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Abstract 
The purpose of this research is to examine some historical aspects of Robert Putnam’s thesis 
about voluntary associations and social capital. According to a micro perspective theory of 
social capital the trust and reciprocity required and created by associations is important to 
explain the disparity between institutional performance and socioeconomic development of 
societies. The social patterns governing this therefore set a precedent for the future. Using the 
mutual sickness benefit societies in Sweden as variable for voluntary associations around 
1884, the essay discusses the possible links between social capital, associations and long term 
economic development. The history and structure of the mutual benefit societies is analysed, 
and the regional differences in social capital and economic development 1958-1980 are 
compared to the spread and extension of these benefit societies in 1884. The concluding 
chapter notes many difficulties in establishing empirical evidence of the discussed theories, 
pushes the role of some existing alternative explanations and makes a few suggestions on 
further historical research of the mutual benefit societies in the field of social capital.  
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1. Inledning 
 
“Social capital here refers the features of social organisation, such as trust, norms and 

networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated action.” 

– Robert Putnam, 19931 

 

I skrivande stund börjar det närma sig tjugo år sedan Robert Putnam presenterade sina teorier 

i den välrefererade boken Making Democracy Work: Civic traditions in modern Italy. 

Idag är Socialt kapital ett veritabelt forskningsområde med flera olika tankeskolor. Det går att 

hitta minst tre flitigt debatterade forskningsområden kring ämnet. Den första är frågan om det 

sociala kapitalet sjunker och vilka konsekvenser det får.2 Det andra området fokuserar på 

komparativa studier som visar hur socialt kapital korrelerar med allt från välbefinnande till 

institutionell, tillväxt och demokrati. Ett tredje område vill förklara hur socialt kapital skapas 

ur en mer historiskt kontext.3 Putnam menar att socialt kapital är traditionsbundet och kan 

starkt påverka socioekonomisk prestation och institutionell prestation över lång tid. Det 

senaste området utgör fokus för den här uppsatsen. Centralt i Putnams resonemang är också 

att socialt kapital genereras av, och kan mätas genom, medborgerligt deltagande i bland annat 

frivilliga föreningar.4  

 

”Nu kan broder sjuk ligga; då skola bröderna honom besöka och hjälpa honom till hans 

bästa. Den, som det ej gör, förbättrar därigenom ej sitt anseende.” 

– Skomakarnas skråordning, tidigt 1500-tal.4 

 

I Sveriges fall såväl som Italiens mobiliserades hundratusentals människor i social 

verksamhet vid den tidigindustriella perioden i 1800 talets slutskede, i Sverige ibland kallat 

folkrörelsernas tid. Utifrån en ståndpunkt att föreningar och socialt kapital räknas, bör en 

sådan malström av medborgerlig aktivitet vara av stort intresse.  

Bland dessa organisationsformer var sjuk och begravningskassorna och andra hjälpkassor 

några av de vanligaste. I Sverige var hjälpkassorna ofta frivilliga föreningar drivna av 

medlemmarna själva och hade som uppgift att förse sina medlemmar med social trygghet 

                                                 
1 Putnam, Making Democracy Work, s. 167 
2 Med anledning av dessa hypoteser drev Putnam mellan 1995 och 2000 ett projekt med syftet att återuppliva de 
medborgerliga verksamheterna och främja förtroende mellan individer i samhället.Projektet är känt som Saguaro 
seminars och har efter 2000 fokuserat på att främja forskning och mätning av nätverk och socialt kapital. 
3 Putnam, Making Democracy Work, s. 121 
4 Lindberg, Den svenska sjukkasserörelsens historia, s. 7 



 3

genom allt från sjukhjälp till resekostnadsunderstöd. Uppsatsen fokuserar på hjälpkassornas 

funktion som en möjlig manifestation av socialt kapital och undersöker dess koppling till 

ekonomisk utveckling. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Putnam använder tätheten av frivilliga föreningar, särskilt självhjälpsorganisationer (mutual 

aid societies), för att jämföra socialt kapital mellan italienska regioner år 1860-1880. Han 

visar att de föreningstäta regionerna 1860-1880 fortfarande uppvisar högt socialt kapital och 

dessutom god socioekonomisk utveckling år 1970, medan de regioner där föreningarna inte 

fick fäste presterade sämre.  Författarens slutsatser är att socialt kapital, mätbart genom bland 

annat frivilliga föreningar, långsiktigt påverkar socioekonomisk och institutionell utveckling, 

samt att socialt kapital kan finnas inom regionala sociala strukturer som är mycket seglivade.5  

Denna hypotes manar till den intressanta fråga om de svenska frivilliga föreningarna runt 

1800 talets slut kan fungera som mätare för socialt kapital i Sverige, och om detta kan vara 

länkat till socialt kapital och ekonomisk utveckling över tid.  

Den föreningsverksamhet som uppsatsen tittar på är hjälpkassorna. Folkrörelserna har tidigare 

uppmärksammats av svensk forskning kring socialt kapital men hjälpkassorna är en hittills 

oprövad variabel i sammanhanget. Närmare bestämt har den forskning jag tagit del av inte 

använt hjälpkassorna i en liknande operationalisering för en historisk undersökning av det 

sociala kapitalets långsiktiga effekter i Sverige. 

 

Uppsatsens syfte är att kritiskt diskutera det historiska samspelet (som beskrivet av Putnam) 

mellan föreningar, socialt kapital och ekonomisk utveckling. Syftet genomförs i två steg.  

Det första steget fokuserar på variabeln föreningar, genom att kvalitativt granska 

hjälpkassorna. Visar det sig att hjälpkassornas egenskaper i stor utsträckning motsvarar teorin, 

stärker det uppsatsens stöd för Putnams hypotes. I motsatta fall ges en inblick om de särskilda 

bristerna och problematiken hos hjälpkassor som variabel i praktiken. Därifrån kan konceptet 

frivilliga föreningar, och dess generaliserbarhet, diskuteras.  

Det andra steget undersöks om det finns en korrelation över tid mellan hög organisationsgrad 

i hjälpkassor 1884 och socialt kapital och ekonomisk utveckling 1958-1980. En tydlig 

överensstämmelse skulle starkt påvisa att det existerar en växelverkan, genom en 

mellanliggande variabel eller inte. Kring en avsaknad av korrelation kan resoneras att en 
                                                 
5 Putnam, Making Democracy Work, s. 157 
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historisk undersökning inte med enkelhet ger empirisk bevisning för teorin. Dessa, och andra 

möjliga mönster som uppstår i en statistisk jämförelse, kan resoneras i relation till 

hjälpkassornas egenskaper, och bidra till att problematisera och diskutera Putnams förklaring 

av socialt kapital.  

Frågeställningarna är: 

 Passar hjälpkassornas egenskaper in i Putnams beskrivning av frivilliga föreningar? 

 Hur ser korrelationen ut på länsnivå mellan förekomsten av hjälpkassor 1884 och 

ekonomisk utveckling och graden av socialt kapital år 1958-1980? 

 

1.2 Disposition 

Vidare i inledningen beskrivs metod, operationalisering, val av variabler och material samt 

diskussion kring dessa. I det andra kapitlet beskrivs forskningsläget omkring socialt kapital 

och frivilliga föreningar, och en del centrala begrepp förklaras. Sedan beskrivs hjälpkassornas 

utveckling och deras potential som variabel för socialt kapital diskuteras. I det fjärde kapitlet 

presenteras och diskuteras resultatet från det empiriska materialet. Genom uppdelningen blir 

en viss repetition av de teoretiska och empiriska verktygen ohjälplig, men jag tycker att det 

också bidrar en tydligare presentation av uppsatsen.  

 

1.3 Metod 

I komparativa studier av socialt kapital använder sig ofta av enkäter som mäter attityder till 

förtroende eller reciproka sociala normer på individnivå. Sedan jämförs graden av socialt 

kapital med institutioners prestation, befolkningstäthet, utvecklingsnivå och mycket mer. 

Historiskt inriktad forskning med långa tidsperspektiv har inte den möjligheten till 

individbaserade, normbaserad statistik. Resultatet blir att man oftast för den historiska 

variabeln (hos Putnam 1860-1920) tvingas använda mer värdeneutral handfast data över 

exempelvis medlemskap i olika organisationer, och därifrån dra slutsatser om subjektiva 

attityder. Sedan jämförs det med subjektiv baserad enkäterna från de senare åren. 

Mätningarna över tid sker alltså mellan mycket olika variabler.  

Operationaliseringen och valet av variabler är delvis hämtade från dessa författare samt Erson 

och Milner. Särskilt Putnams mätningar av de långsiktiga effekterna av frivilliga föreningar i 

Making Democracy Work används som en slags modell för uppsatsen. 
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För att granska hjälpkassorna egenskaper görs en kvalitativ undersökning baserade på 

sekundärlitteratur. Uppsatsen söker i materialet efter utsagor som berättar om egenskaper hos 

hjälpkassorna som passar in eller motstrider beskrivningen av frivilliga föreningar enligt 

Putnam  

För att urskilja om/hur förekomsten av hjälpkassor är kopplat över tid med socialt kapital och 

ekonomisk utveckling, görs i den här uppsatsen en jämförelse i Sverige på länsnivå. Olika 

variabler för socialt kapital och ekonomisk utveckling i länen mellan 1958 och 1980 jämförs 

med befolkningsandelen anslutna i hjälpkassor 1884 och medelvärdet på medlemsantalen i 

hjälpkassor 1880-1884, som alltså är de oberoende variablerna. Metoderna liknar till stor del 

(eller försöker efterlikna) Putnams Italienska mätningar. Överflyttningen av en jämförelse 

mellan regioner från Italien, till mellan län Sverige, lär inte vara helt oproblematisk. Det är 

troligt att effekten på statistiken varierar i mindre grad än i länder som Italien, med större 

interna kontraster. Ändå finns en egenart och en varierande regional kultur inom Sverige, och 

den ekonomiska kartan är inte helt homogen, vilket gör en jämförande studie intressant. 

 
 

1.3.1 Tidsperiod 
Tidpunkten 1884 är fördelaktig då det fångar hjälpkassorna i det utvecklingsskede där de i 

teorin bör ha haft starkast effekt på socialt kapital; då hjälpkassorörelsen fått ordenligt med 

spridning, men fortfarande inte centraliserats genom den process av sammanslagningarna som 

skulle ske under 1900 talet. Antal hjälpkassor 1880-1884 tas med som ett andra källmaterial 

för att kontrollera trovärdigheten i statistiken från 1884, samt för få en bild av hur 

medlemsantalen per kassa skilde sig mellan länen. Det specifika valet av tidsperiod är bestämt 

av tillgång på statistik; Lejonparten av statistiken kommer från en källa 

(Arbetareförsäkringskommitén sammanställning av alla Sveriges hjälpkassomedlemsantal per 

län).  

Erson och Milner har visat att socialt kapital i Sverige mätt på flera olika sätt inte korrelerar 

med institutionell prestation eller ekonomisk utveckling.6 Län med högt socialt kapital är 

glesbefolkade och har hög högre arbetslöshet, ohälsa och lägre medelinkomst än län med lågt 

kapital. Onyx och Bullen kommit fram till liknande resultat för Australien år 1997.7 De 

föreslår att det i utvecklingen mot ett mer postmodernt samhälle saknas ett samband mellan 

                                                 
6 Erson och Milnen, Social Capital, Civic Engagement and Institutional Performance in Sweden, s. 13, 27 
7 Onyx och Bullen, Measuring Social Capital in Five Communities, s. 17, 11, 36 
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den form av generellt förtroende och ekonomisk utveckling. Erson och Milners mätningar 

börjar år 1975, varför det blir intressant om samma sammanband saknas även innan dess. 

