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Abstract  

This thesis aims at studying the development of the social trust in Sweden, since 1996 to 

2009. Because of empirical research there Sweden has comparatively high levels of social 

trust. During the last years it has been changes in the welfare state institutions in Sweden 

where the need-testing social programs have been more selective than universal social 

program. Earlier studies have shown that contacts with universal welfare state institutions 

tend to increase social trust, whereas experiences with needs-testing social programs 

undermine it, and because of it, it is interesting to study if the social trust in Sweden have 

change since 1996 to 2009.  

 

The research method being used has been a quantified statistical analysis of the Riks-SOM 

data from 1996 to 2009. There Swedish people have been answering questions about politics, 

media and social trust. This method is making the comparisons of social trust during the years 

easy.  

 

The main findings show a decreased social trust for people with low income and from 

worker’s home. Moreover, the results show that social background and class effect is more 

constant than meetings with the institutions. The result shows that the hypothesis is correct, 

and that social background and injustice explain lower trust for specific exposed groups in the 

Swedish society.  

 

Keywords: Social tillit, välfärdens institutioner, förtroende, ojämlikhet och socialt kapital.  
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1. Inledning  

I undersökningar har det visat sig att Sverige och de andra skandinaviska länderna tillhör 

gruppen ”högtillitsländer”. Fler människor än på många andra håll instämmer i påståendet att 

”Man kan lita på de flesta andra människor”( Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens 

problem 2003:148). Många forskare, som Rothstein och Kumlin antar att generellt förtroende 

är stabilt i Sverige, där de anser att under många år sedan 1980-talet och framåt har det 

generella förtroendet till andra människor varit högt och stabilt över tid i Sverige.    

 

Varför har Sverige så pass hög tillit till andra människor? Som bland annat Rothsteins 

forskning har visat, tyder den höga sociala tilliten på de universella program välfärdsstaten 

genererar. Offentliga institutioner, som genomför politiken, som bland annat polis, 

arbetsförmedling och vårdcentraler påverkar förtroendet. Deras betydelse för det politiska 

systemets legitimitet grundas på två skäl. Dels kan deras agerande gentemot medborgarna ofta 

vara av synnerligen ingripande natur och direkt avgörande för människors välfärd samt att 

medborgarnas kontakter med institutionerna är mer frekventa än hos de representativa 

institutionerna (Rothstein 2003:173).  

 

Människors syn på samhället och på deras medmänniskor präglas av deras kontakter med 

välfärdens institutioner (Kumlin och Rothstein Making and breaking social capital: The 

impact of welfare-state institutions 2005:347). Rothstein och Kumlins forskning visar att 

dessa möten är mer viktiga för den sociala tilliten och förtroendet än deltagandet i 

organisationer och i det civila samhället. Dessa universella program visar på jämlikhet. 

Människor som möter dessa universella institutioner känner att de blir rättvist och jämlikt 

bemötta vilket är av stor vikt för ett högt generellt förtroende (Ibid 2005:347).  

 

Det finns två sorters program för välfärdsstaten, och de är universella och selektiva program. 

Selektiva program är individuell service som tillhandahåller service till människor efter 

behovsprövning. Medborgarna måste ha ett antal specifika förutsättningar för att få servicen. 

Dessa förutsättningar kan vara ekonomiska, som ekonomiskt bistånd eller förutsättningar för 

människors hälsa, som sjukpension eller äldrevård. Men svensk välfärd har dominerats av 

universella program. Alltså att tillgången till många sociala program, som pension och 

sjukvård, inte endast är för de fattiga utan för hela populationen (Ibid 2005:348).  
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Under 1990-talet skedde en ekonomisk kris i Sverige, med vittgående omfattning. 

