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Abstract 
 
 
 
 
 
In this essay I examine the causal relationship between confidence in institutions and 
growth in Sweden 1989-2002. By examining the causal relationship between these two 
variables, valuable indicators of the causal relationship between trust and growth can be 
obtained. The institutions which are used in this essay are chosen according to the theory 
on institutions for public administration building trust and social capital. The chosen 
institutions are primary schooling, the police and medical service. A Granger causality 
model is used to measure the causal relation and the results from the tests show that there 
is no causal relationship between growth and confidence in institutions. The result shows 
that trust is not sensitive to changes in growth and that growth is not affected by changes 
in trust in the short run.  
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1 Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ända sedan Robert Putnam 1993 gav ut sin bok, Making democracy work, har mer och 
mer forskning handlat om socialt kapital. Enligt Putnam var skillnader i socialt kapital 
och tillit en avgörande orsak till varför både ekonomin och demokratin fungerade bättre i 
norra Italien än i södra Italien. Resultaten Putnam presenterade resulterade i en uppsjö av 
artiklar om just socialt kapital. Teorin att tillit och socialt kapital har en positiv inverkan 
på ekonomin uppbackas av starka empiriska bevis. Socialt kapital och tillit anses vara en 
avgörande faktor för om samhället ska fungera både politiskt och ekonomiskt. Litar 
människor på varandra minskar transaktionskostnaderna i samhället vilket leder till en 
högre tillväxt. Ju mer folk litar på varandra, är organiserade i föreningar och där 
etablerade normer för samarbete finns, desto bättre fungerar ekonomin i samhället. Ett 
samhälle med ett litet socialt kapital riskerar dock att hamna i en social fälla där alla 
misstror alla. I en sådan situation försvåras såväl ekonomiskt handlande som ekonomiska 
framsteg vilket leder till högre transaktionskostnader och en lägre tillväxt. Forskningen 
om socialt kapital och tillit har till stor del handlat om effekterna snarare än de 
bakomliggande faktorerna. Det kausala sambandet mellan tillit och tillväxt råder det 
också delade meningar om. Enligt vissa leder tillit till tillväxt medan andra hävdar att 
tillväxt leder till tillit och förtroende.   
      Institutioner kan sägas ange spelreglerna i samhället. Institutionernas agerande sänder 
då ut signaler om vilket typ av spel det är som ska spelas. Enligt Rothstein (2003) kan 
förtroende för förvaltningsinstitutioner skapa socialt kapital och tillit. Således skulle 
förtroende för förvaltningsinstitutioner kunna bidra till tillväxt genom att bygga socialt 
kapital. Genom att undersöka det kausala sambandet mellan förtroende och tillväxt skulle 
resultatet kunna användas för att utröna hur socialt kapital skapas. Det kausala sambandet 
ger svar på om tillväxt påverkar hur människor väljer att lita på varandra och svarar även 
på frågan om förändringar i förtroende kan orsaka förändringar i tillväxt. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka det kausala sambandet mellan tillväxt och 
förtroende till institutioner. Detta görs genom att studera förtroendet för institutioner i 
Sverige mellan 1988-2002. När man studerar socialt kapital kan flera olika typer av 
variabler användas. Det vanligast förekommande är bland annat mellanmänsklig tillit och 
föreningsdeltagande. Enligt Rothstein (2003) och Dasgupta (2002) skapar förtroende för 
politikens genomförande institutioner socialt kapital. Jag har därför valt att avgränsa mig 
till att undersöka det kausala sambandet mellan förtroende för förvaltningsinstitutioner 
och tillväxt för att utröna om, och i så fall hur, socialt kapital kan skapas på kort sikt. Jag 
avser i denna uppsats att besvara frågan hur det kausala sambandet ser ut mellan 
förtroende och tillväxt. Min frågeställning blir således: 
      Finns det något kausalt samband mellan förtroende för institutioner och tillväxt i 
Sverige? 
 
 

1.3 Metod och material 
 
Denna uppsats kan delas upp i två delar. I den första delen görs en litteraturstudie över 
den forskning som gjorts om socialt kapital och tillit samt de empiriska resultat man 
kommit fram till. De teorier som används för att presentera socialt kapital är hämtade från 
Putnam (1993) och (2000), Coleman (1990), Fukuyama (1995) och (1999) och Glaeser et 
al. (2002). Putnam och Coleman kan anses ha lagt grunden för teorin om socialt kapital 
medan Fukuyama och Glaeser et al. utvecklat deras teori. De teoretiska utgångspunkterna 
från varje forskare kompletterar varandra och ger en översikt över hur resonemanget 
kring socialt kapital förts. Det gemensamma för teorierna om socialt kapital är att de alla 
tillskriver tillit en stor betydelse. Därför redovisas de väsentligaste delarna av teorin för 
tillit. Teorierna och de empiriska resultaten har huvudsakligen hämtats från Knack och 
Keefer (1997), La Porta et al. (1997), Zak och Knack (2001) samt Rothstein (2003). För 
att redogöra för sambandet mellan institutioner och tillit används litteratur från Rothstein 
(2003), Dasgupta (2002) och North (1993). Deras teorier används för att ge en förklaring 
till hur sambandet ser ut. Det kausala sambandet är inte lika utforskat som effekterna av 
tillit och socialt kapital och därför presenteras olika aspekter för åt vilket håll kausaliteten 
kan tänkas gå åt. Litteraturen som ligger till grund för detta är hämtad från Rothstein 
(2003), Knack och Keefer (1997) samt Zak och Knack (2001).  
      Uppsatsens andra del består av en ekonometrisk undersökning där det kausala 
sambandet mellan förtroende och tillväxt testas. Data för förtroende är hämtat från SOM-
institutets undersökningar om förtroende för olika samhällsinstitutioner i Sverige och data 
för tillväxt är hämtat från SCB och mäts med BNP/capita. Test för att utröna hur datan 
ska användas i kausalitetstestet är hämtade från Hill et al. (2001) och Griffiths et al. 
(1993). För att testa det kausala sambandet används ett Grangerskausalitetstest. Modellen 
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är hämtad från Ramanathan (1998) och Barot (2002) och resultaten från testen tolkas med 
hjälp av litteratur från ovanstående samt Griffiths et al. (1993).   
 
 

1.4 Disposition 
 
I kapitel 2 presenteras den forskning som gjorts om socialt kapital och tillit samt de 
resultat man kommit fram till. Även en redogörelse för hur kopplingen mellan förtroende 
till institutioner och mellanmänsklig tillit ser ut och vilken inverkan detta har på 
ekonomin presenteras. Det kausala sambandet mellan förtroende, tillit och tillväxt 
presenteras och olika teorier lyfts fram om vilket håll det kausala sambandet kan tänkas 
gå åt. Därefter redovisas i kapitel 3 den data som används i uppsatsen samt fördelar och 
kritik mot denna. Även en översikt över hur förtroendet och tillväxten har utvecklats 
under den aktuella perioden presenteras. I kapitel 4 redovisas resultaten från de tester som 
gjorts för att undersöka hur datan skall användas i kausalitetstestet. Därefter beskrivs 
teorin för Grangerskausalitetstest och resultatet från testet. Avslutningsvis analyseras 
resultatet från de statistiska testerna och slutsatser dras om det finns något kausalt 
samband mellan förändringar i tillväxt och förändringar i förtroende samt hur detta 
resultat kan tolkas för att utröna hur socialt kapital kan skapas.   
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2 Definitioner och teorier 
 
 
 
 
 

2.1 Definitioner av socialt kapital och tillit 
 
 
2.1.1 Socialt kapital 
 
Socialt kapital är en svårdefinierad term och trots en mängd böcker och artiklar på 
området så finns det ingen generellt accepterad definition. Vissa forskare har valt att 
likställa socialt kapital med tillit och trovärdighet medan andra valt att betrakta socialt 
kapital som en form av sociala nätverk. 
      Ett av de mest inflytelserika arbeten som gjorts inom området är James Colemans bok 
Foundations of Social Theory. I boken kritiserade Coleman den neoklassiska 
föreställningen om att individer för att uppnå sina mål agerar som nyttomaximerande 
individer och att deras agerande var oberoende av varandra. Coleman menade istället att 
varken målen som individerna har eller deras agerande i samhället sker oberoende av 
varandra eller är av självisk natur, utan att detta istället sker i en social struktur. Den 
sociala strukturens resurser, det sociala kapitalet, fungerar både som en tillgång för 
individen och för samhället (1990 s. 300-302). Coleman definierar socialt kapital enligt 
följande:   
 

Social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different 
entities having two characteristics in common: They all consist of some aspect of social 
structure, and they all facilitate certain actions of individuals who are within the structure 
(ibid s. 302). 

 
Med hjälp av socialt kapital kan då samhället uppnå vissa mål som inte skulle vara 
möjliga utan socialt kapital. Coleman exemplifierar sin teori med att grupper av 
medlemmar som både agerar trovärdigt gentemot varandra och litar på varandra 
åstadkommer mer än grupper vars medlemmar inte agerar trovärdigt gentemot varandra 
och som inte heller litar på varandra (ibid s. 302).  
      En annan forskare som präglat studiet av socialt kapital är Robert Putnam. Hans bok 
Making democracy work, har haft ett stort inflytande på forskningen om socialt kapital 
och hans definition är också vanligt förekommande i böcker och artiklar på området. 
Putnams definition är hämtad från Making democracy work:  
 

Social capital here refers to features of social organization, such as trust, norms, and 
networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions (1993, 
s. 167).  
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Putnam utvecklade Colemans resonemang, men betonade till skillnad från Coleman mer 
vad den sociala strukturen utgjordes av och hur tillit och förtroende skapas. Kopplingen 
mellan komponenterna som Putnam nämner i sin definition kan ses som ett system av 
mellanmänskliga nätverk (Dasgupta 2002 s. 4). De sociala nätverken kan delas upp i 
horisontella och vertikala nätverk. Horisontella nätverk består av individer som har 
likvärdig status och makt, medan vertikala nätverk består av individer som ej är 
likvärdiga och där situationen i stället betecknas av hierarkiska och beroende 
asymmetriska relationer. De vertikala nätverken kan inte upprätthålla tillit och samarbete. 
Det är istället de horisontella nätverken som bidrar till socialt kapital (Putnam 1993 s. 
170-176). I boken Bowling alone (2000) utvecklar Putnam sin teori om socialt kapital och 
konstaterar att det sociala kapitalet i USA är avtagande. Den definition som han använder 
i boken är följande: 
 

Whereas physical capital refers to physical objects and human capital refers to properties of 
individuals, social capital refers to connections among individuals-social networks and the 
norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them (s. 19). 