Uppsatsens syftar inte till att etablera en gräns för hur det sociala kapitalet återspeglas på 

någon passage mellan det moderna och det postmoderna tillståndet. Dock kan skillnader i 

mellan mätningarna under tidsperioderna före och efter 1975 diskuteras i ljuset av Erson och 

Milners slutsatser, och detta har påverkat valet tidsspannet för variablerna i uppsatsen. 

Dessutom ger det uppsatsen fördelen att så att säga undersöka ”ny terräng”.  

 

1.3.2 Operationalisering 

I Putnams operationalisering jämförs ett antal variabler som mäter föreningstätheten i Italiens 

regioner mellan 1860-1920 med ett stort index för socialt kapital och institutionell prestation 

runt 1970 talet. Uppsatsen arbetar efter att åstadkomma en liknande operationalisering. 

1.3.2.1 Variabler för ekonomisk utveckling 1959   

Putnams forskning och en mängd andra studier använder sig av mer komplexa begrepp för att 

beskriva utvecklingsgrad och prestation. Slutprodukten kallas institutionell prestation; en 

fungerande demokrati, dynamisk ekonomi och rättstat. Konceptet är viktigt då Putnam för 

hypotesen att socialt kapital  institutionell prestation + socioekonomisk utveckling, snarare 

än socioekonomisk utveckling  socialt kapital + institutionell prestation. Variabler för 

institutionell prestation är elaborerade och har varit svåra att bearbeta, särskilt i uppsatsens 

begränsade form. Jag har istället använt mig av variabler mer typiskt kopplade till ekonomisk 

utveckling. Uppsatsen hoppar alltså över ett steg och prövar istället hypotesen Socialt kapital 

 ekonomisk utveckling. 

Den ekonomiska variabeln som används är skattekapacitet per capita 1959. Uppgifterna gäller 

den uppskattade nettoinkomsten efter skulder med mera, delat med antal invånare. Det är en 

indikator på inkomstnivån i länet, vilket jag antar borde vara ett generellt tecken på den 

ekonomiska utvecklingen och dynamiken i området. Nackdelen är som sagt att institutionell 

prestationen (som ofta används i litteraturen om socialt kapital) inte avspeglas utan bara den 

ekonomiska situationen; Hos Putnam och Erson och Milner används en mängd faktorer som 

visar funktionerna mer ingående. Exempel på detta är budgetstringens, eller nej-röstare till 

kärnkraft, som i sin tur är förbundet med en viss ekonomisk och institutionell nivå. Den 

metoden har den uppenbara fördelen att de olika variablerna stödjer varandra och ökar 

säkerheten. Få variabler för institutionell prestation tiden före 1975 har dock varit möjliga för 
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mig att bearbeta till länsnivå. Därför är valet av skattekapacitet per capita baserat på att det på 

ett samlat sätt gör jämförbar, den ekonomiska situationen för alla länen. För att vidare kunna 

jämföra länens ekonomiska utveckling över tid har jag valt att ta med urbanisering. Variabeln 

är den procentuella ökningen av stadens andel av den totala befolkningen per län 1880-1840. 

Tanken är att få en bild av hur län med likartad ekonomisk utgångspunkt presterar ekonomiskt 

över tid och se om organisationsgraden av hjälpkassorna korrelerar med detta. Det är grov 

statistik och självklart till stor del är styrt av externa faktorer som förslagsvis utvandring, 

naturresurser med mera. Dessutom kan statistikkällans definition av stad/landsbygd ha ändrats 

något under perioden. Det bevisar inte någon kausal koppling av ordningen socialt kapital  

ekonomisk utveckling, men är tänkt att ge en bakgrund att diskutera sammanbandet mellan de 

två.  

 

1.3.2.2 Variabler för socialt kapital 1958 och 1980 

De sociala variablerna jag tar upp är graden av kontakt med grannar 1980 och 

kommunalvaldeltagande 1958. Valen är delvis baserat på att det har visat hög effekt på socialt 

kapital i en Australiens mätning av socialt kapital som kommer fram till att 8 av deras 68 

variabler för socialt kapital svarar för 49 % av variationen. Två av dessa var deltagande i en 

lokal organisation samt just kontakt med grannar.8 På grund av länsuppdelningen kan 

uppsatsen inte använda medlemskap i sportföreningar (vilket är den vanligaste föreningstypen 

i Sverige). Erson och Milner har framställt ett index över socialt kapital på länsnivå där 

sportföreningar ingår, så en framtida studie kan möjligen göra en sådan jämförelse. 

Kommunalvaldeltagande är inkluderat för att få fram invånarnas demokratiska engagemang 

på det lokala planet och bygger på antagandet av Putnam att högt socialt kapital gör individer 

politiskt aktiva.9 Det kan möjligen också ses som ett tecken på institutionell prestation, med 

hänsyn till att röstande kanske avspeglar medborgares förtroende för staten. Liknande 

variabler används av Erson och Milner, men i denna uppsats används hjälpkassorna som 

oberoende variabel och mätningarna sker dessutom över en tidigare tidsperiod.  

 

1.3.3 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till väldigt få faktorer och variablerna bearbetas inte med särskilt 

avancerad kvantitativa metoder. Studiens omfattning är mycket begränsad. Forskning i socialt 

                                                 
8 Ibid. S. 28,29  
9 Putnam, Making Democracy work, s. 94,95 
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kapital tar ofta ett stort antal variabler för socialt kapital som tenderar att komma hand i hand, 

vilket stärker bevisningen. Mer omfattande studier har kunnat använda samma typ av 

individbaserade variabler vid två olika tidpunkter och jämföra dessa10, medan uppsatsen 

arbetar med olika variabler över tid. Valen av variabler är i viss mån en begränsat av 

tillgången på hanterbar statistik och de beroende variablerna tagna från olika tidpunkter (1980, 

1958, 1959).  

 Att göra en jämförande studie som sträcker sig över ett helt sekel fyllt av stora omdaningar 

uppmanar självklart till försiktighet. Uppsatsen har enbart en oberoende variabel för socialt 

kapital 1884, medan exempelvis Putnam (vars operationalisering till stor del fungerar som 

modell för uppsatsen) använder fem, som i och för sig inte överlappar helt tidsmässigt.11 

Studien har inte fastställt exempelvis graden av tillit på länsnivå 1884, utan hjälpkassorna får 

själva representera socialt kapital; De är den förmodade länken till socialt kapital under senare 

tid.  

Vidare har uppsatsen har inte bearbetat statistiken genom att kontrollera för externa faktorer, 

så samtliga alternativa förklaringar till slutsatserna dragna av det empiriska materialet är 

potentiellt riktiga. Möjlig korrelation mellan hjälpkassor och socialt kapital eller andra 

mönster fastställer inte ett kausalt förhållande utan kan tas mer som fingervisningar som 

diskuteras i relation till tidigare forskning. Stora frågor av typen ”är socialt kapital orsaken till 

den regionala ekonomiska utvecklingen eller är det tvärt om” eller ”beror hjälpkassornas 

spridningsgrad på den generaliserade tilliten” kommer inte att kunna få ett tydligt svar genom 

den här studien. Uppsatsen har snarare ambitionen att använda statistiken som ett bollplank 

för en diskussion kring den historiska kopplingen mellan socialt kapital hjälpkassor och 

frivilliga föreningar. 

  

1.3.4 Länsförändringar 
Statistiken i uppsatsen jämförs på länsnivå och sträcker sig över ett helt århundrade. Därför är 

det nödvändigt att uppmärksamma de möjliga länsförändringar som har skett; områden som 

delas upp mellan län eller helt byter län orsakar en förvrängning över tid. Folkräkningarna 

från 1900-1940 ger en detaljerad bild av förändringarna och visar ett mindre antal 

förflyttningar av socknar mellan länen. Därefter ökar förändringen och ändringar sker i de 

flesta län, antagligen på grund av kommunalreformerna 1952 och 1972. Mest märkbar är 

                                                 
10 Erson och milners mätningar rör sig mellan 1975 till 1999. 
11 Putnam, Making Democracy Work, s. 150 



 9

förflyttningen av Knivsta Kommun från Stockholms län till Uppsala län. Min uppskattning är 

att länsuppdelningen under tidsperioden är konstant nog för att användas i uppsatsen. Länen 

har behållit sin huvudsakliga struktur, och residensstäderna har inte bytt län. De störta 

förändringarna inträffar före och efter uppsatsens tidsspann, exempelvis 1862 års 

kommunalförordningar samt 1990 talet då Kristianstads, Älvsborgs, Skaraborgs och 

Göteborg- och Bohus län försvann i ett antal sammanslagningar. Dock har jag inte 

kontrollerat alla förändringar och det troligt att länsförändringarna får en viss påverkan 

enskilda områden.12  

 

1.4 Tidigare forskning 
Den nuvarande formen av socialt kapital brukar tillges James Coleman, som i en artikel från 

1988 som bland annat försöker förklara rationellt handlande inom sociala förhållanden.13 

Konceptet är närvarande i många olika områden. Palman och Svendsen sammanfattar fyra fält 

som är nära relaterade till socialt kapital: Management, (goodwill) Makro politik (trovärdighet 

viktig för monetära styrmedel) Spelteori (processen att uppehålla kooperativa strategier) 

Antropologi (utvecklingen av gruppnormer).14  

Kring normer och hur socialt kapital skapas och påverkar samhällen återfinns Robert Putnam, 

särskilt genom de mätinstrument som används i Making Democracy Work. Francis Fukuyama 

intar ett bredare perspektiv av ekonomisk sociologi i en läsvärd essä över postmodern 

kapitalism och det sociala kapitalets komplicerade plats i detta.15 Deitlin Stolle och Mark 

Hooghe fokuserar, i kontrast till Putnam, mer på institutionella aspekterna av socialt kapital. 

För kritik av socialt kapital, och särskilt historiska förklaringar, är Sidney Tarrow en bra 

introduktion.16 

Som teoretisk utgångspunkt följer uppsatsen modellen av socialt kapital som förklarad av 

Robert Putnam. I kapitel två kommer Putnams teoretiska ramverk och de huvudsakliga 

alternativa perspektiven att presenteras och de väsentliga skillnaderna kommer förklaras. Det 

är Putnams version av socialt kapital som operationaliseras och testas. Statistiken analyseras i 

första led för att se hur de samstämmer med resultaten från Putnams historiska jämförelse i 

Making Democracy Work. När resultaten diskuteras används även de alternativa perspektiven 

för att problematisera svaret på frågeställningarna.  

                                                 
12 Folkräkningar från 1910, s. 6, 1920, s. 6, 1930 s.13, 1940 s. 3 
13 Coleman, Social capital in the creation of Human capital, S. 118 
14 Paldam och Svendsen, An essay on social capital, S. 343 
15 Fukuyama, Still Disenchantet? The modernity of post industrial capitalism. S. 1-18 
16 Tarrow, Making social capital work across space and time. S. 195-196 
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När uppsatsen återknyter till tidigare forskning har jag valt att främst använda mig av Putnam, 

Stolle och Rothstein. Trots att området är mer omfattande så får de representera den teoretiska 

basen i den här uppsatsen. Författarna representerar dessutom till viss del de olika 

forskningslägen som uppsatsen diskuterar. En av fördelarna med Stolle och Rothstein är att de 

har forskat i socialt kapital i just Sverige. 

 

1.5 Material 

Statistiken på antalet medlemmar i hjälpkassor år 1884 är sammanställt i 

arbetareförsäkringskomiténs betänktande från 1888, som hade till syfte att undersöka Sveriges 

arbetares förutsättningar vid olyckfall i arbetet. Statistiken samlades in dels genom 

cirkulärskrivelser från fattigvårdsstyrelserna med uppmaning att redogöra för samtliga 

befintliga hjälpkassor, antal medlemmar samt andra uppgifter. Man använde sig dessutom av 

revisionsberättelser från kungliga biblioteket i Stockholm samt en insamling i samband med 

ett folkmöte i Ringsjön 1884. Donationsfonder eller andra kassor där avgifterna inte ”utgick 

från de personer som de avser att hjälpa” räknades inte in.17  

Statistiken från boken ”Sjuk- och Begravnings och andra hjälpkassor i KB: Samlingar” är till 

stor del byggd på arbetareförsäkringskomiténs men har dessutom med räkningar fram till 

1900. I uppsatsen fungerar den som kompletterande statistik. Båda beräkningar har försökt 

omfatta samtliga hjälpkassor i landet. Sammanställningarna är noggranna men säkert inte 

fullständiga. Det är möjligt att mycket små hjälpkassor har missats. Om storleken på 

hjälpkassorna varierar från län till län, vilket är troligt, kan detta skapa systematiskt felkällor. 