Arbetslösheten och ekonomiska svårigheter blev kännbar för befolkningen i stort. Dock slog 

inte krisen blint, ungdomar, invandrare och ensamstående mödrar erfor en speciellt negativ 

välfärdsutveckling under krisåren (Kommittén Välfärdsboksluts SOU 2001:79). Krisen lade 

också grunden till förändringar i välfärdens institutioner. Socialförsäkringar har blivit mer av 

selektiv natur (Ibid 2001:106). Det har även skett en återhållsamhet och striktare 

behovsprövning inom ramen för bland annat försörjningsstöd, där det finns tydliga indikatorer 

på en betydande åtstramning över tid, både när det gäller storleken på bistånd som betalas ut 

och möjligheten att få hjälp överhuvudtaget (Ibid 2001:107).  

 

Forskning visar på att selektiva program ökar misstankarna kring rättvis behandling och 

jämlikhet i förhållande till universella program (Kumlin och Rothstein 2005:349). Därför kan 

dessa förändringar som skett de senaste 20 åren influera medborgares åsikter kring social tillit 

till sina medmänniskor och välfärdens institutioner.   

 

Sverige har varit ett land med omfattande universella program. Där den svenska välfärdsstaten 

och medborgarnas tillit bygger på att den som blir sjuk eller arbetslös får ta del av tjänster och 

transfereringar de betalt för då de var yrkesverksamma. Om inte så sker finns det anledning 

att anta att tilltron till de socialpolitiska systemen minskar, där forskning från Kumlin och 

Rothstein visar att Sverige har gått mot mer selektiva program sedan 1990-talet (Kumlin och 

Rothstein 2005:349). Men fortfarande anser bland annat Rothstein och Kumlin att det 

generella förtroendet är stabilt i Sverige, utan att betrakta de förändringar i jämlikhet och 

välfärdsprogram som de facto har inträffat under de senaste 20 åren. Om nu ett högt generellt 

förtroende har sin grund i jämlikhet och i generösa, universella, välfärdsinstitutioner borde 

förändringar som leder till ökad ojämlikhet bland särskilt utsatta grupper också påverka 

förtroendet i en negativ riktning. Problemformuleringen som vägleder uppsatsen tar fasta på 

detta resonemang och lyder: Är generellt förtroende en stabil eller föränderlig faktor bland de 

grupper som i första hand möter välfärdens selektiva program och som i första hand drabbas 

av ökad ojämlikhet?  
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2. Teori  

Under följande avsnitt kommer ett utvecklande av inledningens resonemang att föras. 

Resonemanget utgår från att det generella förtroendet har minskat sedan 90-talet på grund av 

förändringar i institutionerna och ökad ojämlikhet för utsatta grupper i samhället. Baserat på 

den förda diskussionen kommer en hypotes att formuleras, som sedan ligger till grund för den 

empiriska undersökningen.  

 

2.1. Social tillit och socialt kapital 

Vad som gör analysen av institutioner intressant är att den å ena sidan pekar på att det 

politiska agerandet nästan alltid måste ske under vissa bestämda regler som begränsar 

aktörernas handlingsmöjligheter. Institutioner är svårförändrade, som påverkas genom 

medvetna, rationella politiska val (Bo Rothstein, Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens 

moraliska och politiska logik, 2002:178). Vad staten måste göra för att framstå som legitim är 

således, för det första, att appellera till sociala normer som understryker värdet av kollektiva 

politiska lösningar och program samt att visa att dessa inte fungerar diskriminerande eller på 

annat sätt orättfärdigt. För det andra, att visa att implementeringen av dessa åtgärder uppfyller 

kraven av rent spel. För det tredje, måste den bibringa medborgarnas uppfattning att övriga 

medborgare samtycker, ställer upp frivilligt eller på annat sätt bidrar på avsett sätt (Ibid 

2002:11). 

 

Sociala fällor hänger ihop med politiska institutioner, genom introducerandet av Putnams 

sociala kapital. Putnam hävdade att kvaliteten och tätheten hos lokala institutioner är 

avgörande för kvaliteten på demokratin. Enligt Rothstein är social tillit huvudingrediensen i 

det sociala kapitalet. Hög tillit är korrelerat med stabil demokrati, låg korruption och 

begränsad ekonomisk ojämlikhet (Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 

2003:77).  