 
Skillnaden mellan socialt kapital och andra typer av kapital är således det faktum att det 
som Putnam betecknar som medborgerlig dygd är som mest kraftfullt då det innesluts i 
ett tätt nätverk av ömsesidiga sociala relationer. Ett samhälle med många dygdiga men 
isolerade individer behöver inte nödvändigtvis vara ett samhälle rikt på socialt kapital 
eftersom det är de sociala relationerna i nätverket som utgör det sociala kapitalet (2000 s. 
19). Putnam gör i Bowling alone även distinktionen mellan vad han kallar överbryggande 
och sammanbindande för olika former av socialt kapital. De former av socialt kapital som 
uppkommer i homogena grupper t.ex. religiösa grupper eller grupper som baseras på 
etnicitet kallar han för sammanbindande socialt kapital. Denna typ av socialt kapital 
karakteriseras av starka band mellan medlemmarna i gruppen och kan spela en avgörande 
roll för att skapa ömsesidighet och solidaritet mellan medlemmarna i gruppen. Men 
denna typ av socialt kapital kan också ha en negativ effekt eftersom det kan skapa en 
fiendskap mot andra typer av grupper. Den andra typen, överbryggande socialt kapital, är 
mer utåtriktad och omfattar människor från olika grupper. Exempel på denna typ av 
socialt kapital är föreningar som värnar om mänskliga rättigheter eller 
medborgarrättsrörelsen. Sammanbindande socialt kapital behövs för att klara sig i 
samhället medan överbryggande socialt kapital är nödvändigt för att komma framåt (ibid 
s. 22-23). 
      Men allt socialt kapital som skapas genom att ingå i ett nätverk är inte positivt. 
Många föreningar bygger istället på misstro mot andra föreningar. Detta resulterar då i 
vad man kan kalla för osocialt kapital. Externa effekterna från dessa är i de flesta fall 
negativa (Rothstein 2003 s. 165-167).  
      Både Coleman och Putnam menar att tillit och normer kan ses som ett uttryck för 
socialt kapital genom att det indikerar på ett samhällstillvänt beteende. Tillit, normer för 
samarbete och deltagande i föreningar är också de vanligaste förekommande 
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komponenterna inom de definitioner som många använt för att definiera socialt kapital 
(Knack och Keefer 1997 s. 1251-1252).       
      Till skillnad från Putnam, vars syn på socialt kapital baseras på aggregerade analyser, 
delar Glaeser et al. (2002) upp socialt kapital i individuellt och aggregerat socialt kapital. 
Individuellt socialt kapital kan definieras som en individs sociala karakteristika, dvs. 
hans/hennes sociala skicklighet, karisma och förmåga att skörda vinster från marknads 
och icke-marknads avkastning från interaktion med andra. Det aggregerade sociala 
kapitalet blir då en funktion av de olika typerna av individuellt socialt kapital och mäter 
då det sociala karakteristika som producerar marknads och icke-marknads avkastning till 
samhället. Det aggregerade sociala kapitalet resulterar i de flesta fall i positiva externa 
effekter medan det individuella inte nödvändigtvis resulterar i positiva externa effekter 
för samhället. En person som säljer begagnade bilar kan ha ett stort individuellt socialt 
kapital, alltså karisma och social skicklighet så att han/hon kan övertyga naiva 
konsumenter att köpa bilar som är i odugligt skick eller bilar som är av dålig kvalité. 
Bilhandlarens handlande bidrar då till negativa externa effekter för samhället och bidrar 
föga till nettot för det aggregerade sociala kapitalet (s. 438-443).  
      En definition som på ett bra sätt fångar upp de olika uppfattningarna om socialt 
kapital är den som används av Fukuyama i hans bok The great disruption: 
 

Social capital can be defined simply as a set of informal values and norms shared among 
members of a group that permits cooperation among them. If members of the group come to 
expect that others will behave reliably and honestly, then they will come to trust one another 
(1999 s. 16). 

  
Fukuyama menar att det är uppsättningen av normer som finns i samhället som utgör det 
sociala kapitalet. Men det är inte den gemensamma värdegrunden eller normerna som i 
sig självt producerar socialt kapital. Vissa normer kan vara av dålig natur, t.ex. de sociala 
normerna i maffian som visserligen är starka men som har en avsaknad av socialt kapital 
och tillit. Det är istället normer som att tala sanning och normer om ömsesidighet som 
producerar socialt kapital (ibid s. 16-17).  
      Själva begreppet socialt kapital har kritiserats för att det innehåller just termen 
kapital. Kapital syftar på någonting som går att äga medan socialt kapital kan anses vara 
någonting som kan beskriva relationer mellan människor. Bowles och Gintis föreslår 
termen community istället för socialt kapital därför att den på ett bättre sätt fångar de 
olika aspekterna som utgör socialt kapital och fokuserar på vad grupperna gör istället för 
vad de äger (2002 s. 419-420). Kritik mot socialt kapital har även framförts pga. av 
svårigheterna med att mäta det (Knack och Keefer 1997 s. 1255). En annan kritik har 
riktats mot hur många valt att definiera socialt kapital. I de flesta definitioner blandas de 
funktionella aspekterna med de kausala aspekterna (Durlauf 2002 s. 460). Putnams 
definition av socialt kapital kan sägas ha en funktionell aspekt eftersom han skriver om 
att socialt kapital kan öka effektiviteten i samhället medan Fukuyamas definition har en 
kausal aspekt eftersom han skriver att om medlemmar i en grupp förväntar sig ett 
trovärdigt beteende från varandra kommer de också att lita på varandra. 
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2.1.2 Var kommer det sociala kapitalet ifrån?  
 
Tyngdpunkten i socialt kapital har lagts på såväl tillit, institutioner, sociala nätverk, 
lobbyorganisationer, föreningsverksamhet och kulturella faktorer. Putnam lägger 
tyngdpunkten i sin forskning om socialt kapital på organisationerna och mätte socialt 
kapital genom tätheten i organisationsväsendet. Han menar att ju mer folk är organiserade 
i olika föreningar, så som fotbollsklubbar, bowlingklubbar, sångkörer, osv. desto mer 
socialt kapital kan skapas i samhället (1993 s. 115, 181-184). Hans teori grundas på 
empiriska undersökningar där en jämförelse görs mellan södra och norra Italien. 
Resultaten visade att tätheten i organisationsväsendet var större i norr än i söder. Detta 
ledde till att den norra delen av Italien visade högre tillit, fler sociala och politiska 
nätverk och en bättre fungerande ekonomi än den i södra Italien (ibid 181). Även 
Fukuyama driver denna tes och menar att det är den allmänna förekomsten av tillit som 
skapar socialt kapital och att det mest användbara sociala kapitalet kommer från 
möjligheten att bilda nya sammanslutningar som t.ex. föreningar (1996, s. 26-27).  
      Glaeser et al. har beskrivit en individs val att gå in i ett socialt nätverk som en 
investering i socialt kapital. När individen går in i nätverket, dvs. bowlingklubben, 
sångkören osv. åstadkoms ett informationsflöde som leder till att det sociala avståndet 
minskar vilket skapar tillit, lojalitet och samarbete. Individernas samarbete i nätverket 
skapar då ett samhälligt effektivt resultat. Detta eftersom det finns möjlighet till att både 
straffa och belöna medlemmarna i nätverket och att dessa instrument då kan framkalla ett 
tillförlitligt beteende hos medlemmarna, dvs. ett samarbetsvilligt och trovärdigt beteende. 
Det sociala nätverket har i de flesta fall en stark positiv extern effekt på det aggregerade 
sociala kapitalet i samhället (2002 s. 443). Både Fukuyama och Coleman ser socialt 
kapital som en del av humankapitalet. Coleman menar att socialt kapital och 
humankapital kompletterar varandra. Humankapitalet finns hos individen, men det 
sociala kapitalet är det som finns i relationen mellan individerna (1990 s. 304). Enligt 
Fukuyama skiljer sig socialt kapital från andra typer av humankapital genom att socialt 
kapital bildas och förs vidare genom kulturella mekanismer som religion och tradition 
(1996 s. 26). En annan forskare som betonat den kulturella aspekten är Ronald Inlgehart. 
Han menar att kulturella, politiska och ekonomiska förändringar hör samman och att 
människors beteende är starkt influerat av den kultur i vilken de lever i. Kultur utgörs 
enligt Inglehart av samhällets institutioner, dvs. det system av attityder, färdigheter, 
värderingar och kunskap som finns i samhället och som förs vidare från generation till 
generation (1997 s. 14-15). Således skulle det sociala kapitalet vara en produkt av 
institutionerna. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir då tillväxten beroende av både 
kulturella och ekonomiska faktorer (ibid s. 216).          
      Teorin att individer genom att gå in i ett socialt nätverk och delta i 
föreningsverksamhet skapar socialt kapital har dock väckt en del problem. Ett av dessa är 
det kausala sambandet, dvs. är det individer som redan har stort förtroende som går in i 
föreningslivet, eller är det deltagandet i föreningarna som skapar förtroende (Rothstein, 
1998 s. 109)? Många forskare menar att tesen att det frivilliga föreningslivet skapar 
socialt kapital, ej håller fullt ut. Dessa forskare menar istället att det är de offentliga 
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institutionernas betydelse i samhället som borde studeras, ej endast tätheten i 
organisationsväsendet (ibid s. 109). Det är denna aspekt som jag utgår ifrån i min 
uppsats, dvs. att förtroende för vissa institutioner kan skapa socialt kapital. Enligt 
Rothstein kan utformningen av ett samhälles förvaltningsinstitutioner förklara varför 
vissa samhällen har mer socialt kapital än andra (2003 s. 197). Teorin bakom detta 
återkommer jag till senare i uppsatsen. 
      En annan kritik som också riktats mot bland annat Putnams teori är att det inte ges 
någon förklaring till hur komponenterna inom socialt kapital skall slås samman. Eftersom 
komponenterna inom variabeln kan ses som ett system av mellanmänskliga nätverk där 
varje del i sig utgör en mängd mellanmänskliga nätverk uppstår problem genom att det 
inte finns något enstaka objekt som kan betecknas socialt kapital (Dasgupta 2002, s. 4-5). 
       
 
2.1.3 Tillit 
 
Tillit är av central betydelse för allt det som handlar om socialt kapital (Williamsson 
1996 s. 259). Generellt sett kan det uttryckas som att tillit finns i varje kommersiell 
transaktion, framför allt i transaktioner som görs över tid. En stor del av den ekonomiska 
underutvecklingen i världen kan således tillskrivas avsaknaden av tillit (Dasgupta 2002 s. 
5-7) Detta kallas för Arrows tes och de empiriska bevisen för hans tes, dvs. tillitens 
betydelse för den ekonomiska tillväxten, har styrkts av t.ex. Knack och Keefer (1997). 
Dasgupta menar att i termer av mellanmänskliga nätverk är socialt kapital nödvändigt för 
att åstadkomma ömsesidigt fördelaktiga utfall, men socialt kapital är endast ett sätt att 
åstadkomma tillit, det är egentligen tilliten som är nyckeln till samarbete (2002 s. 18).  
      Jag har valt att använda mig av Dasguptas definition av tillit på individnivå:  
 

[S]omeone forming expectations about those actions of others which have a bearing on her 
choice of action, when that action must be chosen before she can observe the actions of those 
others (2002 s. 8). 