Trots detta är de två böckerna den mest kompletta statistiken som finns att använda sig av. 

Statistiken för kommunalvalsdeltagande, kontakt med grannar och uppskattad taxerbar 

inkomst har hämtats från statistisk årsbok och SCB:s levnadsförhållandeundersökning (LFU).  

För att få en bild av hjälpkassornas mera kvalitativa egenskaper och dess bakgrund är 

huvudkällan ”Den svenska sjukkasserörelsens historia” av Gösta Lindeberg. Boken, som 

bygger på en stor mängd fallstudier av sjukkassors stadgar och protokoll, är skriven på 

uppdrag av svenska sjukkasseförbundet. Den finns en uppenbar partisk tendens i boken, som 

kan ha påverkat hur exempelvis hjälpkassornas självständighet till de övriga folkrörelserna 

beskrivs, eller hur samhällsdugliga hjälpkassorna egentligen var. De undersökta hjälpkassorna 

är bara ett urval och det går inte att bevisa att deras egenskaper motsvarade normen för 

föreningarna. Lindebergs bok används främst för att är den mest uttömmande samlingen på 
                                                 
17 Arbetareförsäkringskommitens betänkade 3:6, s. 2  
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området. Det finns en problematik med tendens i det övriga materialet då hjälpkassorna 

främst uppmärksammats inom arbetar historia, vilken kan ge en partisk redogörelse av 

företeelsen, som inte alltid var ett arbetarklassens projekt.  Dock återfinns liknande berättelser 

i flera olika sekundärkällor som uppsatsen använder sig av.  

 

2. Socialt kapital  

2.1 Socialt kapital enligt Putnam  
Putnams sammanfattar källorna till socialt kapital som ömsesidighet, hederlighet och tillit:  

”The networks, norms of reciprocity and trust that are fostered among the members of 

community associations by virtue of their experience of social interaction and cooperation”.18 

Socialt kapital kan också sägas vara krafter som får medborgare att samarbeta för att nå 

kollektiva mål. Inom institutionell teori talar man om normer som sänker 

transaktionskostnaderna. Transaktionskostnader kan beskrivas som de kringliggande 

kostnader som ser till att ett byte kan ta plats, t.ex. produktinformation, kostnader kring 

köpslåendet och kostnader för att garantera att parterna håller sig till avtalet. Ett samhälle med 

högt socialt kapital där folk litar på varandra har låga transaktionskostnader i och med att de 

små sociala vardagliga bytena förenklas. Om parterna känner förtroende för varandra undviks 

förlusten av ett utbyte som inte blir av på grund av deras misstänksamhet mot varandra.19 

Begrepp som transaktionskostnader och transparens har alltså en central roll i teorin. 

Institutionell teori visar att problemen ovan ofta löses med regelverk, ett rättsystem och en 

tvångsapparat som håller parterna till ett avtal vilket framkallar förtroendet. Enbart detta 

ovanifrån skapade förtroende kan dock inte minimera transaktionskostnaderna. Därför är det 

nödvändigt även med informella institutioner, vilket är ett område där man bland annat 

hänvisar till socialt kapital.20 Vad idén om socialt kapital bidrar med är en annan slags lösning 

till problem som rör sig inom fältet för informella institutioner. En social kontroll som bygger 

på hederlighet mot varandra är billigare och effektivare (och underlättar för) tredje part vid 

var och enda transaktion. Att två vänner litar på varandra är ju inget fantastiskt, men hur förs 

det tillståndet ut till resten av samhället? Eller som Putnam skriver. ”Det finns en viktig 

skillnad på hederlighet byggd på personlig erfarenhet till hederlighet byggd på allmän 

samhällsnorm, från att lita på butiksägaren runt hörnet för att man känner honom till att lita på 

                                                 
18 Boix och Posner, Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam's Making Democracy Work, s 2 
19 Putnam, Den ensamme Bowlaren, s. 142 
20 Hedlund 2007, Institutionell teori, s. 176 
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någon man nickade åt första gången på kaféet förra veckan.” Den senare typen av förtroende 

brukar kallas generaliserat förtroende ”generalised trust”.21 En förklaring till detta använder 

sig av spelteori och dilemman kring kollektivt agerande.  

Ett första exempel rör kollektiva varor. Kollektiva varor, som bra vägar eller ett daghem, kan 

nyttjas av alla oavsett om de deltog i skapandet av den eller inte. Därför finns inte incitament 

att ta första spadtaget i ett sådant projekt. Det är mer logiskt att låta ”de andra” göra jobbet, 

med den uppenbara konsekvensen att hela samhället blir lidande. Detta brukar kallas 

för ”snålskjutsproblemet”.  I ett samhälle med lågt socialt kapital, utan normer för altruism 

eller snarare ”ett rätt uppfattat egenintresse” (alltså att det allmännas nytta i förlängningen 

också är sin egen) kommer man inte ta till vara på de möjligheter som samarbete utanför sin 

närmaste krets kan erbjuda, exempelvis kollektiva varor.22 Ett klassiskt fall som kan belysa 

problemet, går ut på att två fångar hålls isolerade från varandra. Fångarna vet att om enbart 

han/hon släpps fri om hon/han skyller på den andre, men om båda håller tyst får dom ett milt 

straff. Om enbart en bli beskylld får denna ett hårt straff. I och med att de inte har information 

om varandra eller kan kommunicera, blir det logiska valet för att skylla på varandra, oavsett 

vad den andre gör. Men genom högt socialt kapital; genom att ha starka nätverk mellan 

individer från olika grupper i ett samhälle skapas det förtroende och den information som är 

nödvändig för att klara sig ur fångens dilemma. I förlängningen finns stora samhällsvinster 

med detta samarbete, som påverkar tillväxt och till och med (enligt Putnam) kan förklara 

varför regioner som norra och södra Italien skiljer i ekonomisk utveckling.23  

2.1.1 Socialt kapital skapas genom föreningar 
Trots problemen med kollektivt agerande, (som bekräftas av kontrollerade experiment) 

förekommer uppenbarligen kollektiva lösningar i många olika former. Hur dessa lösningar 

fungerar kan förklaras genom att observera så kallade Rotating Credit Association. Dessa är 

enklare sammanslutningar som observerats över hela världen där det samlade kapitalet och 

arbetskraften i turordning delas mellan medlemmarna. De består av och växer från redan 

befintliga kontakter och nätverk.24 Organisationen är beroende av förtroende och samarbete. 

Medlemskap, tillgång till kakan, bygger på medlemmarnas sitt eget sociala kapital, och på 

deras vänner och kontaktnät (ett borgensmanssystem). Straffet för att avvika från det 

reciproka mönstret är ofta förlorat anseende och förtroende (socialt kapital) och uteslutande. 

                                                 
21 Putnam, Den ensamme Bowlaren, s. 143  
22 Putnam, Den ensamme Bowlaren, s. 142 Citat av Tocqueville 
23 Putnam, Making Democracy Work, s. 181 
24 Putnam, Making Democracy Work, s. 169 
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Socialt kapital ökar när det sätt i omsättning och minskar när det inte används; nätverk skapar 

förtroende och annat socialt kapital, vilket skapar förutsättningar för samarbete och nya 

reciproka nätverk. Genom verksamhet som länkar människor i nätverk förs alltså förtroendet 

från den nära vännen över till han man nickade åt i kaféet.  

En stor del av Putnams tes, som är relevant för uppsatsen, är just att föreningslivet och vissa 

former av nätverk i ett samhälle, som frivilliga föreningar, genererar socialt kapital. De 

produktiva formerna av föreningar är horisontella, i kontrast till vertikala. Denna ide kan 

återknytas så långt tillbaka som till Max Weber; ett exempel på en vertikal organisation är 

katolska kyrkan, i förhållande till med mer horisontella protestantiska. Den senare är bättre på 

att underbygga lösningar av kollektiva problem. Även inom de horisontella nätverken finns 

olika typer. En del innefattar enbart individer som i normala fall skulle integrera med varandra, 

och andra typer är nätverk av individer som annars inte skulle integrera med varandra. De 

senare, ”bridging networks”, är på grund av sina överbryggande egenskaper mycket viktig.25 

Dessutom antas det personliga mötet, kommunikation på individnivå, vara viktigt för ökat 

socialt kapital.  

Förekomsten av frivilliga föreningar som så kallade medborgerliga verksamheter (civic 

engagement) används därför som en mätbar variabel på det sociala kapitalet. De antas hjälpa 

till att generalisera förtroendet till samhället i stort, alltså inte bara vara en effekt av utan 

också generera socialt kapital. 

2.1.2 Socialt kapital historiskt betingat 
Graden av socialt kapital antas ha starka effekter på samhället. I Bowling alone visar Putnam i 

en jämförande studie över USA:s stater hur högt socialt kapital korrelerar med god utbildning, 

trygga och produktiva bostadsområden, ekonomiskt välstånd, hälsa, lycka och demokrati.26 I 

Making Democracy Work görs en studie av de Italienska regionernas sociala kapital och 

institutionella prestation. Även där visas en stark korrelation mellan högt socialt kapital och 

institutionell prestation. De södra regionernas eftersatthet förklaras av lågt socialt kapital; 

Klientelismen underminerar horisontella nätverk och samarbete för kollektiva lösningar 

sträcker sig inte utanför familjen. Norr om Mezzogiorno däremot, frodas föreningslivet och 

förtroendet mellan människor och också demokratin.27 

Putnams forskning försöker ge en historisk förklaring till varför vissa regioner är mer 

medborgerliga än andra. Han menar att norra Italiens framgång bygger på medborgerliga 

                                                 
25 Ibid. S. 22 
26 Ibid. 302 
27 Putnam, Making Democracy Work, s. 98,  
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traditioner från stadsstaternas tid, medan södern har en tradition av klientelism och totalitärts 

styre som kan spåras till normandernas kungadöme. Andemeningen är alltså att socialt kapital 

är historiskt betingat genom stigberoende. Putnam försöker visa att socialt kapital inte kan 

förklaras bara som en biprodukt av socioekonomisk utveckling utan en av förutsättningarna 

för den. Den andra halvan av 1800 talet ses som en avgörande tidsperiod. Sjukdomar, ohälsa 

och andra former av problem i under industrialiseringen av samhället ledde till en våg av 

självhjälpsorganisationer och andra samfund.28 Av särskilt intresse för denna uppsats är att 

Putnam ger speciellt mycket betydelse åt självhjälpsorganisationerna i Italien. Inom deras 

verksamhet rymdes sjukhjälp och kompensation, begravningshjälp, utbildning och rekreation 

med mera. Dessa föreningar var reciproka till grunden och, även om de ofta riktade sig till 

arbetarklassen i städerna, skar dom över de konventionella klassmässiga och politiska 

gränserna. De beskrivs som lokalt organiserade, praktiskt reciproka och medlemskapet ”cut 

across conventional boundaries of class, economic sector and politics”. Åtminstone på ytan 

verkar dessa passa in på mallen av horisontella bryggande föreningar.29 Framgången för de 

olika självhjälpsorganisationerna följer mönstret för andra medborgerliga verksamheter; 

väldigt få i söder och blomstrande in norr. En regional kultur har inflytande över det sociala 

kapitalet och därför spelar historia roll. Putnam jämför förekomsten av bland annat 

självhjälpsorganisationer i ett tidigindustriellt stadium med institutionell prestation och 

medborgerlig verksamhet 1970. Hans slutsatser (som rör fallet Italien) är att medborgerlig 

verksamhet 1900 är en bättre mottstock för institutionell prestation 1970 än statistik på antalet 

sysselsatta i industrin/jordbruken år 1900 och andra tecken på socioekonomisk utveckling.30   

 

2.2 Alternativt perspektiv: Ej historiskt betingat   

Även om Putnams version av socialt kapital är inflytelserik är det långt ifrån obestridd. Mark 

Hooghe och Dietlind Stolle är kritiskt till tanken att socialt kapital är historiskt betingat. 

