppmuntras och att insatserna 
är riktade, inte minst med tanke på forskningen om ”inequality” och ”inequity”.  
 
Något som också är viktigt för möjligheterna att implementera ett arbete med socialt kapital i det 
kommunala folkhälsoarbetet är huruvida begreppet definieras som en ”vad” eller ”hur” fråga. 
Gällande arenorna hälsofrämjande skola och familjecentraler, samt områdena Agenda 22, 
”närdemokrati” och ”evoice” betraktas socialt kapital ha ett värde i sig självt och bör således 
betraktas som en ”vad” fråga; att arbeta med socialt kapital är med andra ord ett mål i sig. 
Däremot då man inom kommunerna avser arbeta tvärsektoriellt och använder sig av termer som 
samverkan så benämner jag socialt kapital som en ”hur” fråga då arbetssättet står i centrum 
snarare än ”vad” arbetet har för mål. Då jag ser till vad jag utgår ifrån när jag granskat 
kommunernas folkhälsopolicys (sid. 4) hålls både socialt kapital som ”vad” och som ”hur” fråga 
öppen. Jag nämner att jag utgår från att socialt kapital betraktas utifrån: relationer mellan grupper, 
på olika nivåer och karaktäriseras av tillit, ömsesidighet, delaktighet och inflytande (Hogstedt, 
2003). Jag skriver också att jag inte hade för avsikt att gå in närmare på huruvida socialt kapital är 
att betrakta som instrumentellt eller som att ha ett egenvärde. Resultatet visade dock att det kan 
vara fruktbart att skilja på socialt kapital som att avse ”vad” och/eller ”hur”.   
 
Jag har även försökt att utifrån teorin urskilja socialt kapital utifrån uppdelningen ”vad” och 
”hur” vilket är relativt svårt. Bourdieu (i Richardsons, 1986) verkar däremot vara den som 
tydligast talar om socialt kapital som instrumentellt då han skriver om materiella och symboliska 
vinster. Socialt kapital, som jag tolkar Bourdieu, fungerar således som medel att uppnå en högre 
status eller för att det sociala kapitalet skall generera fysiskt kapital, dvs. pengar. Coleman (1988) 
och Putnam (2000) talar inte heller, på ett tydligt sätt, om socialt kapital i termer av medel eller 
mål utan verkar se att begreppet är brukbart på olika sätt. Coleman skriver exempelvis om värdet 
av socialt kapital för möjligheterna att röra sig fritt i en stad om natten, vilket indikerar att värdet 
hos socialt kapital är instrumentellt. Putnam skriver om hur en revitalisering av civilsamhället 
efterlyses för ett ökat socialt kapital, vilket gör socialt kapital till ett mål. Samtliga, som jag ser det, 
talar alltså inte själva på ett tydligt sätt om socialt kapital är att betraktas som medel eller mål. Jag 
anser däremot, vilket resultatet visar, att det är viktigt att veta vilken form av socialt kapital man 
avser i vilka situationer för att på ett mer nyanserat sätt kunna få grepp om begreppet. Inte minst 
är det värdefullt då man vill tillämpa begreppet i praktiken, och då som en integrerad del i 
kommuners folkhälsoarbete.  
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Avslutande kommentarer 
 
För mig att skriva en uppsats på den här nivån har lärt mig oerhört mycket om hur forskning bör, 
och inte bör, bedrivas. Jag inser såhär i efterhand hur felaktigt det var av mig att ta vid och 
försöka utveckla alla de spår som låg till grund för arbetet då jag ordentligt satte igång med 
uppsatsen i oktober 2006. Istället skulle jag ha skapat ett nytt dokument med en väl avgränsad 
form och hållit mig till den. Men å andra sidan så är jag inte sådan som person; att jag har den 
disciplinen. Jag tycker om att befinna mig i periferin och se om jag kan hitta något nytt och mer 
spännande. Men efter att ha skrivit nu känns det som om balansen mellan min kreativa sida bättre 
kan harmonisera med den disciplinära och systematiska.  
 
Socialt kapital för mig har kommit att representera en resurs som kommer av och genom 
människors relationer, snarare än för dem. Det går således inte att starta igång ett socialt kapital 
projekt för en grupp människor hur som helst. Socialt kapital är något som, i första hand, växer 
sig starkt över tid och genom lyhördhet från de förtroendevalda, då avgränsningen avser 
exempelvis en kommun. På många sätt är kanske idén om socialt kapital en spegling av mer 
”traditionella” värderingar som avser solidaritet, gemenskap och gemensamt ansvar för samhället 
i stort samt för medmänniskor i sitt närområde. Och om vi nu skall tala om ett uthålligt samhälle 
och då vi strävar för att utveckla de demokratiska processerna i samhället känns socialt kapital 
aktuellt.  
 