 
Tillit beror således på vad individen tror om opponentens framtida handlande (ibid s. 8). 
På aggregerad nivå kan tillit definieras som benägenheten hos människor i ett samhälle 
att samarbeta för att producera ett för samhället effektivt resultat och för att undvika 
ineffektiva icke-kooperativa fällor (La Porta et al. 1997 s. 333). Beteckningen för den 
ineffektiva icke-kooperativa fällan har betecknats olika beroende på vem som skrivit. 
Rothstein kallar denna situation för en social fälla och det är hans beteckning som jag 
kommer att använda i de kommande delarna av uppsatsen. Effekterna av en sådan 
situation återkommer jag till senare i uppsatsen. 
      Ett allmänt vedertaget sätt att beskriva människors benägenhet att samarbeta är att 
förklara individernas agerande med spelteori. Samhällsvetare har i allt större utsträckning 
börjat beskriva situationer som innehåller tillit som en delkategori av de kategorier som 
innefattar risk, dvs. i situationer då den risk individen tar beror på en annan aktörs 
utförande. Det spelteoretiska förhållningssättet till tillit kan då beskrivas som att parterna 
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ingår i ett sekventiellt, upprepat spel (Williamsson 1996 s. 257-258). En situation där 
individer måste göra strategiska val och där utfallet blir beroende av individernas 
handlande kan beskrivas som ett spel. Varje spelare antas använda den strategi som 
genererar det bästa utfallet för spelaren givet opponentens agerande (Nicholson 2002 s. 
246). I ett upprepat spel kan spelarna under spelets gång välja specifika strategier vid 
varje del av spelet, men även införliva strategier i kommande spel som indikerar på utfall 
från tidigare delar av spelet. I ett ändligt upprepat fångarnas dilemma är samarbete 
vanligtvis inte en nashjämvikt. Men då spelet upprepas oändligt många gånger kan de 
förluster som uppkommer i och med att spelarna väljer att inte samarbeta undvikas. 
Strategin att samarbeta eller att lita på motspelaren blir då en delspelsperfekt jämvikt, 
dvs. en nashjämvikt där båda spelarnas strategier innehåller trovärdiga hot. För att 
samarbete skall bli en delspelsperfekt jämvikt i ett oändligt upprepat spel, krävs att 
utfallet för samarbete föredras av båda spelarna framför de utfall som erhålls från att inte 
samarbeta. Detta förutsätter dock att spelarnas diskonteringsfaktor, nuvärdet av fortsatt 
samarbete, är högt. Alltså, om båda spelarna föredrar utfallet från samarbete och deras 
diskonteringsfaktor är hög, kommer de att hålla sig till den strategi som ger avkastning i 
framtiden, istället för den strategi som ger avkastning på kort sikt. Resultatet från en 
sådan situation kallas för folkteoremet. Man kan då förvänta sig att spelarna kommer att 
välja att samarbeta (ibid s. 257-261).         
      Alltså, en individ som står inför beslutet att lita på en annan person som han/hon ej 
känner och kanske inte kommer att träffa igen är vanligtvis försiktig eftersom det inte 
finns tillräcklig grund för samarbete. Men då situationen upprepas mellan de två 
individerna finns det möjligheter för individerna att t.ex. bygga upp ett rykte om sig att 
vara samarbetsvillig. Ryktet att vara samarbetsvillig kan då fungera som en tillgång för 
individen (Fukuyama 1999 s. 171-172).  
      Enligt Rothstein bestäms inte individers preferenser av individuellt rationellt 
agerande, utan att av det sociala sammanhanget. Således beror individens val av strategi 
på om andra är villiga att samarbeta eller ej (2003 s. 22-25). Rothstein ger dock ingen 
förklaring till hur stor andel av de andra som måste välja att samarbeta för att individen 
ska välja strategin att samarbeta.  
      Resultaten från de empiriska experiment som gjorts visar att människor samarbetar 
även då spelet spelas endast en gång. Experimenten antyder att människor förväntar sig 
ett visst rättvist eller samarbetsvilligt beteende från andra människor, även då individen ej 
tror att han/hon kommer att träffa opponenten igen. Människor verkar således förvänta 
sig att andra kommer att agera samarbetsvilligt för att undvika sociala fällor, även i 
situationer då kontakten är temporär (La Porta et al. 1997 s. 333).  
      Människor väljer alltså att samarbeta om andra väljer att samarbeta. Om alla individer 
har inställningen att andra kommer att agera samarbetsvilligt så riskerar man inte att 
hamna i en social fälla. Problemet är dock att det bygger på hur människor tror att andra 
människor kommer att agera i framtiden. Tror individen å andra sidan att opponenten inte 
kommer att vara samarbetsvillig väljer ju individen även han/hon inte heller att 
samarbeta. På aggregerad nivå leder en situation där alla väljer att ej samarbeta till en 
social fälla, dvs. en situation där utfallet är sämre för alla än vid samarbete, men där 
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ingen har incitament att ändra sin strategi eftersom individen då tror att det enbart är 
han/hon som då väljer att samarbeta. Men denna situation behöver inte vara ett resultat av 
irrationellt beteende. Strategin att välja att ej samarbeta kan vara fullt rationellt på 
individnivå eftersom om jag inte tror att min opponent/motspelare kommer att samarbeta 
är strategin att välja att ej samarbeta helt rationellt. På aggregerad nivå får detta 
konsekvenser för samhället eftersom ingen då väljer att samarbeta. För att undvika den 
sociala fällan måste således individer ha tillit till varandra (Rothstein 2003 s. 21-22).     
 
 
2.2 Förhållandet mellan tillit, förtroende och tillväxt 
 
 
2.2.1 Varför är tillit viktigt? 
 
Utöver de argument som togs upp i föregående avsnitt så kan man generellt sätt säga att 
tillit är grundläggande för ett välfungerande samhälle och dess ekonomiska framsteg 
(Knack och Keefer 1997 s. 1283). De empiriska bevisen för tillitens betydelse i samhället 
är många. Zak och Knack kommer t.ex. fram till att tillit är högre i ”rättvisa” samhällen, 
att samhällen med högre tillit även producerar mer än samhällen med låg tillit. Om tilliten 
i ett samhälle är för låg kommer sparandet att bli otillräckligt för att upprätthålla en 
positiv tillväxt. Tillit bidrar även till en högre tillväxt genom att sänka 
transaktionskostnaderna (2001 s. 296, 317). Empiriska bevis finns även för att tillit är 
förenat med starkare ekonomisk prestation, dvs. att tillit påverkar tillväxt. Knack och 
Keefer (1997) undersökte sambandet mellan tillväxt och socialt kapital i 29 
marknadsekonomier och använde bland annat tillit som en indikator för att mäta socialt 
kapital. De kom fram till att då tilliten ökar med tio procentenheter ökar tillväxten med 
0,8 procentenheter (s. 1260). Zak och Knack (2001) genomförde samma studie men med 
data för 41 marknadsekonomier. Deras undersökning visar att tillväxten ökar i genomsnitt 
med en procentenhet då tilliten ökar med femton procentenheter (s. 308-309). Knack och 
Keefers studie har dock kritiserats pga. att den baseras på ohållbara antaganden. 
Antagandena de gör om vad som orsakar tillväxt har ansetts vara allt för sparsamma och 
det är möjligt att det resultat de kommer fram till är ett resultat från uteslutna variabler 
som har en kausal effekt på tillväxt och som är korrelerade med måttet de använder för 
socialt kapital (Durlauf 2002 s. 473)  
      Ett av de vanligaste förekommande argumenten för att tillit bidrar till tillväxt är att 
det sänker transaktionskostnaderna i samhället. Transaktionskostnader till följd av låg 
tillit kan ses som en skatt som läggs på alla former av ekonomisk aktivitet (Fukuyama 
1996 s. 27-28). North beskriver transaktionskostnaden på följande sätt:  
 

Transaktionskostnaden avspeglar osäkerheten genom att omfatta en riskpremie vars storlek 
blir beroende av sannolikheten för att den andra parten kommer att bryta avtalet och de därav 
följande kostnaderna för den första parten (1993 s. 59).  
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Enligt North blir således riskpremien för transaktionskostnaden större då tilliten är låg. 
Zak och Knack (2001) har visat i en jämviktsmodell hur tillit påverkar 
transaktionskostnaden och vilka effekter detta har på ekonomin. I deras modell matchas 
individer slumpmässigt med en investeringsmäklare för en period. Individen får välja 
graden av tillit till mäklaren, givet konsumentens egen och mäklarens karakteristika. 
Graden av tillit som konsumenten har till mäklaren bestäms av den tid som konsumenten 
använder för att kontrollera mäklaren. Ju högre tillit konsumenten har till mäklaren desto 
lägre blir kostnaden för konsumenten, dvs. transaktionskostnaden. Genom detta försöker 
Zak och Knack förklara varför tillit varierar mellan olika samhällen och vad för slags 
konsekvenser olika nivåer av tillit har på ekonomisk prestation. Resultatet från deras 
modell visar att tillit reducerar transaktionskostnaden och leder till högre tillväxt (s. 296). 
Ett liknande resultat kommer även Knack och Keefer (1997) fram till. De menar att 
kostnaden för ekonomisk aktivitet som kräver att individen måste lita på andras framtida 
handlingar är lägre i miljöer med hög tillit, dvs. då tilliten ökar minskar 
transaktionskostnaden och således leder tillit till tillväxt. Andra konsekvenser av tillit är 
t.ex. att låg tillit kan leda till att innovationer hindras eftersom entreprenörerna då måste 
spendera mer tid till att kontrollera möjliga förbrytelser av partners, anställda, och 
leverantörer. Entreprenören får då mindre tid över till att utveckla innovationer för nya 
produkter eller nya processer (1997 s. 1252-1253). 
      Rothstein använder beteckningen effektiva institutioner för de institutioner som 
minskar transaktionskostnaderna, dvs. minskar kostnaderna för att upprätthålla ingångna 
avtal (2003 s. 35).  
            Sammanfattningsvis kan då tilliten sägas reducera transaktionskostnader, bidra till 
en högre tillväxt och hindra samhällen från att hamna i sociala fällor.  
 
  
2.2.2 Sambandet mellan förtroende för institutioner och tillit 
 
Flera forskare, bland annat Putnam, Coleman och Fukuyama, hävdar att tillit bestämmer 
prestationen för samhällets institutioner (La Porta et al. 1997 s. 333). För att en institution 
skall fungera måste individerna lita på att alla kommer att fullfölja de uppgifter de är 
ålagda. Detta kan förtydligas med att tillit bygger på vad människor tror om varandra och 
om världen samt att institutioner i sin tur är förenade med den tilltro som upprätthåller 
detta. Tilltron kan då uttryckas som den länk som förenar socialt kapital och institutioner 
(Dasgupta 2002 s. 7). North (1993) beskriver institutionernas roll i samhället enligt 
följande: 
 

Institutionerna är detsamma som spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt utryckt, de 
restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan (s.16).  

 
Institutioner kan delas upp i formella och informella restriktioner, eller som många har 
valt att kalla det formella och informella institutioner. Formella restriktioner är de regler 
som är utformade av människor medan informella restriktioner är beteendenormer och 
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konventioner (ibid s. 17). De formella regler som skapas av formella restriktioner kan 
komplettera och göra de informella restriktionerna mer effektiva genom att minska risken 
samt transaktionskostnaden och genom detta underlätta samarbete. Formella restriktioner 
kan då fungera som komplement och öka effektiviteten för informella restriktioner (ibid 
s. 78-79). Ett sätt på vilket detta tar sig uttryck är att samhällen med hög tillit är mindre 
beroende av formella institutioner för att genomdriva avtal (Knack och Kefeer 1997, s. 
1253). Individerna litar då i högre grad på varandra och formella institutioner som tvingar 
parterna till att fullfölja avtalet behövs inte. Individen litar helt enkelt på att motparten 
kommer att fullfölja sin del av avtalet. 
      Ett sätt att särskilja förtroende till institutioner och tillit är att dela upp tilliten mellan 
vertikal tillit och horisontell tillit. Vertikal tillit kan betecknas som tillit till centrala 
samhällsinstitutioner och horisontell tillit kan betecknas som människors tillit till sina 
medmänniskor, dvs. mellanmänsklig tillit (Rothstein 1997 s. 317). Överlag kan 
sambandet mellan vertikal och horisontell tillit beskrivas som att:  
 

Ju mer förtroende man har för samhällets olika institutioner, desto mer är man benägen att 
hysa social tillit till sina medmänniskor. Eller tvärtom, ju mera man anser att det går att lita 
på människor i allmänhet, desto mer litar man också på samhällets institutioner (ibid s. 178).  