Visserligen är mönster av förtroende och misstro ihärdiga. Regioner med exempelvis högt 

generaliserat förtroende som Sverige och Holland har odlat den normen under lång tid, vilket 

kan tyda på ett stigberoende.31 Samtidigt har empiriska undersökningar visat att trenderna kan 

vända mycket kraftigt. Putnam kommer fram till att procenten amerikaner som håller med om 

                                                 
28 Ibid. S. 138, 139 
29 Ibid. 
30 Ibid. 157 
31 Hooghe och Stolle, Generating social capital, s. 6 
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att ”most people can be trusted” gått ner från 55 % år 1960 till 35 % år 2000.32 Mätningar av 

förtroende i Skandinavien visar stabila (en av de högsta) nivåer under samma tid, och i 

Tyskland har det gradvis ökat. Det är därför inte möjligt att se socialt kapital som ett stabilt 

element, utan andra faktorer bör kunna generera, uppehålla eller förhindra utvecklingen av 

socialt kapital, menar Hooghe och Stolle.33 De poängterar att det även inom regionerna för 

mätningar av socialt kapital finns en stark variation av förtroendenivåer mellan de sociala 

klasserna. Högt förtroende korrelerar med hög utbildning, inkomst och tillfredställelse med 

livet. Deras slutsats är att om förtroende byggde på en konstant bakgrundsfaktor skulle det 

vara svårt att förklara denna systematiska skillnad.34 Allt detta föreslår, att traditioner inte 

måste spela en roll, eller annorlunda uttryckt; en historisk korrelation över lång tid mellan t.ex. 

frivilliga föreningar 1900 och socialt kapital nära hundra år senare behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det senare är en kvarleva av det tidigare. Fler korrelerande faktorer stärker 

självklart ett argument emot detta. Det är därför viktigt att understryka att den här 

undersökningen, som bara mäter en variabel (hjälpkassor) inte söker sig längre än att föreslå 

ett historiskt sammanband. Framtida mer utförliga studier kunde dock inkludera hjälpkassorna 

som variabel i en större indexserie. 

 

2.2.1 Föreningar inte viktiga 

Enligt Putnam är, som nämnts tidigare, frivilliga föreningar mottstocken för socialt kapital.35 

Stolle tolkar Putnams resonemang som att ”the most important mechanism for the generation 

of norms of reciprocity and trust is identified as regular social interaction”.36 Detta för att 

frivilliga föreningar har en socialiserande effekt på individer, med exempelvis effekten att de 

kan introduceras till demokratiska värderingar och normer. Stolles kritik är att det ännu inte är 

empiriskt fastställt om medlemskap i föreningar av någon given typ har någon effekt på 

socialt kapital. Man vet inte om förtroende hos medlemmar ökar (generaliseras) över tiden de 

spenderar i en förening. Det finns forskning som visar att medlemmar i föreningar visar mer 

medborgerligt ”medvetna” demokratiska attityder än icke-medlemmar. Likaså har man 

kommit fram till att organisatoriska färdigheter sprids mellan medlemmar i föreningar. Man 

kan dock inte utesluta att de individer som väljer att gå med i en förening gör det baserat på 

                                                 
32 Putnam, Bowling Alone, s. 140 
33 Hooghe och Stolle, Generating social capital, s. 6 
34 Ibid. S. 7  
35 Putnam, Den ensamme Bowlaren, s. 51 
36 Stolle, Generating social capital, s. 22 
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en redan uppnådd nivå av generaliserat förtroende. I en långtidsstudie av nyblivna och mer 

erfarna medlemmar av föreningar kommer Stolle fram till att nya medlemmar utvecklar 

förtroende för de övriga gruppmedlemmarna, men att det generaliserade förtroendet (riktat 

mot individer utanför gruppen) inte ökade, kontrollerat för det något högre ursprungliga 

sociala kapital som medlemmarna redan uppvisat.37 Inte heller de mer detaljerade 

beskrivningarna av särskilt socialt kapital-genererande föreningstyper har bekräftats; mer 

personliga föreningar i motsats till medlemskap per autogiro, ”bryggande” föreningar med 

medlemmar från olika sociala grupper i motsats till mer ”inskränkta”, horisontellt ledarskap i 

motsats till toppstyrda vertikala föreningar. Stolle pekar på forskning som visar att frivilliga 

föreningar för övrigt i regel är rätt homogena bland sina medlemmar. I ljuset av kritiken ovan 

har jag därför försökt titta särskilt på hur de förhåller sig på dessa punkter när egenskaperna 

hos hjälpkassorna undersöks. Det är fördelaktigt att se inte bara om hjälpkassorna var 

horisontella utan också tecken på att detta faktiskt hade en påverkan på exempelvis 

medlemmarnas förtroende.   

Wolleback och Strømsnes menar att frivilliga föreningar faktiskt har en effekt men inte på det 

vis Putnam beskriver. Han menar att det är spridningen av medlemskapet i frivilliga 

föreningar som påverkar socialt kapital, snarare än egenskaper som ”överbryggande” eller 

socialiserande genom ”ansikte mot ansikte”. Det är inte hur mycket tid och energi individen 

lägger på sin föreningsaktivitet som avgör. Istället genereras socialt kapital genom att 

föreningarnas närvaro i samhället institutionaliserar. Om föreningar blir tillräckligt 

obestridliga utgör de en ”demokratisk infrastruktur” som i sig belyser ”rationaliteten och 

användbarheten av kollektivt handlande”.38 Passivt medlemskap blir alltså viktigt.39 

 

2.2.2 Institutionerna skapar socialt kapital 

Bo Rothstein diskuterar den kausala kopplingen mellan statliga institutioner och generaliserat 

förtroende. Det är möjligt att individer som uppvisar högt förtroende är mer medborgerligt 

deltagande och kan därför pressa regeringsmakten till bättre prestationsnivåer. Men det är lika 

plausibelt, menar Rothstein, att det sättet som staten levererar kollektiva tjänster påverkar det 

generaliserade förtroendet som individer. Rothsteins forskning fokuserar på 

välfärdsinstitutionernas upplevda och faktiska opartiskhet. Han utgår från två system, ett 

allmänt välfärdssystem och ett selektivt. I det selektiva urskiljs de ”behövande” och de ”lata” 
                                                 
37 Stolle, Generating social capital, s. 23,24,25 
38 Liknande resonemang görs om folkrörelserna i Sverige.38 
39 Wolleback och Strømsnes, voluntary associations, Tust and Civic engagement, s. 250.  
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och manifesterar sociala klyftor som skapar utbred misstro bland befolkningen. Den 

byråkratiska mekanismen som måste urskilja den som är berättigad stöd är imperfekt, varför 

man lockas till att ”lura systemet”, vilket även det skapar misstänksamhet. Med allmän 

välfärd inkluderas alla medborgare i systemet och dessa problem undviks.40. Länder med 

konservativa välfärdssystem, exempelvis Frankrike, delar ut oproportionerligt mycket 

privilegier till vissa statusgrupper, som statsanställda, vilket också skapar uppdelningar med 

effekter på det generaliserade förtroendet. Vad som skiljer Rothsteins institutionella 

tillvägagångssätt från andra är att frågan inte är i vilken grad politiken tillmötesgår väljares 

krav, utan om jämlikhet och hur lika medborgarna står till inför statens tjänster.41 På samma 

sätt som individer inte litar på lagen om domarväsendet är korrupt, drar man sig för att skatt 

för kollektiva varor som särbehandlar en särskild sociala grupp. Kontentan (som jag ser det) 

är att inte bara demokrati i sig utan särskilda institutionella former kan påverka det 

generaliserade förtroendet. En överföring av dessa slutsatser till uppsatsen är möjligheten att 

hjälpkassorna, som föregångare till välfärsstaten, odlade ett socialt kapital på det vis som 

beskrivs av Rothstein. I och med att reglerna för vilka som fick och inte fick ta del av de 

kollektiva varorna (understöd) förtydligades inom hjälpkassorna, kan de på det viset ha stärkt 

det generella förtroendet; Om exempelvis kände alla fabriksanställda till vad som krävdes för 

att få sjukersättning, behöver de inte vara misstänksamma mot sina sjuka arbetskamrater. 

Omvänt kanske segregeringen och konkurrensen mellan de olika typerna av hjälpkassor 

skadat förtroendet emellan grupperna. Institutionell styrning ovanifrån är inte mätbar genom 

operationaliseringen i uppsatsen, men jag tycker det är viktigt att belysa det som en möjlig 

källa till ekonomisk prestation och socialt kapital. 

 

2.2.3 Ekonomisk utveckling sänker socialt kapital 

En svensk studie av Milner och Erson försöker replikera delar av Putnams studie i Italien på 

Sverige på länsnivå. Studien håller medborgerlig verksamhet och förekomsten av föreningar 

under perioden 1970-till 1990 som oberoende variabel. Institutionell prestation av både 

ekonomisk och social typ (hälsonivå) under 1990 talet är den beroende variabeln. En av 

slutsatserna är att i motsats till Italien så finner man högre värden av socialt kapital i de 

mindre utvecklade regionerna i Sverige.42 De ekonomiskt dynamiska storstadsområdena har 

                                                 
40 Stolle och Rothstein, Generating social capital, s. 196,197 
41 Ibid. S. 194 
42 Milner och Erson, Social Capital, Civic Engagement and Institutional Performance in 
Sweden, s. 13 
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färre sportföreningar per invånare och uppvisar lägre förtroende mellan människor (mätt 

genom kontakt med grannar) och andra variabler för lågt socialt kapital. Förklaringen som 

författarna presenterar är att övergången från modern till postmodernt samhälle är en negativ 

påverkan på socialt kapital (Milner och Erson mäter ”postmodernisering”, i huvudsak genom 

procentantalet invandrare i länen). De föreslår att vissa variabler för socialt kapital (i deras fall 

studiecirklar, bibliotekslån) kan korrelera med institutionell prestation under ett modernt 

tillstånd, men inte under ett postmodernt.43 

Onyx och Bullens har mätt socialt kapital på landsbygd, närförort och stad i Australien år 

1997. De kommer fram till att det finns vissa variabler för socialt kapital som får höga värden 

i de olika områdena. Att ofta delta i lokala sammanhang och att känna hög säkerhet och högt 

förtroende till andra, samt att ha goda kontakter med sina grannar, är typiska egenskaper för 

landsbygden. Och andra sidan känner sig stadsborna ett de kan påverka samhället i högre grad 

och är mer tolerant inställda till mångfald. De pekar på forskning som menar att socialt kapital 

bör vara störst där informella normer och sociala sanktioner är som starkast, egenskaper som 

är förknippade med landsbygd och småstäder.44 Uppsatsen resonerar att glesbebyggelse inte 

behöver vara det samma som ekonomisk eftersatthet, framgångsrik landsbygdsindustrin finns. 

Dock är lågt socialt kapital i storstäderna problematisk för den generella teorin. 

 

2.3 Sammanfattning 
Den forskning som uppsatsen tagit upp är överens om att socialt kapital är en betydelsefull 

företeelse, men teorierna går isär angående hur det genereras. Motsättningarna är inte 

fundamentala, men skiljer sig åt. Den enklaste uppdelningen görs genom att beskriva ett 

macro och ett microperspektiv.  