 

Hur byggs då socialt kapital upp? De politiska institutionerna som satts upp för att 

administrera politiken är helt centrala enligt Rothstein. Det kan bland annat vara polis, 

sjukvård och skola. Medborgarna har mycket tätare kontakter med dessa än med det politiska 

systemet, och huruvida de bygger upp tillit beror i hög grad på hur man upplever 

myndigheterna (Ibid 2003:174). Rothstein finner att det är en tydlig koppling mellan hur folk 

upplever att den offentliga administrationen fungerar, speciellt det legala systemet, och graden 
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av tillit till folk i allmänhet. Rothstein menar att tillgången till opartiska universella politiska 

institutioner är centrala.  

 

Rothsteins huvudtes är att socialt kapital skapas av hur de offentliga administrativa 

institutionerna fungerar. Det är väsentligt inte bara vilka beslut som fattas i den administrativa 

processen, utan människor är också intresserade av att proceduren är rättvis och att alla 

behandlas lika. Det är graden av universalism hos institutionerna i form av opartiskhet och 

likabehandling som är den avgörande kausala faktorn. Rothstein finner att svenskarna visar 

både varandra och myndigheterna en internationellt sett hög grad av förtroende sedan 

efterkrigstiden (Rothstein 2003:184). Rothstein menar att socialt kapital, speciellt tillit, är av 

fundamental betydelse för utvecklingen. Socialt kapital byggs upp eller upprätthålls i första 

hand av universella politiska institutioner som genomför den beslutande politiken på ett bra 

sätt.  

 

Hög grad av tillit på individnivå är relaterad till ett antal viktiga faktorer som tolerans 

gentemot minoriteter, deltagande i det offentliga livet, utbildning, hälsa och välbefinnande. 

Social tillit är ett uttryck för optimism inför framtiden och möjligheterna att ha kontroll över 

sitt liv (Rothstein 2002:296). I Sverige har den sociala tilliten varit hög under många år (Ibid 

2002:297). De empiriska studierna som gjorts av Rothstein visar att förvissningen om att man 

blir jämlikt och rättvist behandlad av välfärdsstatens företrädare, något som är mer 

förekommande om programmen är generella, har en positiv inverkan på den sociala tilliten, 

vilket det har varit i Sverige under många år (Ibid 2002:298).  

 

2.2.  Jämlikhet och social tillit 

I Eric Uslaner och Bo Rothsteins artikel, All for all, equality, corruption and social trust, 

argumenterar de för att social tillit skapas av två olika sorters jämlikhet, alltså både 

ekonomisk jämlikhet och att människor känner att de har samma möjligheter i samhället 

(Rothstein och Uslaner 2005:42). Social tillit skapas av en jämlikhet ekonomiskt och socialt, 

där alla känner en viss tillhörighet och kan lita på varandra. Rothstein och Uslaner anser i sin 

artikel att den ekonomiska jämlikheten och sociala jämlikheten är viktig för skapandet av 

välfungerande institutioner men även skapandet av ett folk med hög social tillit.  
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Jämlikhet och tillit hänger starkt samman teoretiskt visar Rothstein och Uslaner i sin 

undersökning. Genom att man har en framtidstro, skapas social tillit och då krävs det 

ekonomisk jämlikhet, alltså att man har chans att öka sina inkomster. Har alla samma 

möjligheter i samhället, som i skolan och på arbetsmarknaden skapas större tillit. Människor 

som är längst ner på inkomstskalan och om de känner sig diskriminerade, känner de sig inte 

som en del av samhället och att de har samma möjligheter som andra.  Länder som arbetar för 

kollektivet, istället för hur alla sköter sig individuellt skapar större generell tillit (Rothstein 

och Uslaner 2005:51).  

 

Sociala välfärdsprogram är av vikt när det kommer till jämlikhet och social tillit, dessa 

program skapar förtroende för staten men även för sina medmänniskor, därtill att de känner 

sig som en del av samhället. Med dessa program, när människor använder dem, som bland 

annat sjukvård eller utbildning, skapas det en känsla av optimism och jämlika möjligheter för 

dem (Ibid 2005:63). 

 

Hög nivå av ojämlikhet genererar låg tillit kommer Rothstein och Uslaner fram till och det 

påverkar både statens möjligheter att skapa välfärdsprogram men också att befolkningen mår 

sämre och grupper blir mer segregerade i samhället.  