 
      Slutsatsen som Rothstein kommer fram till är grundad på empirisk data där han mätt 
sambandet mellan mellanmänsklig tillit och förtroende för samhällsinstitutioner mellan 
åren 1996-1999. Det skall dock påpekas att detta är en mycket kort tidsperiod, fyra år, 
och att denna tidsperiod är för kort för att kunna dra några långsiktiga slutsatser. 
Rothstein har valt att mäta sambandet mellan den mellanmänskliga tilliten och 
förtroendet till institutionerna med korrelationskoefficenten. Det bör påpekas att detta är 
en olämplig statistisk metod för att mäta det samband Rothstein önskar visa, men det 
teoretiska sambandet som han presenterar och som ligger till grund för hans slutledning 
är ändå intressant. Det teoretiska sambandet som Rothstein presenterar återkommer jag 
till i nästa avsnitt. Dasgupta kommer fram till en liknande slutsats som liknar Rothsteins. 
Han menar att om människor skall kunna lita på varandra måste de ha förtroende både för 
att den genomförande instansen kommer att göra det den förväntas och tillit till de 
representanter som ska genomföra ansvarstagandet. En individ väljer att lita på en 
verksamhet inte enbart därför att den själv utger sig för att vara tillförlitlig, utan därför att 
individen är medveten om verksamhetens valmöjligheter, förmåga och konsekvenser av 
dess handlande. Givet att de löften som verksamheten ger är trovärdiga kommer då 
individen att förvänta sig att t.ex. institutionen kommer att välja att samarbeta (2002 s. 9). 
Det finns alltså ett samband mellan tillit till människor och förtroende för formella 
institutioner. Om förtroendet för den genomförande instansen vacklar, kommer individen 
ej att lita på att människor kommer att fullborda sin del av överenskommelsen och 
således välja att inte gå in i överenskommelsen. Den genomförande instansen som 
Dasgupta skriver om behöver nödvändigtvis inte vara staten, utan kan likväl vara 
samhället i stort (ibid s. 9).  
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      Andra som mätt förtroendet till samhällsinstitutioner och mellanmänsklig tillit har 
kommit fram till att det finns ett positivt samband mellan dessa, se t.ex. Alesina och La 
Ferrara (2000) och Knack och Keefer (1997). De sist nämnda visar t.ex. att då tillit ökar 
med två procentenheter ökar förtroendet med en procentenhet (1997 s. 1274-1275). Av 
detta kan man dra slutsatsen att tillit och förtroende har ett tydligt positivt samband.  
      Sambandet mellan vertikal och horisontell tillit kan även uttryckas som att tillit, och 
de sociala och institutionella faktorer som påverkar den, påverkar tillväxttakten, dvs. 
institutioner påverkar tillväxten genom dess inverkan på tillit (Zak och Knack 2001 s. 
297, 317).  
 
 
2.2.3 Institutioner som skapar tillit och socialt kapital 
 
Enligt förra stycket skulle man kunna dra slutsatsen att det finns ett samband mellan tillit 
och förtroende till samhällsinstitutioner men bidrar förtroende för vilken institution som 
helst till en ökad tillit och socialt kapital? Enligt Hardin finns det i över huvudtaget inte 
något samband mellan mellanmänsklig tillit och förtroende till institutioner eftersom 
principal-agent strukturen ej är den samma för dessa typer av tillit. Att lita på opponenten 
är att lita på att opponenten agerar i egenskap av min agent, i mitt intresse (1999 s. 26). 
Rothstein menar istället att förtroende till institutioner bygger på om individen anser att 
tjänstemännen och myndigheten agerar enligt de etiska normer som finns lagstadgade och 
även på om individen litar på processen för genomförandet (2003 s. 200). En utveckling 
av detta resonemang kan göras genom en uppdelning mellan de representativa 
institutionerna, riksdag och regering samt förvaltningsinstitutioner så som polis, 
domstolar, vårdcentraler, socialbyråer, skolor och arbetsförmedlingar. Rothstein menar 
att den mellanmänskliga tilliten inte nödvändigtvis måste vara kopplad till förtroendet för 
de representativa institutionerna utan mer direkt kopplad till förvaltningsinstitutionerna. 
Detta eftersom förvaltningsinstitutionerna ska garantera medborgerliga fri- och rättigheter 
och att dessa institutioner är avgörande för medborgarnas välfärd i samhället. Kontakten 
mellan medborgarna och förvaltningsinstitutionerna är också mer frekvent än kontakten 
mellan medborgarna och de representativa institutionerna (ibid s. 174-175). En av 
anledningarna bakom detta samband är enligt Rothstein hur förvaltningsinstitutionernas 
utförande i Sverige stadgas i Regeringsformen 1 kapitel 9 §:  
 

Domstolar samt förvaltningsinstitutioner och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 
opartiskhet (SFS 1974:152). 

 
För att förtydliga kopplingen mellan den mellanmänskliga tilliten och förvaltnings-
institutionerna menar Rothstein att det är skillnad att lita på att någon agerar så som 
förvaltningsinstitutionerna skall enligt RF 1:9, dvs. opartiskt och sakligt, och att lita på att 
någon agerar enligt ens eget intresse, så som de representativa institutionerna förväntas 
göra (2003 s. 201). Förtroende till de representativa institutionerna blir således mer av 
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den typ som Hardin beskriver. Om jag har preferenser som överensstämmer med liberala 
värderingar, har jag då anledning att ha förtroende till en kommunstyrelse eller dylikt där 
de styrande har preferenser som är långt ut på vänsterkanten på den politiska skalan? 
Enligt Rothsteins resonemang blir svaret på denna fråga nej. 
       Enligt La Porta et al. (1997) kan tillit öka då tidigare utförande av samhällets 
institutioner varit tillförlitligt. De visar t.ex. att det finns ett positivt samband mellan de 
juridiska institutionernas effektivitet och tilliten (s. 335-336).   
      Rothsteins analys gör det troligt att man kan anta att det finns ett samband mellan 
förtroende för förvaltningsinstitutioner och tillit.       
 
 
2.2.4 Det kausala sambandet mellan tillit, förtroende och tillväxt 
 
Mycket av den empiriska forskningen har kommit fram till att det finns ett positivt 
samband mellan tillit och tillväxt, t.ex. Putnam (1993), Knack och Keefer (1997) och Zak 
och Knack (2001). Forskningen om socialt kapital har i större utsträckning handlat om 
effekterna av socialt kapital snarare än de underliggande mekanismerna bakom. Det 
kausala sambandet är långt ifrån lika utforskat som effekterna av socialt kapital och det 
finns ingen entydig uppfattning om vilket håll som det kausala sambandet går åt. Det 
kausala sambandet är dock av avgörande betydelse för förståelsen för hur socialt kapital 
och tillit kan skapas men även för hur man med politiska förändringar skulle kunna 
åstadkomma högre socialt kapital. Genom att utröna hur det kausala sambandet mellan 
socialt kapital och tillväxt ser ut, kan man även bestämma om de undersökningar som 
gjorts använt variablerna på ett korrekt sätt. I de flesta fall t.ex. Knack och Keefer (1997) 
används tillväxt som den beroende variabeln och tillit som den oberoende variabeln. En 
undersökning om hur det kausala sambandet empiriskt ser ut behövs för att en framtida 
användning av variablerna ska bli korrekt.  
      Rothstein ställer sig frågan om man blir rik och lycklig av socialt kapital eller om det 
är de goda ekonomiska tillgångarna som ger socialt kapital (2003 s.157)? Svaret på 
frågan om man tittar på de empiriska undersökningarna är att det kausala sambandet 
skulle kunna gå i båda riktningarna. En växande eller hög inkomst skulle kunna 
producera optimism som i sin tur leder till tillit. Förändringar i BNP/capita skulle således 
orsaka förändringar i tillit, men om tilliten producerade tillväxt så skulle förändringar i 
tilliten orsaka förändringar i BNP/capita (Knack och Keefer 1997 s. 1270). Mancur Olsen 
med flera, menar till och med att en mycket snabb tillväxt skulle kunna undergräva tillit 
eftersom den snabba tillväxten skulle leda till att traditionella sociala strukturer splittras 
(Zak och Knack 2001 s. 309). Om detta skulle stämma orsakar förändringar i tillväxt 
förändringar i tillit.  
      Rothstein (2003) presenterar en förklaring till kausal mekanism mellan socialt kapital 
och förvaltningsinstitutioner. Om tjänstemän i den offentliga sektorn är kända för att vara 
korrumperade eller partiska kommer individer i det samhället att misstro även personer 
som lagstadgat skall agera i allmänhetens tjänst. Detta kan leda till att människor inte 
heller litar på andra människor (ibid s. 189). Detta leder även till att individer i det 
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samhället, för att få det som individen anser sig ha rätt till, och även därför att individen 
tror att andra agerar eller ser att andra agerar på liknande sätt, själva måste agera som 
tjänstemännen i den offentliga sektorn, dvs. använda sig av mutor och svekfullt handlade. 
Eftersom individen då agerar på ett sådant sätt som han/hon själv inte skulle lita på, drar 
då individen slutsatsen att andra människor ej är att lita på (ibid s. 189-190). Resultatet av 
ett sådant beteende, i tron att alla andra agerar på samma sätt, blir att samhället hamnar i 
en social fälla. Enligt detta förhållningssätt är tillväxten en produkt av tilliten och 
förändringar i tillit orsakar förändringar i tillväxt.  
      Det intressantaste kausala sambandet torde vara att tillit orsakar tillväxt. Zak och 
Knack (2001) visar också i sin modell att tillit växer endogent mellan ekonomiska aktörer 
för att reducera transaktionskostnader pga. asymmetrisk och kostsam information. 
Således skulle individer välja att lita på andra för att sänka transaktionskostnaderna. 
Deras resultat visar att det kausala sambandet går från tillit till tillväxt (s. 317).  
      Individer med hög tillit har i de flesta fall en god ekonomi, hög utbildning och 
omfattande sociala nätverk till skillnad från individer med låg tillit där förhållandena är 
de omvända (Rothstein 2003 s. 153). Ett möjligt kausalt samband skulle då kunna vara att 
högre inkomst leder till högre tillit på individnivå på kort sikt men att högre tillit i 
samhället, vilket sänker transaktionskostnaderna, på lång sikt leder till högre tillväxt. 
Således blir individens tillit beroende av hans/hennes ekonomiska situation och den i sin 
tur beroende av den aggregerade tilliten i samhället eftersom en högre tillit på lång sikt då 
leder till högre tillväxt. Tillit och förtroende skulle i så fall påverkas av förändringar i 
tillväxt på kort sikt, samtidigt som tillväxten påverkas av tillit och förtroende på lång sikt.   
 
 
2.2.5 Tillit och förtroende i Sverige 
 
Sedan mätningar av mellanmänsklig tillit började göras i Sverige, kan konstateras att den 
mellanmänskliga tilliten har legat på en hög och stabil nivå. Den första mätningen gjordes 
så sent som 1981 och det dröjde till 1996 innan man årligen började göra mätningar på 
tilliten (Rothstein 2003 s. 148-149). När det gäller förtroende till samhällsinstitutioner har 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört undersökningar sedan 1986 
(Holmberg & Weibull, 2003 s. 43). Resultatet från SOM-institutets undersökningar visar 
att förtroendet för de representativa institutionerna har varit stadigt avtagande i Sverige 
medan förtroendet för förvaltningsinstitutionerna legat på en hög och stabil nivå, liksom 
tilliten (Rothstein 2003 s. 173, 176).  
 
 
2.3 Sammanfattning  
 
Socialt kapital och tillit kan bidra till tillväxt genom att sänka transaktionskostnaderna 
och bidrar även till att samhället undviker sociala fällor. Vad det är som skapar socialt 
kapital eller tillit är dock en omtvistad fråga. Jag har valt att utgå ifrån Rothsteins teori att 
förtroende för förvaltningsinstitutioner kan skapa socialt kapital och tillit. Jag vill dock 
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påpeka att det inte finns någon enad mening om vad det egentligen är som skapar socialt 
kapital och tillit eller hur det kausala sambandet ser ut. Med anledning av detta finns det 
därav skäl till att undersöka det kausala sambandet mellan förtroende och tillväxt för att 
se om det finns ett samband mellan dessa och i vilken riktning sambandet i så fall går åt.    
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3 Dataval och utveckling 
 
 
 
 
 

3.1 Dataval 
 
Den vanligaste förekommande datan för tillit och förtroende är den data som baseras på 
World Values Surveys undersökningar om tillit och förtroende. Både nationalekonomer, 
sociologer och statsvetare har använts sig av denna data och den har legat till grund för 
mycket av den forskning som gjorts om socialt kapital och tillit. Syftet med denna 
uppsats är dock att undersöka det kausala sambandet mellan förtroende och tillväxt och 
då krävs data från undersökningar som gjorts årligen. Därför har jag valt att använda mig 
av data från SOM-institutets undersökningar om förtroende till samhällsinstitutioner. 
Datan från SOM-institutet för förtroende till olika samhällsinstitutioner tillhandahölls av 
Åsa Nilsson vid Göteborgs universitet. Datan för tillväxt är hämtad från Statistiska 
Centralbyrån och mäts genom BNP/capita i fasta priser med basår 2000. Tidsperioden för 
undersökningen är mellan 1988-2002.  
 