Microperspektivet, som Putnams tar ställning för, är det teoretiska ramverk uppsatsens 

operationalisering utgår ifrån. Enligt det skapas socialt kapital på individnivå genom 

socialisering. Överbryggande föreningar där individer kan bygga ut sina nätverk spelar därför 

en nyckelroll. Historiskt sett är skapandet av socialt kapital ett stigberoendeproblem. Socialt 

kapital är kultur- och traditionsbundet och kopplat till långsamt förändrade normer, vilket 

förklarar skillnader av uppvisat socialt kapital mellan regioner. Socialt kapital beskrivs som 

en faktor som starkt påverkar socioekonomisk utveckling och institutionell prestation även på 

lång sikt. 

                                                 
43 Ibid, s. 20,21 
44 Onyx och Bullen, Measuring Social Capital in Five Communities, s. 17 
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Macroperspektivet menar att individuella möten, socialisationen och föreningarna spelar en 

mindre roll. Det är snarare genom den övergripande institutionaliseringen av samarbete, 

förtroende och gemenskap som socialt kapital skapas. Ovanifrån kan alltså konstruerade 

institutioner som exempelvis välfärdsmodeller skapa och förändra det sociala kapitalet. 

Historiskt sätt går att det urskilja snabba förändringar av socialt kapital och därför vill 

makroperspektivet inte använda begrepp som stigberoende. Den kausal kopplingen lutar mer 

åt att socioekonomisk utveckling och institutionell prestation har en stark påverkan på socialt 

kapital. 

Hur sammanbandet ser ut mellan socialt kapital, frivilliga föreningar och ekonomisk 

utveckling, är alltså till vis del ett ställningstagande mellan dessa motpoler.  

I anknytning till teorin som presenterats ovan kommer nästa kapital undersöka om 

hjälpkassorna i Sverige kan vara en passande variabel för socialt kapital enligt 

mikroperspektivet; var de överbryggande frivilliga föreningar som löser kollektiva problem 

genom samarbete? Syns spår av den samverkan som beskrivs i teorin? Även företeelser som 

ger stöd åt makroperspektivets teori kommer diskuteras.  

 

3. De svenska hjälpkassornas bakgrund och socialt kapital 

I det statistiska material som uppsatsen utgår ifrån räknas organisationer utan kommersiellt 

eller filantropiskt syfte. Majoriteten av dessa benämns som sjukförsäkringskassor, 

begravningskassor eller sjuk- och begravningskassor, varför samlingsbegreppet i uppsatsen 

för de svenska organisationerna är hjälpkassor. Det finns ett problem i att definiera de olika 

organisationernas verksamhet. En del var specialiserade, som t.ex. Barnbegravningskassorna 

eller olycksfallsersättningskassorna, medan andra täckte en mängd områden. Fackföreningar 

och politiska organisationer är endast representerade i statistiken genom deras separata 

understödsföreningar. Gemensamt är dock att verksamheten baserades på medlemmarnas 

avgifter och att medlemmarna hade ett visst inflytande, samt att syftet var att enligt en slags 

försäkringsprincip betala ut ersättning vid olika behov.45 Liknande organisationer i andra 

länder går under skilda namn, som exempelvis friendly societies i England. Det här kapitlet 

tar upp de svenska hjälpkassornas roll förhållande till socialt kapital. 

                                                 
45 Sollinger, Sjuk-och begravingskassor i KB:s samlingar, s. 34 
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3.1 Hjälpkassorna som överbryggade förening 
Hjälpkassornas spridning sker främst mot slutet av 1800 talet. Under första delen av 1800 

talet var kassorna mycket få till antalet. Lindberg uppskattar att det 1850 fanns ett hundratal i 

hela Sverige, och att dessa främst var koncentrerade till städerna. Därefter sker en kraftig 

ökning, med ett definitivt genombrott på 1880 talet. Mellan år 1884 till 1900 växer 

medlemskapet från tre till femton procent av den totala befolkningen.46  

Den vanligaste förklaringen till den ökade förekomsten av hjälpkassor är att det gamla 

socioekonomiska systemet för trygghet mot sjukdom med mera upplöstes i och med 

industrialisering, urbanisering och befolkningsökning.47 Konkreta exempel på det i Sverige är 

skrånas officiella avskaffande 1846 och förordningen om näringsfrihet 1864. I städerna stod 

hantverkare och arbetare i ständigt hot av epidemier och fattigdom. De var i behov av ett stöd 

för utgifter som hälsovård och begravningar, och de var främsta målgruppen hos 

hjälpkassorna.48 

 

Som framgår av Diagram 1 grundas hjälpkassorna ur många olika sammanslutningar. 

Vanligast är dock de så kallade allmänna kassorna. De allmänna kassornas medlemmar kom i 

hög grad från lägre medelklass och viss arbetarklass.49 De hade oftast inget inträdeskrav på 

yrkestillhörighet och var exempel på organisationer som blandade industriarbetare med 

kommunalanställda och sömmerskor.50 Ökningen av sjukkassornas antal under 1870 talet 

svarade hundramannaföreningarna för. Dessa hjälpkassor var begränsade till 100 medlemmar 

(eller lägre jämt tal) och karaktäriserades av särskild enkelhet och primitivitet. I många fall 

fanns inte någon fast avgift. Vid sjukdom eller dödsfall krävdes alla, inklusive den sjuke, på 

en summa. Att medlemskapet i de allmänna kassorna översked klassgränser och inte, som 

tidigare i skråna, var begränsade till enbart en yrkesgrupp, talar för att hjälpkassorna kan 

räknas som en ”bryggande förening”. De låga medlemsantalen och särskilt det faktum att en 

del av hjälpkassorna aktivt begränsade sig med ett tak på t.ex. ett hundra tyder på att det 

åtminstone inte rådde anonymitet i föreningen. 

 

                                                 
46 Arbetareförsäkringskommitens betänkade 3:6, s. 24, Grip, arbetarehistoria mr 89, s. 6 
47 Lindeberg, Den svenska sjukkasserörelsens historia, s. 45 
48 Ibid. s. 55 
49 Ibid. S. 88 
50 Ibid. S. 130 
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Diagram 1. Typer av Hjälpkassor Allmäna "Öppna" föreningar

Bolagskassor

yrkesföreningar och
fackföreningar

frikyrko/Nykterhetsföreningar

arbetare utan anknytning till
annan organisation 

statliga kassor

arbetsgivare

örviga föreningar

 

Källa: Sollinger, Sjuk-och begravingskassor i KB:s samlingar, s. 519 (diagram 4) 
 

*Bolagskassor är företagsbaserade hjälpkassor som kan vara bildade av arbetsgivare, 

kroppsarbetare eller genom samverkan mellan de två. 

 

3.1.1 Tillit och förtroende 

Lindbergs redogörelse för kassornas interna verksamhet berättar att de var starkt beroende av 

medlemmarnas personliga kontakter. För att bli antagen skulle man ofta fylla villkoret 

av ”God frejd”. Redan accepterade medlemmar behövde intyga den ansökandes goda rykte, 

med sitt eget medlemskap som insats. Det ekonomiska elementet var starkt inbäddat i det 

sociala; kassans medlemmars goda leverne bör vara kopplat till deras hälsa; i en hjälpkassa 

med ökända medlemmar hade man alltså en större risk att behöva betala ut understöd och 

lockade därför färre medlemmar.51 Ur det perspektivet visar hjälpkassorna upp karaktärsdrag 

som påminner om Rotating credit associations. Inträdeskraven på ”god frejd” är ett exempel 

på hur individers sociala kapital i (form av förtroende) omsätts till en kollektiv handling. 

Kontrollen av medlemmarna samt stadgarna för uteslutning visar också hur organisationen 

var beroende av ömsesidighet, hederlighet och tillit. Vi sjukdom besökte medlemmarna 

varandra och intygade sedan för kassan om den sjukes tillstånd. Exempel på uteslutning ur 

kassan var fylleri under sjuktid.52 För veneriska sjukdomar betalades ingen vård, i och med att 

det skadade kassans anseende.53 Vid begravning var det sedligt att medlemmarna gick med i 

tåget.54 Gunvall Grip framhäver de viktiga sideffekter som verksamheten hade. Han 

                                                 
51 Ibid. S. 152 
52 Ibid. S. 191,192 
53 Ibid. S. 173 
54 Carlson, Begravningskassor – för en värdig hädanfärd, s. 124 
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poängterar att man i hjälpkassorna fostrades i föreningslivet och lärde sig mötesteknik. 

Medlemmarna uppfostrades till solidaritet. Till verksamheten hörde också att man anordnade 

fester och föredrag samt ”främja medlemmarnas förädlande genom anskaffandet av goda och 

praktiska böcker samt lämplig tidskrift”.55 Dessa beskrivningar pekar på att de svenska 

hjälpkassorna odlade normer som kan vara positiva på samhällsnivå, från nykterhet och 

till ”upplysning” och medborgarskolning av den typ som brukar associeras med exempelvis 

studiecirklar, fackföreningar och andra folkrörelser.56. Det rimmar väl med Putnams 

antagande att föreningar ”inskärper demokratiska seder och bruk” och att socialt kapital håller 

politiken balanserad.57 

 

3.1.1 Sociala traditioner: hjälpkassorna och skråna  

Putnam utgår ifrån att särskilda medborgerliga traditioner från de italienska statsstaterna ska 

ha levt kvar och ”återuppväxt” i modern tid. Ett exempel på det är skrånas traditioner, 

överförda till självhjälps- och andra organisationer. Den historiska kopplingen mellan skråna 

och dessa nyare föreningar har ifrågasatts.58 Skrånas inflytande på senare tiders organisationer 

är ändå intressant för frågan om det sociala kapitalet, exempelvis generaliserat förtroende, är 

traditioner från skråtiden och representerar en slags spårbundenhet som kan följas över tid 

(eller alternativt genereras av politisk styrning). För att få en bättre uppfattning om 

hjälpkassornas traditioner redogörs här kort för tiden innan 1850. 

   Skrånas verksamhetsområden var mycket utspridda. I andel av skrånas offentliga utgifter 

representerade hjälpverksamheten oftast en mycket liten del. Hos Stockholm tenngjutare 

exempelvis, skrån utgick till ”förtäring” tio gånger beloppet av hjälpverksamhetens 15 daler 

per år.59 Särskilda föreningar för detta bildades, så kallade gilleskassor. ”Göteborgs sjuk och 

bergrafningshjelp och understödscassa”, stiftad 1761, var den första öppna kassan. 

Medlemmarna i Stockholms” Allmänna sjuk och begravnigscassan” bildades tjugo år senare 

ur vad som beskrivs som en ”småborgerlig, skråbetonad miljö”. Medlemmar i den allmänna 

kassan ”Enighet och hjälpsamhet” kom från så skilda samhällsgrupper som Polisgevaldiger, 

vaktmästare, tullvaktmästare, snickare, kopparslagare, murre och bagare. 

                                                 
55 Grip, arbetarehistoria nr 89, s. 5 
56 I. Johansson, Folkbildningen, folkrörelserna och den demokratiska utvecklingen i Sverige, s. 19, 23 
57 Putnam, Den ensamme Bowlaren, s. 159, 160 
58 Tomassini, Social Security Mutualism, s. 256 
59 Lindeberg, Den svenska sjukkasserörelsens historia, s. 8 
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Verksamhetens finansiering men fasta medlemsavgifter och om dessa inte räckte till en 

särskild utgift, samlades pengar in från medlemmarna.60 Bland stadgarna framgick 

att ”liderligt och oordentligt” leverne ledde till uteslutning av medlem, och självförvållad 

sjukdom gav ingen ersättning.61 Medlemmarna kontrollerade själva varandra genom att 

besöka den sjuke och rapportera om dennes tillstånd. Folk utanför den direkta medlemscirkeln 

initierades ofta i systemet: en ”skicklig hustru eller änka” kunde bidra med säng och 

uppvärmd logi, och sköta gesällen mot en kontant ersättning.62   Sammanfattningsvis så finns 

tecken på att hjälpkassorna ärvde flera traditioner från skråna och gesällkassorna. Systemet 

för kontroll och utbetalning hos gesällkassorna har många likheter med hjälpkassor under 

andra hälften av 1800 talet. Det är viktigt att understryka att detta enbart är en ytlig jämförelse.  