På frågan i vilken omfattning och på vilket sätt hälsoproblem definieras i termer av socialt kapital 
visar resultatet att det finns flera områden inom vilka konceptet används, om än implicit. Jag 
tycker inte vi skall nöja oss med det utan anser att socialt kapital kan betraktas som ett verktyg, i 
första hand, för att arbeta med livsvillkor ur ett folkhälsoperspektiv. Jag menar att det skulle vara 
ett bra sätt föra upp begreppets ståndpunkter på agendan. Vad gäller villkoren för detta ser det 
inte lika bra ut överlag men det finns ljusglimtar. Exempelvis finns det flera områden som 
utpekats som i princip redan utgörs av socialt kapital: agenda 22, projekten närdemokrati och 
”evoice”, där socialt kapital har ett värde i sig självt och kan således betraktas som en ”vad” fråga. 
Det finns också områden där socialt kapital kan användas mer instrumentellt: integrationsfrågor, 
jämlikhetsfrågor och trygghetsfrågor. Vad som ligger i vågskålen för det ofördelaktiga är 
begreppets komplexitet, möjligheterna att mäta (även om uppsatsen visar på en del förslag), tids 
och resurspress inom kommunen tillsammans med en kultur som jag uppfattar på många sätt är 
förändringsobenägen. Jag är inte säker på åt vilket håll vågskålen kommer att väga. Även om det 
runnit mycket vatten under broarna sedan jag för första gången bekantade mig med begreppet, 
dvs. vintern 04/05 finns det både likheter och olikheter vad gäller min ståndpunkt idag. På 
samma sätt som jag upplevde det problematiskt att applicera ett västerländskt präglat begrepp i 
ett land som Namibia, är mina upplevelser idag att det kan vara lika svårt att på ett effektivt sätt 
använda sig av begreppet socialt kapital inom en kommun i Sverige. Men oavsett och tillsvidare 
har jag kvar min tro på potentialen hos socialt kapital. 
 
Avslutningsvis vill jag passa på att rikta min tacksamhet till ett antal personer som varit extra 
värdefulla för mig. Först och främst till min handledare, Peter Korp, vars ovärderliga hjälp jag 
inte klarat mig utan; till folkhälsosamordnarna inom respektive kommun för tid och engagemang; 
till min morfar Bertil Nilsson som hela tiden funnits där som stöd. Jag vill också säga tack till min 
sambo, Helena Pettersson, har bistått mig och uthärdat både frustration och sena nätter. Stort 
tack! 
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Bilaga 1: Kreativt samtal – intervju   
 
Syftet är att förmedla hur socialt kapital gestaltas och förstås i tre kommuner mot bakgrund av 
policydokument som explicit avser folkhälsa, och intervjuer av folkhälsosamordnare från 
respektive kommun. Avsikten är dessutom, utifrån lokala förutsättningar och på policynivå, att 
skissa på möjligheterna för socialt kapital inom kommunalt folkhälsoarbete. Målsättningen är 
även, förutom att ge en beskrivning, att öka förståelsen för begreppet socialt kapital samt visa på 
dess eventuella bidrag till lokalt folkhälsoarbete. Med förståelsen om begreppets funktion lokalt 
är ambitionen dessutom att i slutändan kunna skissa på en framtidsbild för socialt kapital inom 
lokal förvaltning; att utstaka potentiella riktlinjer framåt. I uppsatsen ställer jag mig följande 
frågor: 
 
1) I vilken omfattning och på vilket sätt definieras hälsoproblem i termer av socialt kapital? 
2) Hur ser villkoren ut för, och vilken eventuell betydelse skulle kunna tillmätas, socialt kapital 

på lokal nivå?  
 
Jag har med mig några frågor som är att betraktas som underlag för dialog; så kommer vi in på 
andra spår är det helt okej.  
 
1. Frågor: 

 Är ni bekant med socialt kapital? Vad betyder det för dig/er?  
 Är det något ni har arbetat med, arbetar med eller vill arbeta med? Isåfall på vilket sätt? 

Problem och möjligheter? 
 Inom vilka andra områden (bestämningsfaktorer eller målområden) skulle du kunna tänka 

dig att ett fokus på socialt kapital skulle kunna vara användbart? Isåfall hur? 
 I litteraturen (mer konkret) går att läsa att det behövs mer forskning för att få fram 

relevanta indikatorer gällande exempelvis nationella målområdet ett: har du några 
funderingar eller förslag kring detta? 

 Hur ser framtiden ut hos er vad gäller strategier, med avseende socialt kapital eller dess 
komponenter? 

 
2. Övergång: 
Följande dokument är det som jag tittat på: Välfärdsbokslut, handlingsplanen, ÖP, 
folkhälsoavtalet.  

 Hur använder ni dessa dokument? 
 Vilken vikt lägger ni på vardera?  
 Finns det andra dokument som är av större betydelse för sammanhanget? 
 Hur skulle ni skatta betydelsen hos dokumenten? 
 Finns det andra förvaltningar inom kommunen som du vet/tror arbetar med socialt 

kapital? 
 
3. Analysen 
Läser upp det väsentliga från det jag hittills kommit fram till och tar diskussionen i tur och 
ordning39.  

 Har jag förstått det hela riktigt? 
 
 
 
 

                                                 
39 Det gjordes inte vid tillfället utan istället skickade jag uppsatsen till vardera samordnaren senare för genomläsning.  
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