3.2 Hur tillväxt och förtroende mäts 
 
 
3.2.1 Mått på tillväxt 
 
BNP/capita kan anses fungera som ett mått för nationell ekonomisk aktivitet, social 
framgång, välstånd och utveckling av levnadsstandarden. Eftersom diskussionen om det 
kausala sambandet mellan tillväxt och tillit handlat om huruvida en växande BNP/capita 
skapar tillit eller om tillit skapar en växande BNP/capita (se t.ex. Knack och Keefer 1997 
och Zak och Knack 2001) har även jag valt att använda mig av BNP/capita när jag 
undersöker för det kausala sambandet. SCBs mått på BNP/capita är ett genomsnitt för 
hela året.1 Värdena för BNP/capita är sedan logaritmerade.  
 
 
3.2.2 Mått på förtroende 
 
Underlaget för förtroende i denna uppsats är hämtat ifrån SOM-institutets undersökningar 
mellan 1988-2002 som mätt individers förtroende för enskilda samhällsinstitutioner.2 

                                                 
1 Informationen tillhandahölls av Monica Lindstedt, Statistiska Centralbyrån. 
2 SOM-institutet är ett samarbete vid Göteborgs universitet mellan Förvaltningshögskolan, Institutionen för 
journalistik och masskommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen. 
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SOM-undersökningarna bygger på undersökningar där slumpvis utvalda individer, 
mellan 15-85 år ingått. Antalet personer som ingått i undersökningarna har varierat. 
Under åren 1988-1997 innehöll undersökningen mellan 1500-1700 personer och utökades 
mellan åren 1998-2002 till att omfatta 3400-3500 personer. Undersökningarna har 
genomförts på hösten (Holmberg & Weibull 1998 s. 3).  
      SOM-institutets undersökning, när det gäller förtroende till institutioner, baseras på 
frågan:  
 

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper 
sköter sitt arbete (Holmberg & Weibull 2001 frågeformulär 2 s. 5)?  

 
Individen gavs följande svarsalternativ: mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, 
varken stort eller litet förtroende, ganska litet förtroende, mycket litet förtroende (ibid s. 
5). SOM-institutets mått på förtroende är framräknat genom att ta den procentuella andel 
som svarat att de har mycket stort förtroende och ganska stort förtroende minus den 
procentuella andel som svarat ganska litet förtroende eller mycket litet förtroende. Måttet 
som SOM-institutet använder kallar de för ett balansmått. (Holmberg & Weibull 2001 s. 
28). Balansmåttet ger information om hur differensen mellan stort och litet förtroende ser 
ut, alltså om posten förtroende är större eller mindre än posten ej förtroende. Då 
balansmåttet är noll anses opinionen vara delad (Elliot 1997 s. 251). Balansmåttet gör det 
således lätt att se om majoriteten av de svarande anser att man har förtroende för en viss 
institution eller ej. Måttet kan sägas ta hänsyn till den kardinala nivån eftersom det även 
tar hänsyn till de individer som anser att de har ganska litet förtroende eller mycket litet 
förtroende. 
      Balansmåttet kan variera från + 100, då alla svarat att de har mycket stort förtroende 
eller ganska stort förtroende, till - 100, då alla svarat att de har ganska litet förtroende 
eller mycket litet förtroende (Holmberg & Weibull 2003 s. 44).  
 
 
3.2.3 Problem med datan för förtroende 
 
Frågan man kan ställa sig när man läser SOM-institutets frågeställning är vad de 
egentligen frågar om och hur svaren på frågan kan tolkas. SOM-institutet anser att svaren 
speglar institutionens betydelse, individens personliga erfarenheter av institutionen och 
en allmän socio-kulturell värdering (Weibull 1996 s. 52). Man har även skrivit att 
tyngdpunkten i frågan lagts på den institutionella verksamheten och hur de sköter sitt 
arbete (Weibull & Börjesson 1990 s. 51). Således kan frågan som SOM-institutet ställer 
tolkas i termer av förtroende för institutionens övergripande verksamhet och processen 
för genomförandet av dess uppgifter.   
      Ett problem med SOM-institutets fråga är att man måste beakta hur svaret speglar det 
verkliga agerandet. Den som svarar på frågan om de har förtroende för andra eller en 
institution kanske mår bättre av att svara att han/hon har tillit/förtroende till andra eller 
för institutionen även om den svarande i verkligheten ej är en person som litar på andra 
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eller har förtroende för institutioner. Detta kan resultera i att andelen som anser sig kunna 
lita på andra blir större än vad den i verkligheten är (Alesina och La Ferrara 2000 s. 5). 
Detta problem är svårt att få bukt med, men i och med att balansmåttet tar med gruppen 
som svarat ganska litet eller litet förtroende, anser jag att denna post fungerar som en 
motvikt för de som eventuellt svarat att de har förtroende, men i verkligheten agerar 
annorlunda.  
      Ett annat problem med datan för förtroende är det mått som SOM-institutet använder 
sig av. Problemet med balansmåttet är att det inte säger något om spridningen eller 
variansen. Om vi antar att det för ett visst år såg ut enligt följande: 35 procent av de 
tillfrågade ansåg att de hade mycket stort förtroende, 20 procent hade ganska stort 
förtroende, 30 procent svarade ganska litet förtroende och 15 procent svarade att de hade 
mycket litet förtroende. Värdet för detta års balansmått blir då 10. Rösterna på vardera 
sidan om förtroende och misstro ges således lika stor vikt även fast den enskilt största 
posten är mycket stort förtroende. I termer av preferenser borde det vara en stor skillnad 
mellan att tillskriva en institution mycket stort förtroende och mycket litet förtroende. 
Skillnaden borde vara mindre mellan att tillskriva en institution ganska stort eller ganska 
litet förtroende. Balansmåttet tillskriver dock alla preferenser samma vikt. I exemplet kan 
värdet 10 för det innevarande året anses vara i underkant eftersom en relativ majoritet 
svarat att de har mycket stort förtroende. Jag har dock valt att använda mig av SOM-
institutets balansmått när jag mäter förtroende men jag vill göra läsaren uppmärksam på 
att värdena för åren inte ger någon förklaring till variansen i preferenserna.       
       
 

3.3 Variablerna i modellen 
  
SOM-institutet har i sina undersökningar gjort en indelning i fyra sfärer över de 
samhällsinstitutioner som de mätt förtroendet för. En av dessa är den sociala sfären där 
variablerna sjukvården, polisen och grundskolan ingår. Dessa tre institutioner är även de 
som jag har valt att använda som variabler för att mäta förtroende till förvaltnings-
institutionerna. Förtroendet för förvaltningsinstitutionerna har räknats ihop till en variabel 
genom att addera balansmåttet för respektive institution vid tidpunkten t och sedan räkna 
ut ett medelvärde för att få fram det genomsnittliga förtroendet för dessa institutioner vid 
tidpunkten t. Variablerna för den sociala sfären har räknats fram enligt följande. 
      Värdet för respektive institution vid tidsperioden t;  
x1t = Sjukvården, x2t = Polisen, x3t = Grundskolan. 
 
Medelvärdet vid tidpunkt t:  
 
 

n

x
 
 
X

n

i
it

t

∑
== 1

Beteckningarna för de variabler som används är således följande; 
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Yt = ln BNP/capita vid tidpunkten t,  
Xt = förtroendet för den sociala sfären vid tidpunkten t. 
 
Det är främst två anledningar till att jag använder en variabel för den sociala sfären 
istället för att undersöka var institution för sig. Den första anledningen är att förtroendet 
för de institutioner som ingår i den sociala sfären har visat på en hög samstämmighet över 
tiden (Holmberg & Weibull 2003 s. 47). Därav anser jag det mer relevant att titta på det 
genomsnittliga förtroendet för dessa institutioner istället för på de enskilda 
institutionernas utveckling. Den andra anledningen är att det lättare framgår hur mycket 
förtroende individerna har till den sociala sfären. Detta ger då en bild av det generella 
förtroendet för förvaltningsinstitutionerna.  
      Sammanvägningen av datan till en variabel medför vissa problem. Vanligtvis leder 
detta till att information förloras eftersom spridningen minskar. Men då balansmåttet kan 
anses vara ett mått som i sig redan reducerar spridningen och inte tar hänsyn till 
variansen, anser författaren till uppsatsen att variablerna kan vägas samman utan allt för 
stora konsekvenser på datan eller för de test som kommer att utföras på datan. 
      Det bör påpekas att jag i denna uppsats använder endast tre variabler för att mäta 
förtroendet för förvaltningsinstitutionerna. Anledningen till detta är att jag ej anser att 
någon/några av de andra variablerna som SOM-institutet använder är relevanta för min 
undersökning. Däremot vill jag betona att jag gärna hade använt mig av fler variabler. 
Framförallt skulle det vara intressant att titta på förtroendet till domstolsväsendet, 
eftersom detta skulle ge en indikation på det förtroende individerna har till det ”hot” som 
de offentliga tjänstemännen utsätts för om de skulle ägna sig åt korruption eller dylikt 
handlande. Mätningar har gjorts på individers förtroende för domstolar, men under en för 
kort tidsperiod för att kunna tas med i denna uppsats. Fler variabler skulle även ge en 
bättre bild av förtroendet till den sociala sfären. Dock ska här påpekas att de variabler 
som vägts ihop visat på en stor samstämmighet och att fler variabler inte nödvändigtvis 
skulle ge en klarare bild utan kanske endast bekräfta att förtroendet för dessa institutioner 
ligger på den nivå som de tre variabler som används i denna uppsats visar. Även fler 
observationer hade varit värdefullt för denna studie, men då årlig data endast finns för 
åren 1988-2002 så får studien baseras på dessa femton år. Avsaknaden av relevanta 
variabler har gjort att jag avgränsat mig till följande tre; sjukvården, polis och 
grundskola.  
 