 

3.1.2 Flera historiskt betingade sociala förutsättningar 
Skråna är inte det enda historiska företeelse som kan förklara varför socialt kapital och 

frivilliga föreningar som hjälpkassor ser olika ut mellan länder och regioner. Papakostas 

diskuterar former av industrialisering och urbanisering i en jämförande studie av folkrörelsen 

i Sverige och Grekland. Författaren utgår från att sociala strukturer spelar en viktig roll för 

organisering. Han menar att proletariseringen inte var total i Grekland och att arbetarna i 

städerna kunde vända sig till familjen i staden eller de kontakter som återstod på landsbygden 

för ekonomiskt stöd. I Sverige var urbaniseringen en ”flykt utan återvändo”, där fanns inte 

familjen eller hembygden som ett skyddsnät, och detta skulle kunna vara en pådrivande faktor 

för hjälpkassorna.63 Nätverk ges en viktig roll. Man kan också tänka sig att industrialisering 

som den var i Sverige, i hög grad koncentrerad till stora företag, påverkade möjligheterna till 

bildandet av sjukkassor nätverkens utformning i allmänhet. Historia spelar roll genom den 

påverkan sociala strukturer som paternalism, familj och grannskapsstruktur får på 

industrialiseringen och proletariseringen. 

 

3.1.3 Hjälpkassorna självständiga 

När Inge Johannson diskuterar folkrörelsens betydelse för demokratiseringen av Sverige 

nämner han inte hjälpkassorna en gång. Däremot får konsumentkooperativen, studiecirklarna 

                                                 
60 Ibid. S. 8, 10 
61 Ibid. S. 15 
62 Ibid. S 14 
63 Papakostas, Arbetarklassen i Organisationernas värld, s. 166 samt R. Johannson, Arbetarehistoria nr 89, s. 24. 
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och sportföreningarna en viktig roll som folkbildande verksamhet. På senare tid har dock 

hjälpkassorna uppmärksammats som en progressiv kraft.64 

Det är en berättigad fråga om inte hjälpkassorna var en biprodukt av de övriga rörelserna som 

växte fram mot slutet av 1800-talet och som idag kallas folkrörelserna. Skulle det vara mer 

lämpligt att hålla medlemskap i de olika folkrörelsernas verksamhet som variabel i istället för 

understödskassor? Vad som talar för det är att understödskassornas mest expansiva fas, 1880-

1900 sammanföll med folkrörelsernas.  

Sollinger anser dock att sjukkassorna utvecklades parallellt med folkrörelserna. 

Folkrörelserna och sjukkassorna härstammar ur samma källa av behov; medan folkrörelserna 

organiserades kring krav på religiös frigörelse, folknykterhet, politiska rättigheter och bättre 

arbetsförhållanden försökte hjälpkassorna lösa sociala trygghetsanordningar.65 

Sollinger ser hjälpkassorna själva som egen folkrörelse. Skillnaderna bestod bland annat i att 

hjälpkassorna saknade organiserande krafter som samordnade dem. Det fanns inte heller hos 

rörelsen samma progressiva ideologi eller strukturförändrande målsättning.66 Att förse 

medlemmarna med trygghet och ändamålsenliga behov var den huvudsakliga ideologin. Emot 

detta kan sägas att en del försök gjordes av begravningskassor att ta sig in på sparbankernas 

och livförsäkringsbolagens områden, i allmänhet utan framgång.67  

Fackföreningarna och nykterhetsrörelserna stiftade ofta egna understödskassor.  Dessa var få 

sett till det totala antalet understödskassor; Under perioden 1849-1899 stiftades 9,2% av 

understödskassorna av nykterhetsorganisationer och enbart 4,3% av fackföreningar.68 Rent 

organisatoriskt så var alltså kassorna friställda från folkrörelserna (vilket ju inte utesluter att 

medlemmarna agerade på båda rörelserna samtidigt).  

Enligt statistik sammanställd av Erson och Milner uppgick medlemskapen i fackföreningar 

och bondeförbund i Sverige år 1900 0.8 procent av befolkningen. Frikyrkorna organiserade 

flest medlemmar med 8.6% medlemmar. Samma tidsperiod var 15 procent av befolkningen 

anslutna till en understödskassa.69 Det blir alltså svårt att argumentera att understödskassorna 

ska ses vare sig som en underavdelning av folkrörelserna eller som marginaliserade i 

förhållande till dem. Å andra sidan det ett vanligt att se understödskassorna som en 

                                                 
64 Lindqvist, Arbetarehistoria nr 89, s. 26, 2 7 
65 Sollinger, Sjuk-och begravingskassor i KB:s samlingar, s.  15, 16 
66 Ibid. 38 
67 Lindeberg, Den svenska sjukkasserörelsens historia, s. 58 
68 Sollinger, Sjuk-och begravingskassor i KB:s samlingar, s.  54-56  
69 Erson och Milnen, Social Capital, Civic Engagement and Institutional Performance in Sweden, s. 6 samt Grip, 
arbetarehistoria nr 89, s. 6 
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förlängning folkrörelserna. Mot detta kan argumentet att understödskassorna föregick 

folkrörelsernas genombrott framföras.70  

 

3.2 Alternativt perspektiv: Passivt deltagande 
Samtidigt kan man se ett mönster där kassorna blev alltmer avpersonaliserade, och där socialt 

kapital kanske därför spelar mindre roll. Lindberg kommer fram till att kassornas 

medlemsantal förstorades (möjligen ett resultat av konkurrens sinsemellan) och att det 

slutligen blev nödvändigt med avlönade kontrollanter och krav på läkarintyg.71 Möjligen blir 

alltså hjälpkassorna med tiden mindre betydelsefulla som skapare av socialt kapital. Dessutom 

visade en betydelsefull minoritet av hjälpkassorna upp väldigt lite likheter med en 

gräsrotsrörelse. De kunde vara startade av företagets ledning och ha obligatoriskt medlemskap. 

I dessa fallen kunde arbetsgivarna också ha kontrollen över hjälpkassans styrelse.72 Under 

sådana omständigheter är det svårt att anta att engagemanget för hjälpkassan var av den 

medborgerliga anda som Putnam beskriver hos Italiens självhjälpsorganisationer.73 Det är 

också en intressant anknytning till Wollebeak och slutsats att passivt deltagande i föreningar 

kan vara positivt. En annan mycket tydlig begränsning är kraven på god hälsa och de strikta 

åldersspärrar som fanns. Enligt statistik från 1884 accepterade inte de flesta kassorna 

medlemmar över 50 år.74  

Stolles kritik av mätbarheten av socialt kapital i föreningar har inte kunnat bemötas i 

undersökningen. Det framgår exempelvis inte i materialet om de individer som gick med i 

hjälpkassorna redan var ”begåvade” med ett bryggande nätverk eller gick med för att hon/han 

redan var engagerad i samhällsfrågor. Mer djupdykande studier skulle möjligen kunna öka 

kunskapen om detta. Dock resonerar jag att då hjälpkassornas kärnverksamhet visat sig var en 

så tvingande form av självhjälp som social trygghet, kan de mycket väl ha lockat tills 

sig ”icke frälsta”, eventuellt till och med i större grad än de mer politiskt inriktade 

folkrörelserna. 

 

3.2.1 Hjälpkassornas institutionalisering 
Peter Johansson skriver om samnbandet med statens inblandning och hjälpkassornas 

utveckling. Han utgår ifrån att ”institutionella betingelser” som regelverk påverkar 

                                                 
70 Sollinger, Sjuk-och begravingskassor i KB:s samlingar, s.  25, 26 
71 Lindeberg, Den svenska sjukkasserörelsens historia, s. 191-193 
72 Ibid. S. 84 
73 Putnam, Making Democracy Work, s 139 
74 Arbetareförsäkringskommitens betänkade 3:6, s. 49 
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föreningarnas utveckling.75 Det kan i förhållande till socialt kapital ses som något av ett 

ovanifrånperspektiv. Myndigheters relation till frivilliga organisationer som hjälpkassor 

kunde vara positiv och aktivt deltagande. Ledamoten C.F. Svanberg 1869, riksdagen ”…gillen 

och skrån och andra korporationer som förut erbjudit trygghet nu saknades. Det är därför hög 

tid att samhället organiserar sig på nytt i fria associationernas form, vare sig de är av kristlig 

välgörenhet eller inbördes hjälp och understöd”.76 

I debatten om avskaffandet av skråverksamheten var ett argument att kostnaderna för 

sjukhjälp nu tvangs flyttas över på fattigvården. Myndigheter var medvetna om det och i 

fabriks- och hantverkarförordningen bestäms istället att alla hantverkare i en stad ska bilda en 

hantverkarförening (som ska ta över skrånas roll), ett obligatorium som visserligen försvann 

1864.77 På det viset bildades organisationer liknande hjälpkassor delvis av policy. Ett mycket 

tydligt exempel på politisk styrning är lagen om sjukkassor 1898 och 1910, som erbjuder stöd 

till registrerade sjukkassor, på basen att de anpassar sin verksamhet till en särskild modell.78 

Putnam är enligt mig inte tydlig på institutionernas växelverkan med socialt kapital. Han 

beskriver statens och massornas attityd som två sidor av samma mynt. Han menar också att ju 

mer politiken gör axiomen av reciproka lösningar, desto mer medborgerligt (med betydelsen 

rikt på socialt kapital) är samhället i stort.79  

Det är alltså inte självklart att se hjälpkassorna som ett fenomen skapat underifrån. 

Självhjälpsorganisationer har utvecklats devis genom statlig styrning med skiftande resultat i 

många Europeiska länder.80 Statens inblandning i hjälpkassornas utveckling blev med tiden 

omfattande, och skedde ofta i samverkan snarare än i konflikt med hjälpkassorna. I Sverige 

organiserades hjälpkassorna bort ifrån sin tidiga gräsrotsförankring till centralorganisationer 

och slutligen, genom lagen om allmän försäkring 1963, upphörde de flesta att utgöra någon 

personlig mötesplats av överbryggande natur.81 Hjälpkassorna bidrog direkt till att 

institutionalisera den välfärdsstat som enligt Bo Rothstein genererar socialt kapital. 

Makroperspektivet som beskrevs i kapitel två gör sig alltså giltig här. Institutionaliseringen 

skedde dock utanför tidsperioden som uppsatsen undersöker.  

 

                                                 
75 P. Johannson, Fast i det förflutna, s. 24,25  
76 Lindeberg, Den svenska sjukkasserörelsens historia, s. 63 
77 Arbetareförsäkringskommitens betänkade 3:6, s. 12 
78 P Johannson, Arbetarehistoria nr 89, s. 16-18 
79 Putnam, Making Democracy Work, s. 88, 104  
80 Carrol och P. Johannson, Mutual benefit societies institutional design. And the emergence of public sickness 
insurance programs.  
81 Lindqvist, Arbetarehistoria nr 89 s. 27-29 
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3.3 Sammanfattning och diskussion 
Efter beskrivningen av verksamheten kan man argumentera för att många av hjälpkassor 

byggde på socialt kapital, åtminstone som beskrivet av Putnam. Man löser problemen kring 

kollektivt agerande med uteslutningsstraff och personlig kännedom (gå i god för varandra) 

inom sociala nätverk baserade på förtroende och tillit. Organisationens rykte spelar roll och 

syftet kan sägas vara reciprok självhjälp. Detta gällde de små föreningarna särskilt. Den stora 

blandningen av yrkes och klassgrupper föreslår att hjälpkassorna fungerar som överbryggande 

nätverk. Den sociala, personliga aspekten (i motsats till att bara skicka in en betalnings varje 

månad) styrks av de fritidsaktiviteter som hjälpkassorna organiserade. Samtidigt fanns stora 

hjälpkassor som inte passar in på denna beskrivning, vanligtvis fabrikskassor. Även om en 

större undersökning skulle dra fördel av att använda fler typer av föreningar i ett index 

(förslagsvis fackföreningar, sportföreningar, väckelse och nykterhetsrörelser) har uppsatsen 

resonerat att hjälpkassorna kan fungera som egen variabel. 