 

2.3. Institutionella förändringar och dess påverkan på social tillit  

Institutionernas utformning har stor betydelse för samhällens politiska, sociala och kulturella 

utveckling. På lång sikt bidrar de till att forma ett samhälles normer och livsmönster. Ett 

exempel är framväxten av olika slags välfärdsstatsmodeller i västvärlden under 

efterkrigstiden. Beroende på välfärdsstatsmodell skiftar enskilda medborgares valmöjligheter 

och livschanser. Många forskare, som till exempel Rothstein och Uslaner hävdar att 

institutionernas utformning också påverkar länders ekonomiska utveckling. Institutionernas 

betydelse för ekonomiers flexibilitet och incitamentsstruktur ägnas stort intresse. De 

samhällen, som väljer väl fungerande institutionella lösningar och som långsiktigt bygger upp 

ett rikt socialt kapital, har störst förutsättningar att utvecklas (Framtidsstudier, demografi, 

institutioner och teknik, http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1806).  

 

Svallfors som undersöker undersöker attityder till välfärden och hur människor uppfattar sin 

välfärd i Sverige under 1990-talet. Där hans slutsatser är bland annat att eftersom förklaringen 

http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1806
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inte står att finna i befolkningens olika moraluppfattningar bör den i stället sökas inom den 

offentliga diskursens fält. Den stora skillnaden mellan ländernas välfärdspolitik finns inte i 

befolkningens olika värderingar, utan är mer en fråga om framgångsrika eller misslyckade 

politiska strategier (Stefan Svallfors, Välfärdsstatens moraliska ekonomi. Välfärdsopinionen i 

90-talets Sverige; 1996:112–113). Det är således enligt Svallfors de välfärdspolitiska 

institutioner som man historiskt lyckats eller misslyckats konstruera som är avgörande för 

vilken välfärdsmodell som får ett tillräckligt stort stöd i väljarkåren.  

 

Den skandinaviska och svenska välfärdsstaten har alltid varit stor i jämförelse med andra 

länder. Genom en stark välfärd skapas ett starkt socialt kapital (Kumlin och Rothstein 

2005:340) och stödet för välfärdsstaten och tillit till andra människor har varit stor i Sverige 

under många år (Ibid 2005:341). Den höga nivån av socialt kapital i Sverige kan förklaras 

genom välfärdsstatens program.  

 

I artikeln av Kumlin och Rothstein kommer de fram till att kontakten med välfärdsstatens 

institutioner tenderar att mobilisera social tillit, medan andra erfarenheter från institutioner 

även kan minimera den sociala tilliten (Ibid 2005:342). Det som är av vikt är att när 

välfärdsstaten krymper minskar även det sociala kapitalet och det handlar mer om hur man 

som medborgare uppfattar och möter välfärdens institutioner än vilken sorts välfärdsdesign 

som är vald (Ibid 2005:343). 

 

I Putnams teori om socialt kapital, där fokus är på deltagande i föreningslivet har han glömt 

bort det politiska och institutionella fokuset, som också spelar en stor roll i skapandet av 

förtroende och tillit enligt Kumlin och Rothstein (Kumlin och Rothstein 2005:246). 

Välfärdens institutioner genomsyrar faktorer i många människors dagliga liv, och ur detta kan 

man tro att människors syn på samhället i stort och för deras syn på sina medmänniskor är 

skapat genom deras kontakter med välfärdsstatens institutioner (Ibid 2005:347). Ur deras data 

kan man utläsa att detta är viktigare än att deltaga i organisationer. Personlig tillit influeras av 

personliga kontakter med välfärdens institutioner som skapar förtroende och tillit till sina 

medmänniskor (Ibid 2005:355). 

 

Kumlins och Rothsteins artikel, visar empiriskt att välfärdsstatens institutioner både har 

kapaciteten till att skapa och förstöra socialt kapital. Personliga möten med institutioner, där 
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människorna känner sig felbehandlade visar på att tilliten till andra människor minskar 

(Kumlin och Rothstein 2005:360).  