 
3.3.1 Variablerna i den sociala sfären 
 
Som jag skrev i kapitel 2 kan man anta att det finns ett samband mellan förtroende för 
förvaltningsinstitutioner och tillit. Jag har därför valt att använda data för tre 
förvaltningsinstitutioner för att mäta förtroendet för denna typ av institutioner. Som jag 
tidigare visade så har jag valt att slå ihop datan till en variabel. Denna variabel har jag 
valt att kalla för den sociala sfären. I den sociala sfären ingår variablerna sjukvård, 
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grundskola och polisen. Dessa institutioner kan bland annat sägas representera offentlig 
service i samhället (Weibull 2001 s. 36-37). De är alla institutioner som människor förr 
eller senare kommer att komma i kontakt med eller har frekvent kontakt med. De flesta 
människor har gått i skolan eller har barn som går i skolan eller kommer att få barn som 
kommer att gå i skolan, alla blir vi sjuka och måste uppsöka sjukvård och alla kommer vi 
också i kontakt med polisen då vi t.ex. blivit bestulna, haft inbrott, behöver pass eller är i 
behov av skydd. Alla tre institutionerna är formella institutioner och förtroende till dessa 
institutioner kan betecknas som vertikal tillit. Förtroendet för förvaltningsinstitutionerna 
bygger, som jag tidigare skrev i kapitel 2, på om individen anser att tjänstemännen och 
myndigheten agerar enligt de etiska normer som finns lagstadgade och även på om 
individen litar på processen för genomförandet (Rothstein 2003 s. 200), dvs. om läkaren 
och sjukvården tar hand om patienten eller patienterna enligt de regler och lagar som 
finns, om skolan tillhandahåller den undervisning som riksdagen beslutat om och om 
polisen agerar enligt den lag som de ska följa.   
      Enligt North (1993 s. 16) så kan institutioner sägas sätta spelreglerna i samhället. 
Förvaltningsinstitutionerna ger således signaler om vilken typ av spel det är som ska 
spelas i samhället, dvs. vilken etik som dessa institutioner och tjänstemän arbetar efter 
(Rothstein 2003 s. 189-190).  
      Kostnaden för ett lågt förtroende för dessa institutioner berör både individen och 
samhället. Transaktionskostnader som kan tänkas uppkomma i sjukvården är t.ex. den tid 
individen använder för att kontrollera läkarens skicklighet och uppträdande gentemot 
patienterna (North 1993 s. 53-54). Transaktionskostnader förknippade med grundskolan 
skulle kunna mätas som den tid individen använder för att kontrollera skolan, dvs. att 
läraren eller lärarna är bra, ger en god utbildning och att eleverna får betyg eller 
omdömen efter läroplanen. Ökad utbildning har även effekten att det höjer tilliten 
samtidigt som det har en tydlig positiv ekonomisk effekt. Ökad utbildning höjer således 
indirekt tilliten genom att den stärker statliga institutioner och reducerar ojämlikhet, 
vilket båda leder till en höjning av tilliten (Knack och Zak 2002 s. 13). Inte för att jag tror 
att föräldrar i Sverige skulle göra valet att ej låta barnen gå i skolan, men för framtida 
undersökningar som inte nödvändigtvis endast berör Sverige är detta ett argument som 
kan vara viktigt. Transaktionskostnader som uppkommer pga. lågt förtroende till polisen 
kan t.ex. vara ökade kostnader för bevakning. Enligt Rothstein fyller även Polisen en 
annan viktig uppgift nämligen genom att upptäcka beteende eller gärningar som gör att 
människor ej är att lita på (2003 s. 179).  
      Det är inte bara kostnaden som är väsentlig för samhället och individen om 
förtroendet för dessa institutioner falnar. Som jag skrev tidigare har institutionerna i den 
sociala sfären till uppgift att förse medborgarna med deras sociala och demokratiska 
rättigheter.   
      Grundskolan, polisen och sjukvården representerar således viktiga funktioner i 
samhället. Man kan även anta att högre förtroende för dessa institutioner kan sänka 
transaktionskostnader i samhället. Förtroende till dessa institutioner kan även tolkas som 
ett grundläggande förtroende för hur samhället fungerar. Minskar förtroendet för dessa 
institutioner leder detta till såväl minskad tillit som ökade kostnader och sämre tillväxt.  
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3.4 Hur utvecklingen har sett ut 
 
Tabeller för BNP/capita och förtroende till den sociala sfären återfinns i bilaga 1, 2 och 3.  
 
 
3.4.1 Utvecklingen av förtroendet för den sociala sfären  
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Diagram 1. Förtroendet för den sociala sfären

älla: SOM-institutet 

Anmärkning: Datan är omarbetad till en variabel. 

det för den sociala sfären har varit högt under den tidsperiod jag studerat. 
åttet har under denna 15-års period aldrig hamnat under noll, dvs. resultaten har 

isat på en misstro mot dessa institutioner. Tvärtom så åtnjuter den sociala sfären 
 förtroende. Den högsta noteringen är från år 1994 då värdet på balansmåttet var 
n den lägsta noteringen var år 1997 då värdet var 32. Mellan åren 1988-1994 kan 
kilja en uppåtgående trend, medan perioden 1995-2002 haft en nedgående trend. 
en nedåtgående trenden har endast två år kunnat uppvisa ett ökande förtroende.  
r då förtroendet minskat har också i flera fall följts av ytterliggare ett till tre års 

de förtroende, t.ex. mellan åren 1990-1991, 1995-1997, 1999-2001. Uppgångarna 
ndet har i flera fall endast varat i ett år t.ex. för åren 1989 och 1998. Undantaget 

1992-1994 som är den längsta perioden med en kontinuerlig uppgång. Det är svårt 
ågon slutsats för om uppgången 2002 innebär en vändning på den nedåtgående 

 eller om uppgången kommer att följas av en nedgång 2003.  Uppgångarna 1994, 
h 2002 kan förklaras, enligt Holmberg och Weibull (2000 s. 30) med att det visar 
litisk elektoral trend, dvs. att förtroendet går upp i samband med valår. Om så är 
n det tänkas att förtroendet för 2003 mycket väl kan minska igen som det gjorde 

låren 1994 och 1998.       
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Diagram 2. Procentuell förändring i förtroendet för den sociala sfären 1989-2002 

Källa: SOM-institutet  
Anmärkning: Datan är omarbetad till en variabel. 
 
centuella förändringen i förtroende för den sociala sfären visar även den på stora 
ngar. Från ökningen 1989 så skedde en nedgång 1990. År 1992 ökade förtroendet 
1993 endast öka marginellt. Förtroendet ökade 1994 för att sedan, 1995-1997, 
 Efter denna treårs period av nedgång ökade förtroendet kraftig 1998. Mellan 
01 minskade förtroendet igen för att sedan öka 2002. Analysen av förändringarna 
nde är inte lätt och det är svårt att hitta ett klart mönster eftersom förändringarna 
r på någon entydig riktning.  
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3.4.2 Tillväxten i Sverige 1989-2002 
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Diagram 3 Procentuell förändring i BNP/capita 1989-2002  
Källa: Statistiska Centralbyrå, www.scb.se/statistik/NR/NR0102/nr0102bnp1950.xls    
2003-11-15.  
Anmärkning: datan är omarbetad, alla värden är logaritmerade

 
 
 
 
 
Tillväxten har fluktuerat kraftigt under perioden 1989-2002. Från att under perioden 
1989-1993 stadigt minska och till och med gå in i en period av negativ tillväxt, ökade 
tillväxten under 1994 och 1995. Efter nedgången 1996 ökade således tillväxten tre år i 
rad för att sedan minska under åren 2000 och 2001. Därefter återhämtade sig tillväxten 
igen år 2002.  
 
       
3.4.3 Jämförelse mellan förtroende och tillväxt 
 
En jämförelse mellan förändringar i tillväxt och förändringar i förtroende visar att under 
den uppgående trenden för förtroendet, 1989-1994, så genomgick ekonomin en recession 
och depression. Den period som hade den nedåtgående trenden för förtroendet, 1995-
2002, var en period som utgjordes av stark tillväxt mellan åren 1997-2000 för att sedan 
minska under 2001. En berättigad fråga kan således vara om det går att skönja något 
samband mellan förtroendet och tillväxten i diagrammen? En tolkning av diagrammen 
kan vara att det finns ett cykliskt samband mellan förtroende och tillväxt. En period av 
högt förtroende skulle således kunna följas av en period av hög tillväxt. Således skulle en 
period av låg tillväxt följas av en period av lågt förtroende. Detta skulle i så fall innebära 
en eftersläpning av förtroende eller tillväxt, alltså att tillväxten eller förtroende reagerar 
efter en viss tidsperiod. Det finns alltså inget klart mönster mellan förtroende och tillväxt 
i de diagram som presenterades. 
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3.5 Sammanfattning 
 
I denna uppsats används data från SOM-institutet för att mäta förtroende och data från 
SCB för att mäta tillväxt. De variabler som används för att mäta förtroendet för 
förvaltningsinstitutioner är grundskola, sjukvård och polis. Dessa tre variabler har slagits 
ihop till en variabel som kallas för den sociala sfären. Utvecklingen av förtroendet och 
tillväxten visar inget tydligt samband i de diagram som presenteras. Frågan är om det 
finns en eftersläpning av effekten av en förändring i någon av variablerna?   
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4 Test för kausalitet 
 
 
 
 
 

4.1 Metodval 
 
Jag använder i denna uppsats en Grangerkausalitetsmodell för att undersöka det kausala 
sambandet mellan förtroende och tillväxt. I fortsättningen kommer beteckningen G-
kausalitet att användas för Grangerkausalitet. Innan kausalitetstestet kan genomföras 
måste test för icke-stationaritet och kointegration genomföras. Därför presenteras först de 
problem som kan uppkomma vid användandet av tidsseriedata och hypotesprövning.  
 
 

4.2 Tidsseriedata och hypotesprövning 
 
 
4.2.1 Problem med tidsseriedata 
 
I denna uppsats används tidsseriedata och detta innebär att det finns ett antal test som 
måste göras för att testa hur datan ska användas. Vid användande av tidsseriedata i 
regressionsanalys finns det risk för att residualerna är beroende av varandra. 
Observationerna är då sekventiellt korrelerade. Resultaten från skattningar och 
hypotesprövningar med en sådan data är ej exakta  (Aczel 1999 s. 604). Då icke-
stationära tidsserier används i regressionsanalys kan resultatet visa på ett signifikant 
samband som egentligen inte finns. Resultatet av en regression med tidsseriedata som är 
icke-stationär kallas för en nonsensregression (Hill et al. 2001 s. 338-340). Den data som 
används i denna uppsats visar, se föregående kapitel, på en random walk vilket indikerar 
på att datan är icke-stationär. Därför måste först datan testas för icke-stationaritet. Om två 
icke-stationära variabler är kointegrerade kan deras långsiktiga förhållande skattas med 
en OLS. Kointegration innebär att Yt och Xt har liknande stokastiska trender och att 
skillnaden εt, jämviktsfelet, då utgör de kortsiktiga avvikelserna från det långsiktiga 
förhållandet (ibid s. 346-347). Därför utförs ett test för kointegration, givet att serierna är 
icke-stationära, för att testa om jämviktsfelet skall ingå i G-kausalitetstestet och för att 
testa för om OLS kan användas för att skatta det långsiktiga förhållandet mellan 
tidsserierna.  
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4.2.2 Problem med hypotesprövning 
 
Det finns alltid en risk när hypotesprövning används att misstag görs. Det finns två sätt på 
vilka inkorrekta beslut kan tas med hypotesprövning. Det första sättet är att nollhypotesen 
är sann, men att den förkastas. Detta kallas för ett Typ 1 fel. Det andra sättet är att 
nollhypotesen är falsk, men att den ej förkastas. Detta inkorrekta beslut kallas för ett Typ 
2 fel (Hill et al. 2001 s. 103). Det finns således en risk att det i besluten från 
hypotesprövningen förekommer Typ 1 och Typ 2 fel. Sannolikheten för att ett Typ 1 fel 
görs är lika stor som signifikansnivån, α. För att minimera risken för att ett Typ 1 fel görs 
testar jag för signifikansnivåerna 1%, 5% och 10% för icke-stationaritet och kointegration 
och på 5% i G-kausalitetstesten. Problemet är dock att samtidigt som en högre 
signifikansnivå minimerar risken för Typ 1 fel, så ökar risken för ett Typ 2 fel. Då antalet 
observationer är stort minimeras dock risken för ett Typ 2 fel (ibid s. 103-104). Eftersom 
den data som används i denna uppsats innehåller 15 observationer, vilket är relativt få, 
vill jag göra läsaren uppmärksam på att det finns en risk för att Typ 2 fel kan förekomma 
i beslut som tas vid hypotesprövningarna. För att minska risken för ett Typ 2 fel i G-
kausalitetstesten används signifikansnivån 5%.    
 