Angående stigberoende så är verkar den historiska kopplingen till skråna inte orealistisk, och 

andra tröga sociala strukturer har uppmärksammats, som kan ha lett till en regional variation 

av socialt kapital och hjälpkassornas spridning. De slutsatserna är dock spekulativa.  Vidare 

krävs en mer ingående kvalitativ undersökning för att svara på frågan om medlemskapet 

faktiskt ledde till ökat förtroende och tillit eller medborgerligt engagemang på individnivå. 

Uppsatsen kommer inte längre än till belägg för antaganden kring effekterna av socialisation i 

frivilliga föreningar. Sammanslaget resonerar jag att det finns goda grunder att använda 

hjälpkassorna som variabel för socialt kapital, då de passar in i det teoretiska ramverket om 

frivilliga föreningar som återfinns hos Putnam.  

Intressant nog verkar hjälpkassorna även kunna passa in på makroperspektivet. Med tiden 

påverkades hjälpkassorna allt mer uppifrån. Det går därför inte att utesluta att hjälpkassornas 

framväxt även på länsnivå kan ha varit orsakade av en positiv politisk styrning snarare än av 

socialt kapital. Även om kassornas institutionalisering fick stor effekt på socialt kapital 

genom att generalisera förtroende ovanifrån, utesluter inte det att föreningarnas ursprungliga 

framväxt kan vara beroende av socialt kapital underifrån. Detta kan ses som ett exempel på en 

hur växelverkan kan fungera, förslagsvis:   

 

Mikro        Socialt kapital           Föreningar 

Socialt kapital                                  Makro 

 



 28

Teorin om socialt kapital och de berättelserna om hjälpkassornas positiva effekter föreslår att 

de kan finnas en historisk koppling till socialt kapital och ekonomisk utveckling. Nästa kapitel 

testar om det också finns empiriskt stöd för att frivilliga föreningar, som uppsatsen anser att 

hjälpkassorna kan räknas till, korrelerar med socialt kapital och ekonomisk prestation över tid. 

Även om resultaten från en statistiks jämförelse inte förklarar om hjälpkassorna är en bra 

variabel, kan det bidra med en större bild från vilken uppsatsen kan diskutera samspelet 

mellan socialt kapital, frivilliga föreningar och ekonomisk utveckling.   

 

4.1 Hjälpkassornas spridning i Sverige år 1884 
Tabell 1. Medlemskap i hjälpkassor år 1884  i % av 
befolkning. 
Län  Städer Landsbygd Totalt 
Sthlm stad* 17.0 - 17
Sthlm län*  6.6 0.9 1.2 
Uppsala  6.8 1.1 2.1 
Södermanland 20.7 1.1 3.5 
Östergötlands 15.7 1.7 4.2 
Jönköping  11.6 0.7 2.0 
Kronoberg  17.4 0.4 1.0 
Kalmar  13.1 1.4 2.7 
Gotland  19.0 0.2 2.6 
Blekinge  21.0 1.1 5.3 
Kristianstad 8.2 0.4 0.9 
Malmöhus 11.0 1.6 4.1 
Halland  9.0 - 1.1 
Göteborg  8.9 1.8 4.3 
Älvsborg  10.6 0.7 1.3 
Skaraborg  5.7 0.4 0.8 
Värmlands 5.7 0.4 0.7 
Örebro  6.6 1.5 2.0 
Västmanlands 7.3 2.3 3.0 
Kopparbergs 7.1 1.3 1.6 
Gävleborgs 11.5 2.6 4.2 
Västernorrlands 14.9 2.0 3.1 
Jämtlands  7.1 0.1 0.4 
Västerbottens** - - - 
Norrbottens 2.7 0.1 0.3 

* Stockholms stad och län är undantag i statistiken: staden har 
ingen landsbygd och får därför högt medlems procent, länet får 
borträknat sin största stad och har därför lägre medlems 
procent. ** uppgifter saknas. 
Källa: Arbetareföreningskommitens Betänkande 3.6 s. 24 
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Diagram 2. organisationsgrad och medlemsantal
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Källa: Arbetareföreningskommitens Betänkande 3.6 s. 24, Sollinger, Sjuk-och 
begravingskassor i KB:s samlingar, s. 523 
 
Från tabell 1 kan man urskilja att organisationsgraden år 1884 var mycket låg på landsbygden, 

med landsbygden i länen Västmanland, Gävleborg och Västernorrland som de ända där över 

två procent av befolkningen var medlemmar i en hjälpkassa. Som beskrivits i föregående 

kapitel var hjälpkassorna tills största del en urban företeelse. Medlemskapets omfattning 

varierar dock kraftigt mellan länen.   

Anmärkningsvärd är att hos de sex län med högst medlemsgrad återfinns också var för sig 

Sveriges sex största städer år 1884; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping i Östergötland, 

Gävle i Gävleborg och Karlskrona i Blekinge.82 Det tyder på att organisationsgraden i 

hjälpkassor och socioekonomisk utveckling eller urbanisering verkar vara sammankopplade 

år 1884. Det är i de historiska starka industriområdena som hjälpkassorna fick fäste.  

Var gäller landet i helhet har hjälpkassorna (frånsätt storstäderna) i östra Sverige något större 

uppslutning. Det går ändå att konstatera att hjälpkassornas framgång 1884 verkar kopplade till 

fler faktorer än deras organisationsform, trots att det inte går att avgöra om dessa är graden av 

socialt kapital eller annat, som exempelvis typen av industri och hantverk som är gemensam 

för östkusten. 

I övrigt är det svårt att urskilja allmänna drag mellan Sveriges regioner, det är snarare i de 

skarpa skillnader mellan länen (se exempelvis Malmö-Kristianstad) som man tydligast kan se 

en variation.  

                                                 
82 SCB, underdåniga berättelser för år 1884, s. 3  
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Diagram 2 visar att de mycket små kassorna återfinns i län där hjälpkassor är sparsamt 

förekommande, men därefter finns inget starkt sammanband mellan storlek och 

spridningsgrad.  Hjälpkassornas egenskaper som bryggande (anonyma stora fabrikskassor 

kontra mindre föreningar där mötesformer är ansikte mot ansikte) mätt genom deras 

genomsnittliga storlek, verkar alltså inte vara sammankopplat till deras spridningsgrad, i den 

omfattning att man kan dra några slutsatsen kring detta. Föregående kapitel kom fram till att 

hjälpkassorna existerade i olika former, och att vissa passade bättre in på idealtypen av en 

förening som genererar socialt kapital. Noggrannare aggregering av Sollingers material (där 

hjälpkassornas egenskaper finns indexerade) skulle möjligen kunna hjälpa att svara på den 

frågan. En uppmaning till framtida forskning är därför undersöka om variationen mellan 

föreningstyperna korrelerar bättre med socialt kapital än graden av medlemskap. 

 

4.2 Hjälpkassorna 1884 och Socialt kapital  
  

Diagram 3. Hjälpkassor och Kontakt med grannar
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källa: ULF Levnadsförhållanden: välfärd och ojämlikhet i 20-årsperspektiv 1975-1995. 
s. 194 
 
 
Diagram 3 visar att det möjligtvis existerar en svag korrelation på länsnivå mellan hög 

anslutningsgrad 1884 och socialt kapital 1980 mätt genom kontakt med grannar. Mönstret är 

egentligen för begränsat för att bereda några slutsatser men det lilla samspel som finns talar 

inte för hypotesen; att socialt kapital är den gemensamma bakomliggande faktorn för både 

organiseringen i föreningar 1884 och utvecklade nätverk genom kontakt med grannar.  
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Snarare visar diagram 3 det motsatta; i län med hög medlemsgrad 1884 har individer idag 

ingen kontakt med sina grannar, och i län med låg medlemsgrad är grannsämjan god.  

Dock, med åtanke att storstadslänen 1884 visade högs medlemsgrad i hjälpkassor, är 

resultaten samstämmiga med tidigare forskning, som visat att urbana regioner uppvisar lågt 

socialt kapital mätt genom vissa variabler, däribland grannkontakt.83  Dessvärre, om det finns 

en koppling mellan befolkningstätheten och socialt kapital och hjälpkassorna var ett 

stadsfenomen, blir det problematiskt att koppla en länsbaserad tradition över tid till 

grannkontakter som variabel.  

 

Diagram 4. Hjälpkassor och kommunalvalsdeltagande
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Källa: Statistisk Årsbok 1960, s. 341 

 

Inte heller i diagram 4 urskiljs något starkt sammanband mellan organisationsgraden i 

hjälpkassor och socialt kapital. Visserligen finns ett mycket svagt mönster att urskilja där 

befolkningen i län med anslutning i hjälpkassor i högre grad deltar i kommunalvalen, men 

sammanslaget är kommunalvalsdeltagandet relativt jämt fördelat mellan länen.  

Tidigare mätning av socialt kapital i Sverige för åren runt 1970 till 1990 finner koppling 

mellan andra variabler (bland annat sportföreningar) till glesbebyggda områden. Då 

hjälpkassorna var starkare i urbana län, bör de inte heller passa in med dessa variabler för 

socialt kapital.84 en jämförelse med länens landsbygd 1884 som proxy och Erson och Milners 

                                                 
83 Onyx och Bullen, Measuring Social Capital in Five Communities, s. 32 
84 Erson och Milnen, Social Capital, Civic Engagement and Institutional Performance in Sweden, s.11, 12 
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variabler visade ingen tydligt sammanband. Att ersätta tätheten av hjälpkassor med 

medelantaldet deltagare visade inte heller leda till en påtagligare korrelation.  

4.3 Hjälpkassorna 1884 och Ekonomisk utveckling 

Diagram 5. Medlemskap i Hjälpkassor 1885 och Uppskattad taxerbar 
inkomst per capita 1959
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Källa: Statistiks årsbok 1960: Finanser, s. 318,319 (tabell 399) 

 

Diagram 5 visar att det inte finns någon tydlig korrelation mellan hjälpkassornas spridning 

1884 och inkomst per capita 1959. Flera län med markant högre inkomst har visserligen hög 

organisationsgrad, men det kanske kan förklaras med storstädernas inflytande på statistiken. 

Flera undantag bryter men det mönstret (Uppsala län, Västernorrlands län, Stockholms län).85  

Detta förklarar dock inte den generella kopplingen till storstäderna som återfinns i tabell 1.  

En sund förklaring kan vara att hjälpkassorna helt enkelt är att de var ett tids-specifikt 

stortstadsfenomen. Det ställer det sociala kapitalet som effekt av den ekonomiska 

utvecklingen i motsats till Putnams kausala sammanband (socialt kapital  socioekonomisk 

utveckling + institutionell prestation). Så finns det en möjlighet att det sociala kapitalet, 

genom hjälpkassorna, har bidragit till den ekonomiska utvecklingen? Närmare bestämt, går 

det att använda spridningen av hjälpkassor som ett tecken på ekonomisk utveckling. Även om 

urbanisering inte uteslutande måste betyda socioekonomisk utveckling så är det ändå ett 

användbart mått för att testa detta.  

 

                                                 
85 Appendix  1 
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Diagram 6. medlemskap i hjälpkassor 1884 och framtida 
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Källa: Historisk statistik över Sverige, del 1. S. 52, 53.  