 

Sverige har en välutvecklad välfärdsstat men när den ekonomiska krisen kom under 1990-

talet fick många av svenskar kontakt med välfärdsstatens program som ekonomiskt bistånd 

och kontakter med till exempel Arbetsförmedling och Försäkringskassa (SOU 2001:79). 

Bland annat har Svallfors skrivit om selektiv krympning av välfärdsstaten sedan den 

ekonomiska krisen på 1990-talet. Däribland har det blivit mer vanligt med individualiserade 

och lokala lösningar bland annat när det kommer till ekonomiskt bistånd (Svallfors 1996:140).  

Tillit och förtroende har varit stabilt under många år i Sverige och Sverige ligger i topp i 

världen med hög data kring att kunna lita på människor i allmänhet (Kumlin och Rothstein 

2005:344), men när det sker sådana här förändringar mot ett mer individualiserat 

förhållningssätt sker det något med förtroendet hos medborgarna som möter dessa 

institutioner? Mellanmänsklig tillit skapas genom det sociala kapitalet, där bland annat möten 

med institutioner påverkar den sociala tilliten, men även jämlikhet, som ekonomisk jämlikhet 

skapar tillit till andra människor. Men även konsekvenserna av bristande tillit är av intresse. 

Som Wilkinson och Pickett undersöker i sin forskning, visar det på att ökad ojämlikhet i 

samhällen leder till en minskad tillit bland medborgarna, men även sämre hälsa både psykiskt 

och fysiskt, men även andra samhällsproblem som ökad brottslighet och våldrelaterande brott. 

Denna studie undersöker om den sociala tilliten bland de mest utsatta grupperna i samhället 

som möter de selektiva institutionerna och utsätts för mer ojämlikhet har resulterat i en lägre 

social tillit sedan 1990-talet, då Sverige gick mot mer selektiv behovsprövning i 

institutionerna och med en ekonomisk kris och dess inverkan. Även om forskningen från 

bland annat Rothstein och Kumlin, anser att den svenska tilliten är stabil över tid, är det av 

intresse att undersöka detta närmare, om tilliten bland de mest utsatta grupperna i samhället 

har förändrats. Har det skett en förändring, är det intressant att fortsatt forskning undersöker 

om dess konsekvenser för Sverige.    

 

Med dessa teorier och tidigare forskning kommer undersökningen att fokusera på det 

generella förtroendet och mötet med institutionerna. Under 1990-talet och framåt har 

välfärdens institutioner förändrats till mer lokala och individualiserade lösningar där 

välfärdens gräsrotsbyråkrater tar ett större ansvar när de möter medborgarna. Genom detta 

kommer det att prövas om förtroendet och tilliten minskar för grupper som möter 

institutionerna när det sker selektiva förändringar i institutionerna som det har gjorts under 20 
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år i Sverige. På grund av den ekonomiska kris som skedde under 1990-talet tillsammans med 

förändrad politik när det kommer till välfärden, där fokuset har legat på mer selektiva åtgärder 

än universella, kommer studien undersöka om tilliten har minskat hos de mest utsatta 

grupperna i samhället. Utgångspunkten är att tilliten bland de mest utsatta grupperna har 

minskat på grund av ökad ojämlikhet.  

 

2.4. Hypotes 

Ur teorierna om det sociala kapitalet har variabler tagits fram för att undersöka detta 

forskningsproblem, gällande möten med institutionerna och om det har en negativ inverkan på 

det generella förtroendet för utsatta grupper som möter institutionerna och som drabbas av 

ökad ojämlikhet. Den beroende variabeln i denna undersökningen är generellt förtroende, och 

den oberoende variabeln är möten med institutionerna för de grupper som är mest beroende av 

välfärden, där medborgarna skapar sig en uppfattning om hur institutionerna fungerar och hur 

medborgarna behandlas, bland annat gällande likabehandling.  