 

4.3 Icke-stationaritet och kointegration 
 
I denna del redovisas de test som görs för att undersöka datan. Testen visar hur 
variablerna kommer att användas i G-kausalitetsmodellen och om OLS kan användas för 
att skatta det långsiktiga förhållandet.  
      Ett test för icke-stationaritet ger information om serierna i G-kausalitetsmodellen 
måste differentieras eller ej och om ett test för kointegration måste göras. 
Kointegrationstestet avgör även om jämviktsfelet skall ingå i G-kausalitetstestet och om 
tidsserierna kan testas med en OLS.  
      En stationär tidsserie är integrerad av ordning 0 och betecknas I(0), medan en icke-
stationär tidsserie är integrerad av ordning 1 och betecknas I(1). Om serierna är I(0) så 
behöver serierna ej differentieras, det är då möjligt att mäta de två variablerna med deras 
absoluta värden. Är däremot serierna I(1), måste variablerna differentieras i G-
kausalitetsmodellen, annars blir risken stor för att resultatet blir en nonsensregression.  
 
 
4.3.1 Test för icke-stationaritet 
 
För att kontrollera om en serie är stationär eller icke-stationär använder jag ett Dickey-
Fuller test. Vid användandet av ett Dickey-Fuller test har t-statistiken ej en t-fördelning, 
den kallas istället för τ (tau) -statistik (Hill et al. 2001 s. 344).  Tabellen för de kritiska 
värdena, tc, som jag använder återges i bilaga 4 där även de fullständiga resultaten för 
testen redovisas.  

 29



      I ekvationerna för Dickey-Fuller testen används i denna uppsats en konstant, dvs. jag 
testar för en random walk with a drift (ibid s. 338). Konstanten tas med eftersom 
BNP/capita har en trend, dvs. det är ej säkert att interceptet är noll. Detta gäller även för 
Xt. Icke-stationaritet testas på signifikansnivåerna 1%, 5% och 10%. Ekvationen för 
Dickey-Fuller testet för Yt ser ut enligt följande: 
 
(1) ( ) tttt vYYY +−+=− −− 101 1ρα  
 
En omskrivning av ekvationen ger: 
 
(2) ttt vYY ++=∆ −10 γα  där γ = ρ – 1 
 
Samma omskrivning för Xt ger:  
 
(3) ttt vXX ++=∆ −10 γα  där γ = ρ – 1 
 
För att göra Dickey-Fuller testet skattas således (2) och (3). 
Därefter görs en hypotesprövning för respektive (2) och (3), där hypotesen är: 
H0: γ = 0 ↔ H0: ρ = 1  
H1: γ < 0 ↔ H1: ρ < 1 
H0 förkastas då τ ≤ tc (ibid s. 108). Om H0 ej förkastas för t.ex. Yt anses Yt ha en random 
walk. Yt är då icke-stationär (ibid s. 343-344).      
 
Resultat för Dickey-Fuller test 
 

Variabel Yt Xt

τ-värde -1,939 -1,654 
p-värde 0,076 0,124 

 
Resultatet för Yt visar att τ>tc vilket innebär att H0 ej förkastas för någon nivå. Dock är p-
värdet mindre än signifikansnivån för 10% vilket betyder att H0 förkastas på denna nivå, 
men ej för någon annan nivå. Yt är icke-stationär på signifikansnivåerna 1% och 5%. 
      Resultatet för Xt visar att τ>tc. Således förkastas ej H0 för någon av nivåerna. p-värdet 
är större än signifikansnivåerna vilket leder till att nollhypotesen ej kan förkastas. Xt är 
icke-stationär.  
      Resultaten från Dickey-Fuller testen visade att både Yt och Xt är icke-stationära. 
Således måste första differensen tas i G-kausalitetstestet. 
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4.3.2 Test för kointegration 
 
Eftersom variablerna var icke-stationära måste test för kointegration göras för Yt, Xt. Yt 
och Xt är kointegrerade då båda serierna är I(1), men en linjär kombination av dem,  

ttt XY βαε −−=  är I(0) (Griffiths et al. 1993 s. 700-701). Som jag skrev tidigare så skall 
jämviktsfelet εt tas med i ekvationerna för G-kausalitetstesten om de variabler som 
används är kointegrerade. Kointegration innebär även att det långsiktiga förhållandet 
mellan X och Y kan skattas med en OLS. För att testa för kointegration används följande 
ekvationer. 
 
(4)  ttt XY εββ ++= 10  
 
Ekvation (4) kallas för den kointegrerade regressionen och skattas med OLS. Sedan testas 
om residualerna, εt, är stationära eller ej med ett Dickey-Fuller test. De kritiska värdena tc, 
återges i bilaga 5 där även de fullständiga resultaten för testet redovisas. Residualerna 

från ekvation (4) betecknas .  t

∧

ε

      sätts upp i en AR(1) modell, dvs. en first order autoregressive modell, t

∧

ε
 
(5)  ttt =ε v+−

∧∧

1ερ
 

t

∧

ε  är stationär om 1<ρ . Då ρ = 1 så är  icke-stationär (ibid s. 701). Ekvation (5) 
skrivs om till  

t

∧

ε

 

(5.a)  där γ = ρ – 1   ttt v++=∆ −

∧∧

10 εγαε
  
H0: γ = 0 ↔ H0: ρ = 1  
H1: γ < 0 ↔ H1: ρ < 1  
Jag testar alltså för om residualerna är icke-stationära. H0 förkastas då  (ibid s. 701).  ct≤τ
 
Resultat för kointegration test: 
 
τ-värde: -1,665 
p-värdet:  0,122 
 
τ>tc vilket leder till att H0 ej förkastas för någon av nivåerna, dvs. variablerna är inte 
kointegrerade. p-värdet är även större än signifikansnivåerna, således förkastas ej 
hypotesen.  
      Testet för kointegration gav resultaten att Yt och Xt ej var kointegrerade. Resultatet 
leder till att jämviktsfelet ej ska ingå i kausalitetstesten och att det långsiktiga 
förhållandet mellan tidsserierna inte kan skattas med en OLS.   
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4.4 Grangerkausalitet 
 
För att undersöka det kausala sambandet mellan förändringar i tillväxt och förändringar i 
förtroende använder jag ett G-kausalitetstest. Enligt modellen Granger-orsakar en 
tidsserie Yt en annan tidsserie Xt då det aktuella värdet på X bättre kan prognostiseras 
genom att använda tidigare värden av Y (Barot 2002 s. 20). Om X Granger-orsakar Y kan 
alltså tidigare värden av X användas för att prognostisera framtida värden av Y 
(Ramanathan 1998 s. 546). G-kausalitetstestet ska inte tolkas i termer av vad som orsakar 
vad, utan snarare i termer av om tidigare värden för en variabel kan användas för att 
prognostisera framtida värden för den andra variabeln (Griffiths et al. 1993 s. 696). 
Modellen ger således möjligheten att dra slutsatser om det finns en dynamisk påverkan av 
en variabel på en annan (Franses 1998 s. 208).  
      Ekvationerna för G-kausalitetstestet ser ut enligt (6) och (7). I ekvationerna ingår inte 
jämviktsfelet i föregående period eftersom Yt och Xt ej är kointegrerade. Eftersom 
variablerna är I(1) tas första differensen för respektive variabel. Detta för att undvika en 
nonsensregression. Då första differensen tas reduceras antalet observationer från 15 till 
14, vilket leder till att det kausala sambandet undersöks för perioden 1989-2002.  
      I ekvation (6) testas för om X Granger-orsakar Y och i ekvation (7) testas för om Y 
Granger-orsakar X. 
  

(6)   ∑ ∑
= =

−− +∆+∆+=∆
n

i

n

j
ytjtjitiyt XYY

1 0
εβαθ

(7)  ∑ ∑
= =

−− +∆+∆+=∆
n

i

n

j
xtjtjitixt XYX

0 1

εϕδθ

 
I ekvationerna (6) och (7) står beteckningen n för antalet laggar för Y respektive X och εyt 
och εxt betecknar white noise för Y respektive X (Ramanathan 1998 s. 546). 
Nollhypotesen för ekvation (6) är Ho: βj = 0. Alternativet är H1: βj ≠ 0  
Nollhypotesen för ekvation (7) är Ho: δi = 0. Alternativet är H1: δi ≠ 0 
Nollhypotesen förkastas då F≥Fc (Hill et al. 2001 s. 173). 
      Tolkningen av ekvationerna är följande: i ekvation (6) anses Xt Granger-orsaka Yt 
givet att βj ej är noll. Likaledes, Yt Granger-orsakar Xt givet att δi ej är noll i ekvation (7) 
(Barot 2002 s. 20). I en situation där X Granger-orsakar Y och Y Granger-orsakar X, finns 
en feedback, vilket innebär att de två variablerna är gemensamt bestämda. Det finns då en 
laggad återkopplingseffekt mellan variablerna (Ramanathan 1998 s. 545).  
      För att testa hypoteserna används ett F-test. (ibid s. 546)  
Ekvationen för F-testet är hämtad från Hill et al. 2001 s. 171.  
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J, frihetsgranderna i täljaren, är antalet parametrar som jag testar signifikansen för. 
Frihetsgraderna räknas ut genom att ta antalet parametrar i den fulla modellen minus 
antalet parametrar i den reducerade modellen. T är antalet observationer och K är antalet 
parametrar. Således blir T – K antalet frihetsgrader i nämnaren. SSEU är summan av de 
kvadrerade residualerna från den fulla modellen t.ex. ekvation (6), medan SSER är 
summan av de kvadrerade residualerna från den reducerande modellen. För ekvation (6) 
ser den reducerade modellen ut enligt följande: 
 

(9)   ∑
=

− +∆+=∆
n

i
ytitiyt YY

1
εαθ

 
Testen kommer att utföras med upp till och med tre laggar, dvs. n = 1, 2, 3 för vardera 
ekvationen. Uträkningarna är gjorda i Excel där ekvationen för F-testet har lästs in. 
Tabellen för de kritiska värdena Fc, är hämtad från Hill et al. (2001), tabell 3, sid 391. 
Samtliga F-test utförs på signifikansnivån 5%.  
 
 
4.4.1 Förändringar i förtroende Granger-orsakar förändringar i tillväxt? 
 
I denna del testas om förändringar i förtroende för den sociala sfären Granger-orsakar 
förändringar i tillväxt.  
      Resultat för G-kausalitetstest för ekvation (6). 

 
n 1 2 3 
F 0,556 0,184 0,306 
Fc 4,26 4,76 9,12 

p-värde 0,592 0,904 0,859 
 

Resultaten visar att F<Fc för alla tester och att p-värdena är större än signifikansnivån vid 
alla tester. Det bör även noteras att p-värdena är höga och inte i närheten av 
signifikansnivån för något av testerna. Testen för om förtroende för den sociala sfären 
påverkar den ekonomiska tillväxten gav således resultatet att Ho: βj = 0 ej kunde 
förkastas för någon tidsperiod. Resultatet leder till att förändringar i förtroende till den 
sociala sfären Xt, ej Granger-orsakar förändringar i tillväxten Yt. X kan alltså ej användas 
för att bättre prognostisera framtida värden av Y.  
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4.4.2 Förändringar i tillväxt Granger-orsakar förändringar i förtroende? 
 
I denna del testas om förändringar i tillväxt Granger-orsakar förändringar i förtroende för 
den sociala sfären.  
      Resultat för G-kausalitetstest för ekvation (7). 
 

n 1 2 3 
F 2,722 1,553 0,881 
Fc 4,26 4,76 9,12 

p-värde 0,119 0,295 0,565 
 
Resultaten visar att F<Fc för alla test och att p-värdena även för dessa test är större än 
signifikansnivåerna. Men det bör noteras att p-värdena för dessa test är bättre än p-
värdena för de föregående testen.   
      Testen för om tillväxten Granger-orsakar förtroendet till den politiska sfären gav 
således resultatet att Ho: δi = 0 inte kunde förkastas. Förändringar i tillväxt kan alltså inte 
användas för att prognostisera förändringar i förtroendet till den sociala sfären.    
 