 

Diagram 6 visar något av motsatsen av denna hypotes. Län med låg organisationsgrad 

urbaniserades kraftigare (proportionerligt till landsbygdens andel) än län med hög. En stor del 

av variationen består säkert i att städerna befann sig i olika expansionsfasen vid 

utgångspunktsårat (1880). Men också om man jämför län med ursprungligen likvärdig 

befolkningsfördelning mellan land och stad (exempelvis Örebro, Västernorrland, 

Södermansland)86 verkar inte hjälpkassorna/socialt kapital fungera som en faktor som 

påverkar urbanisering/ekonomisk utveckling positivt. 

Allt som allt verkar det inte visas någon särskild korrelation mellan medlemsgraden i 

hjälpkassor och ekonomisk utveckling, med undantag för att hjälpkassorna hade ett starkt 

fäste i de största städerna. Det fungerar inte heller, i uppsatsens jämförelse, att använda socialt 

kapital som måttstock för ekonomisk utveckling. Svårigheterna med just empiriska 

bevisningar av historiska förklaringar till social kapital har tidigare förts fram av Sidney 

Tarrow, och mer generellt som ett bekymmersamt område inom socialt kapital av Steven 

Durlauf.87  

 

                                                 
86 Appendix 2 
87 Tarrow, Making social capital work across space and time. S. 195-196 samt Durlauf, On the Empirics of 
Social Capital, s. 474 
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4.4 Sammanfattning och diskussion  
Sammanfattningsvis återfinns alltså endast en mycket svag historisk korrelation mellan 

hjälpkassor 1884 socialt kapital mätt genom grannkontakt 1980 och kommunalvalsdeltagande 

1958.  

Inte heller kopplingen till ekonomisk utveckling mätt genom inkomst och urbanisering kan 

underbyggas särskilt övertygande. Iden att socialt kapital skulle vara historiskt 

betingat/stigberoende får inte stöd av den korta empiriska analys som presenterats i det här 

kapitlet.  

Det empiriska materialet tydliggör några problem som gör mätningar svåra; Den tydligaste 

kopplingen återfinns mellan organisationsgraden i hjälpkassor och urbanisering. Därför blir 

det också svårt att se om det år 1884 är just socialt kapital mätt genom hjälpkassorna, eller 

någon av de effekterna som kommer av att vara en stadsregion, som är kopplade till socialt 

kapital/institutionell prestation år 1958-1980 eller senare. På en spekulativ nivå finns väldigt 

många tänkbara alternativa förklaringar. Kanske är industrialiserade samhällen i högre grad 

intresserade i kommunalvalen. Det är uppenbart att urbana områden genererar mer inkomst, 

och det är möjligt att inkomstgraden påverkar individers benägenhet att rösta. Dessutom 

verkar det finnas en koppling mellan glesbyggdhet och socialt kapital mätt genom 

grannkontakter. Om hjälpkassorna är ett stadsfenomen fungerar den därför inte tillsammans 

med grannkontakter som variabel. 

Det går att konstatera att variablerna inte visar upp samma enhetliga korrelation över tid som 

var fallet med exempelvis självhjälpskassorna i de Italienska regionerna i Putnams 

undersökning från 1992. Detta var inte heller väntat från länsjämförelserna, då Sverige inte är 

en stor förbundsstat och det sällan har rått samma grova uppdelning och självstyre mellan 

regionerna som Italien. Putnam argumenterar dock att skapandet av socialt kapital är en 

process som kan ta århundraden.88 Han sätter sig därmed i en situation där historisk mätning 

blir både nödvändig och svårgjord för att stödja sin tes. Mätningarna i Italien gav resultat, 

men svenska mätningar av Erson och Milners (och denna begränsade uppsats) gav det inte. 

Om det är själva hypotesen, operationaliseringen, hjälpkassorna som variabel eller regionen 

Sverige som inte stämmer är svårt att svara på. 

Den kausala kopplingen socialt kapital  ekonomisk utveckling blir inte bekräftad av 

punklinjediagrammen. Att ha hög organisationsgrad i hjälpkassor är kopplat till storstäderna 

år 1884, men det är inte kopplat till en framtida urbanisering. Att hjälpkassorna återfinns där 

inkomsten är hög kan snarare peka på att frivilliga föreningar är en effekt av ekonomisk 
                                                 
88 Paldam och Svendsen, An essay on social capital, s. 346 
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utveckling. Växelverkan mellan socialt kapital och ekonomisk utveckling kan inte förklaras 

genom den statistiska undersökningen.  

Uppsatsen har tidigare konstaterat att hjälpkassorna verkar kunna ha en positiv inverkan på 

samhället och detta behöver uteslutas enbart för att effekten inte lyckas mätas med uppsatsens 

operationalisering. Däremot gör själva avsaknaden av korrelation de alternativa perspektiv 

som diskuterats i kapitel två och tre men intressanta. En möjlig makroförklaring som kan visa 

hur hjälpkassorna ökade det generella förtroendet genom institutionell snarare än social 

påverkan är så att säga minst lika bra som en god mikroförklaring utan empirisk bevisning.  

 

 

5. Avslutande diskussion och slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att kritiskt diskutera det historiska samspelet (som beskrivet av 

Putnam) mellan föreningar, socialt kapital och ekonomisk utveckling. Svaren på 

frågeställningarna kan tillsammans och var för sig uppmärksamma ett antal problemområden 

och intressanta företeelser i Putnams hypoteser. Från den första frågeställningen kan man 

härleda ett antal punkter.  

Passar hjälpkassorna in i Putnams beskrivning av frivilliga föreningar? 

 Uppsatsen resonerar att hjälpkassorna visar tydliga likheter med egenskaperna för de 

frivilliga föreningar som beskrivet av Putnam. Det stödjer att deras användbarhet som 

variabel för socialt kapital i uppsatsens statistiska jämförelse (den andra 

frågeställningen).  

 Teoretiskt verkar det finnas en grund för att hjälpkassorna (frivilliga föreningar) kan 

ha en sådan påverkan. Kopplingen till rotating credit associations är tydlig, vilket 

stärker resonemanget att frivilliga föreningar löser kollektiva problem. 

 Det visade sig vara svårt att hitta empirisk bevisningen för att hjälpkassorna faktiskt 

stärker det sociala kapitalet genom att forma individer, och inte bara attraherar redan 

aktiva föreningsmänniskor. 

 I hjälpkassornas fall kan en närmare analys av egenskaperna i de olika typerna av 

kassor som förekom möjligen hjälp till att svara på den frågan. Andra metoder, som 

t.ex. en mer individuell biografisk undersökning av medlemmar kan bistå 

forskningsområdet.  

 Det finns belägg för att hjälpkassornas framväxt och utveckling var betydelsefullt 

understödda och pådrivna ovanifrån. Skapandet av socialt kapital kan på det sättet 
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sägas komma från formella institutioner, snarare än genom socialisering. Detta är i 

linje med bland annat Rothstein och Wollebæks mer makrobaserade teorier.  

 

Tillsammans med statistiken och svaren från den andra frågeställningen går det att säga 

ytterliga något om sambanden mellan socialt kapital, föreningar och ekonomisk utveckling. 

Hur ser korrelationen ut på länsnivå mellan förekomsten av hjälpkassor 1884 och ekonomisk 

utveckling och graden av socialt kapital år 1958-1980?  

 Den statistiska jämförelsen visar att korrelationen är genomgående svag. Trots att 

hjälpkassorna i teorin visat sig passa in i teorin verkar länens organisationsgrad i 

hjälpkassor inte vara en gemensam nämnare för framtida socialt kapital eller 

ekonomisk prestation. Variationerna på länsnivå är inte sammanhängande. Från detta 

kan uppsatsen inte utesluta att socialt kapital inte påverkar ekonomisk utveckling, eller 

att hjälpkassorna är en dålig oberoende variabel för detta.  

 Jämförelsen påvisar ändå att kopplingen mellan föreningar, socialt kapital och 

ekonomisk utveckling inte är kristallklart avtecknat på den historiska kartan. Antingen 

finns det inte en spårningsbar koppling, eller så är dom mätinstrument som uppsatsen, 

och delvis Putnam, använder sig av, felaktiga.  

 De resultat som Putnam får från Italien behöver inte vara generaliserbara. Sverige och 

andra länder kan ha genomgått en svagare, annorlunda eller växelverkan, trots att de 

frivilliga föreningarna kan vara av samma natur.  

 Statistiken bidrar med att visa att hjälpkassorna var kopplade till tätorterna 1884, men 

inte till vidare urbanisering av länens totalbefolkning. Detta säger en del om 

hjälpkassornas användbarhet som variabel; Det kan argumenteras att hjälpkassorna är 

begränsade till att mäta städernas och industrins sociala klimat vid en specifik tidpunkt, 

vilket betyder att en undersökning måste ta hänsyn till en mängd andra faktorer 

(förslagsvis typen av industri/hantverk). Den generaliserbara slutsatsen är att frivilliga 

föreningar kan representera mycket annat än socialt kapital.  

 Avsaknaden av en tydlig kausal koppling över tid i den statistiska jämförelsen säger 

inte mycket för sig själv men möjligen ger utrymme för alternativa förklaringar. 

Kapitlet tre kom fram till att hjälpkassorna även kan tänkas passa in i en mer 

institutionell förklaringsmodell. Det (makro) perspektivet öppnar för en mer komplext 

samverkan där socialt kapital spelar roll men på ett sätt som knappast skulle synas på 

operationaliseringen. Det kan förhålla sig att föreningarna hade en 
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institutionaliserande effekt, som påverkade socialt kapital ovanifrån. Hjälpkassorna 

kanske växte först i ett socialt kapital-starkt område för att spridas till flera områden 

genom policyimplementering. Bland föreningar har just hjälpkassorna visat sig vara 

ett intressant exempel på detta, på grund av deras betydelse för utvecklingen av 

sjukförsäkringen och välfärdssystemet. Stolles, Rothstein och andra forskares 

perspektiv berikar förståelsen av socialt kapital men försvårar för historiska 

operationaliseringar av den typ Putnam använder sig av.  
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Appendix 

Appendix 1 
Diagram 5 

Hjälpkassor % 
1884 

Inkomst 
per 
capita 

Sthlm stad* 17 9051
Sthlm län 1,2 6108
Uppsala 2,1 5149
Södermanland 3,5 4793
Östergötlands 4,2 5102
Jönköping 2 4655
Kronoberg 1 4149
Kalmar 2,7 4150
Gotland 2,6 3978
Blekinge 5,3 8724
Kristianstad 0,9 4330
Malmöhus 4,1 5882
halland 1,1 4481
Göteborg 4,3 5735
Älvsborg 1,3 4856
Skaraborg 0,8 4405
Värmlands 0,7 4822
Örebro 2 5313
Västmanlands 3 5436
Kopparbergs 1,6 4965
Gävleborgs 4,2 4829
Västernorrlands 3,1 4861
Jämtlands 0,4 4002
Västerbottens 0 * 
Norrbottens 0,3 * 
*Ej med i diagrammet 
**Inga uppgifter för västerbotten och norrbotten. 
 

Appendix 2 
Diagram 6 
  

Hjälpkassor % 
1884 

Stadens 
andel 
av 
bef. % 
ökning 
1880-
1840 

Sthlm stad*  17 250 
Sthlm län  1,2 233
Uppsala  2,1 100
Södermanland 3,5 255
Östergötlands 4,2 173
Jönköping  2 87
Kronoberg  1 333
Kalmar  2,7 140
Gotland  2,6 69
Blekinge  5,3 79
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Kristianstad 0,9 133
Malmöhus 4,1 142
halland  1,1 200
Göteborg  4,3 103
Älvsborg  1,3 400
Skaraborg  0,8 229
Värmlands 0,7 250
Örebro  2 311
Västmanlands 3 57
Kopparbergs 1,6 180
Gävleborgs 4,2 24
Västernorrlands 3,1 56
Jämtlands  0,4 300
Norrbottens 0,3 86

* Ej i diagrammet 
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