 

4.5 Sammanfattning  
 
Tidsserierna som används i denna uppsats är båda icke-stationära. Detta ledde till att 
tidsserierna användes i första differens och således reducerades antalet observationer från 
femton till fjorton. Dock var serierna inte kointegrerade och därför uteslöts jämviktsfelet 
från kausalitetstestet. I och med att serierna inte kan integreras kan inte heller deras 
långsiktiga förhållande skattas med OLS. G-kausalitetstesten visade att varken förtroende 
kan användas för att prognostisera framtida värden för tillväxten eller att tillväxt kan 
användas för att prognostisera framtida värden för förtroende. Det fanns alltså inte något 
samband mellan tillväxt och förtroende för de år som undersökningen gjordes. p-värdena 
för testen om tillväxt kan prognostisera förtroende var dock bättre än p-värdena för om 
förtroende kan prognostisera tillväxt. p-värdet var 0,119 för om tillväxt Granger-orsakar 
förtroende då n = 1, vilket kan betecknas som bra med tanke på att så få observationer 
ingick i undersökningen. Dock bör noteras att när p-värdena är större än 0,10 anses 
resultatet inte ha någon statistisk signifikans (Aczel s. 305). Resultaten från de test som 
gjordes har således ingen statistisk signifikans. 
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5 Slutsats och analys 
 
 
 
 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka det kausala sambandet mellan förtroende för 
institutioner och tillväxt. En avgränsning av vilka institutioner som valdes ut för att ingå i 
undersökningen gjordes enligt teorin om förvaltningsinstitutionernas påverkan på den 
mellanmänskliga tilliten och det sociala kapitalet. Frågan som jag avser att svara på är om 
det finns något kausalt samband mellan förtroende för institutioner och tillväxt i Sverige. 
Resultaten från de tester som gjordes i denna uppsats visar att det inte finns något kausalt 
samband mellan förtroende och tillväxt. Resultaten indikerar på att varken Rothsteins 
förhållningssätt, att förtroende skapar socialt kapital och att hans slutsats då antyder på att 
förtroende skulle kunna leda till tillväxt, eller Zak och Knacks resultat, att tillit påverkar 
tillväxt, kan tillämpas på kort sikt.  
      I testerna för om förtroende kan användas för att prognostisera tillväxt var alla p-
värden mycket höga. Däremot så var p-värdena lägre för om tillväxt kan användas för att 
prognostisera förtroende. När testet utfördes med en lagg blev p-värdet 0,119 vilket kan 
betecknas som bra med tanke på att undersökningen innehöll mycket få observationer. 
Resultatet förkastar visserligen inte hypotesen att förändringar i tillväxt ej kan användas 
för att prognostisera förändringar i förtroende, men med fler observationer skulle 
hypotesen kanske kunna förkastas och p-värdet bli mindre. Det bör påpekas att det krävs 
en stor samvariation mellan de två tidsserierna under en så pass kort tidsperiod som 14 år 
för att hypotesen i G-kausalitetstestet skall kunna förkastas.  
      Jag vill dock göra läsaren uppmärksam på bristerna i min undersökning. För det första 
bör det påpekas att min undersökning är under en kort tidsperiod, endast 14 år. Detta 
innebär att det var relativt få observationer som ingick i undersökningen. På grund av att 
så få observationer ingick i undersökningen finns det även en risk för att resultaten 
innehåller Typ 2 fel. Det bör även påpekas att jag i analysen av det kausala sambandet 
mellan förtroende och tillväxt bortser från andra effekter som kan påverka förtroende och 
tillväxt förutom de som tagits upp i uppsatsen. Andra faktorer som begränsar 
undersökningen är att måttet som används inte tar hänsyn till spridningen och att 
sammanvägningen av variablerna leder till att ytterligare information förloras. 
      Hur påverkar resultatet från min undersökning resonemanget om det kausala 
sambandet mellan tillit och tillväxt? För att besvara frågan går jag tillbaka till Rothsteins 
fråga och resonemang om det kausala sambandet mellan förtroende och socialt kapital. 
Rothstein (2003) menade att förtroende för förvaltningsinstitutioner skapar tillit och i och 
med detta skapas socialt kapital. De empiriska undersökningar som gjorts har kommit 
fram till att det finns ett positivt samband mellan socialt kapital och tillväxt. 
Testresultaten från avsnitt 4.4.2 ger en svag indikation på att tillväxt verkar kunna 
användas för att prognostisera förtroende snarare än att förtroende skulle kunna användas 
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för att prognostisera tillväxt. Jag vill dock påpeka igen att resultaten från 
undersökningarna visar att det inte finns ett kausalt samband. Det relativt låga p-värdet 
från testet för om tillväxt kan prognostisera förtroende då n = 1, ger således en svag 
indikation på att det med fler observationer kan finnas ett kausalt samband på lång sikt. 
Om detta stämmer så skulle alltså tillväxt på lång sikt påverka förtroendet och i så fall är 
det ett ensidigt kausalt samband mellan dessa två variabler från tillväxt till förtroende. 
Sätter man in detta i Rothsteins teori blir resultatet att förtroendet påverkas av tillväxten 
och således påverkas även det sociala kapitalet av tillväxten.       
      Hur kan resultatet från kausalitetstestet tolkas i termer av det positiva samband mellan 
tillit och tillväxt som konstaterats av t.ex. Knack och Keefer (1997) och vad kan sägas 
om tillväxtens påverkan på individernas agerande? Eftersom det enligt min undersökning 
inte finns något kausalt samband så påverkas alltså ej individernas förtroende för 
institutioner på kort sikt av förändringar i tillväxt. En låg eller hög tillväxt verkar således 
inte ha någon inverkan på hur mycket förtroende som individerna väljer att ha för 
institutionerna. Enligt resultatet måste det vara andra faktorer än förändringar i tillväxt 
som påverkar människors förtroende för dessa institutioner. Tillväxten påverkades inte 
heller på kort sikt av förändringar i förtroende vilket indikerar på att det, om det finns ett 
kausalt samband från tillit till tillväxt, i så fall rör sig om en mycket längre tidsperiod för 
att förändringar i förtroende skall kunna påverka tillväxten. I undersökningen användes 
som mest tre laggar eftersom ett större antal laggar leder till att ännu färre observationer 
kan ingå i testekvationen. En undersökning över 50 år skulle ge möjligheten till att 
använda längre laggar och således testa för om det finns en fördröjningseffekt av tillit på 
tillväxt. Men resultatet från testen antyder, som jag skrivit ovan, att det på lång sikt är 
mer troligt att det kausala sambandet går från tillväxt till förtroende snarare än från 
förtroende till tillväxt. Detta ger, givet att sambandet mellan förtroende och tillit 
stämmer, att det på lång sikt även finns ett kausalt samband från tillväxt till socialt kapital 
och tillit. Om detta skulle stämma skall i så fall tillväxt användas som den oberoende 
variabeln och tillit som den beroende, dvs. tvärtom hur Knack och Keefer (1997) använt 
variablerna.         
      En utökning av undersökningen till att omfatta fler länder än Sverige skulle kunna ge 
en bild av om liknande resultat erhålls i andra länder eller om det endast är i Sverige som 
det inte går att säga något om det kausala sambandet på kortsikt. För framtida forskning 
skulle en kausal analys av tillit och tillväxt vara intressant för att se om samma resultat 
skulle erhållas som i min undersökning. Även ytterligare undersökningar på Sverige 
skulle vara intressanta, t.ex. då data finns för en längre period. 
       Undersökningar om hur ekonomiska institutioner kan påverka tillit och socialt 
kapital skulle även kunna visa om det kausala sambandet mellan förtroende för dessa 
institutioner och tillväxt är det samma som i denna uppsats.     
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Elektroniska källor 
 
Data från SOM-institutet tillhandahållen av Åsa Nilsson (asa.nilsson@jmg.gu.se), vid 
Göteborgs universitet.3  
 
Data för BNP/capita hämtades från Statistiska Centralbyrån 2003-12-15: 
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Information angående Statistiska Centralbyråns mått på BNP/capita tillhandahållen av  
Monica Lindstedt (nrinfo@scb.se)  
 

                                                 
3 Datan från SOM-institutet går även att finna i de årliga rapporter som SOM-institutet ger ut. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 

Förtroende för den sociala sfären 1988-2002 
 

År 
Förtroende för 

den sociala sfären 
1988 42,5 
1989 50,8 
1990 43,2 
1991 40,7 
1992 52 
1993 52,1 
1994 62,1 
1995 58 
1996 44 
1997 32,5 
1998 42,2 
1999 41,1 
2000 36 
2001 34,8 
2002 37,4 

 
Tabell 1: Förtroende för den sociala sfären 

 
Källa: SOM-institutet, 2004-01-02 
Anmärkning: Datan är omarbetad till en variabel. 
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Bilaga 2  
 
 
 
 
 

Procentuell förändring i förtroende för den sociala sfären 1989-2002 
 

År 

Procentuell förändring 
i förtroende för 

den sociala sfären 
1989 19,5 
1990 -15 
1991 -5,7 
1992 27,8 
1993 0,3 
1994 19,2 
1995 -6,6 
1996 -24,2 
1997 -26,2 
1998 30,1 
1999 -2,7 
2000 -12,5 
2001 -3,3 
2002 7,4 

 
Tabell 2: Procentuell förändring i förtroende för den sociala sfären 

 
Källa: SOM-institutet, 2004-01-02 
Anmärkning: Datan är omarbetad till en variabel. 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 

Procentuell förändring i BNP/capita 1989-2002 
 

År 
Procentuell förändring 

i BNP/capita 
1989 2 
1990 0,2 
1991 -1,8 
1992 -1,9 
1993 -2,6 
1994 3,4 
1995 3,5 
1996 1,1 
1997 2,4 
1998 3,5 
1999 4,4 
2000 4,1 
2001 0,6 
2002 1,6 

 
Tabell 1: Procentuell förändring i BNP/capita 

 
Källa: Statistiska centralbyrå, www.scb.se/statistik/NR/NR0102/nr0102bnp1950.xls    
2003-11-15. 
Anmärkning: datan är omarbetad, alla värden är logaritmerade 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 
Dickey-Fuller test 
 
Tabell för Dickey-Fuller test hämtad från Hill, Griffiths, Judge, 2001, tabell 16.4, sid 
345: 
 
Modell    1%  5%  10% 

ttt vyy ++=∆ −10 γα   -3,43  -2,86  -2,57 
 
Resultat för Yt: 
 

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value 

Intercept 0,676 0,657 1,029 0,324 
X Variable 1 -0,474 0,245 -1,939 0,076 

 
∆Yt = 0,676 – 0,474 Yt-1   

(tau) 1,029 (-1,939)  
 
Resultat för Xt: 
 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 17,502 10,989 1,593 0,137 
X Variable 1 -0,396 0,239 -1,654 0,124 

 
∆Xt =  17,502 – 0,396 Xt-1

(tau) 1,593  (-1,654) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43



Bilaga 5 
 
 
 
 
 
Test för kointegration 
 
Tabell för kointegration test är hämtad från Hill, Griffiths, Judge, 2001, tabell 16.5, sid 
347. 
 
Modell    1%  5%  10% 

ttt v++=∆ −

∧∧

10 εγαε   -3,90  -3,34  -3,04 
 
Resultat:  
 
En OLS på ttt XY εββ ++= 10  ger följande resultat: 
 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 5,668 0,088 64,262 1,163 
X Variable 1 -0,006 0,002 -3,206 0,007 

 
Således för Yt: 
Yt  = 5,668 – 0,006 Xt 

(t-stats)  (64,262)  (-3,206)  
 

Dickey-Fuller test på : ttt v++=∆ −

∧∧

10 εγαε
 
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 
Intercept 0,009 0,014 0,688 0,504 
X Variable 1 -0,419 0,252 -1,665 0,122 

 
∆εt = 0,009 – 0,419 εt-1 

(tau) (0,688) (-1,665) 
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