 

Rothsteins forskning har visat att förtroende och institutioner hänger väl samman. Dock när 

välfärdens institutioner börjar förändras av politikerna som har skett sedan början av 1990-

talet borde det ha skett något med förtroendet generellt. Därtill har Sverige alltid legat högt i 

generellt förtroende över tid och det på grund av en stark välfärdsstat där alla medborgare har 

behandlats lika och mötet med institutionerna har varit givande. Dock när detta förändras som 

det gjort de senaste 20 åren måste även förtroendet minska. Särskilt bland vissa grupper som 

är mer beroende av välfärden än andra och som i första hand drabbas av ökad ojämlikhet.  

 

Ur detta utmynnas en hypotes som ska prövas. Eftersom det sker förändringar i institutionerna 

går det generella förtroendet ner. Tidigare forskning och teorier visar på att välfungerande 

institutioner och förtroende hänger samman och det är det som har tagits fasta på och 

utvecklats till att undersöka.  Därmed kan en hypotes formuleras: 

 

Ett resultat av välfärdsnedskärningar och ökad ojämlikhet i Sverige är att generellt 

förtroende över tid är en orientering som förändras i negativ riktning bland de mest utsatta 

grupperna i samhället - låginkomsttagare, ungdomar, invandrare och arbetarklass- som i 

första hand kommer i kontakt med välfärdens selektiva - och urholkade delar.  
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En hypotes av ovannämnda slag bygger på generella teorier, som har avgränsats. Om en 

hypotes får stöd eller inte, beror på resultatet av de enskilda undersökningarna (Esaiasson et 

al. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle och marknad, 2007:38). För att hypotesen 

ska få stöd måste statistik visa att det generella förtroendet har minskat över tid och att det kan 

föras samman med institutionella selektiva förändringar som drabbat detta grupper. Om 

hypotesen inte får stöd, på grund av att det generella förtroendet inte har minskat över tid och 

att det inte finns något samband mellan generellt förtroende och institutionella förändringar, 

måste hypotesen falsifieras (Ibid 2007:23). Om det visar sig att förtroendet har förändrats, ges 

en ökad tilltro till de teser som gör gällande att förtroende har sin grund i välfärdsstaten, på 

grund av att välfärdsstaten har förändrats. Om det däremot visar sig att förtroende är stabilt 

över tid är det rimligt att ifrågasätta de teorier som gör gällande att generellt förtroende har sin 

grund i välfärdsstatens institutioner. 

 

2.5. Analysmodell 

Teorierna om socialt kapital och generellt förtroende som utmynnats av Rothstein, där hans 

tes är att den höga sociala tilliten hänger samman med möten med institutionerna och hur 

människor som möter dessa blir behandlade. Men även Rothsteins och Uslaners forskning om 

att ojämlikheten leder till ett minskat förtroende för de mest utsatta grupperna i samhället har 

varit i fokus i teorin. Utifrån teorin och de preciserade frågeställningarna och studiens syfte 

har en hypotes tagits fram som lyder, Ett resultat av välfärdsnedskärningar och ökad 

ojämlikhet i Sverige är att generellt förtroende över tid är en orientering som förändras i 

negativ riktning bland de mest utsatta grupperna i samhället - låginkomsttagare, ungdomar, 

invandrare och arbetarklass- som i första hand kommer i kontakt med välfärdens selektiva - 

och urholkade delar.  

 

För att undersöka möten med institutionerna, har variablerna arbetslös, förtidspensionär och 

personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning valts, där jag anser att det är en rimlig 

indikator för att kunna mäta om tillit till andra människor påverkas av deras selektiva möten 

med institutionerna. Bland annat har Rothstein använts sig av dessa variabler i sin 

undersökning i boken Sociala fällor och tillitens problem. Dessa variabler har valts för att de 

är av selektiv natur, där de offentliga institutionerna behovsprövar varje individ efter dess 

behov och som tidigare forskning av Kumlin och Rothstein har visat, har program som är av 

mer selektiv natur, större påverkan på den sociala tilliten till andra människor. Människor som 
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möter dessa selektiva program har lägre social tilliten än andra människor som inte möter 

dessa institutioner (Rothstein 2003:191). Forskningen från Rothstein kring att människorna 

som möter dessa institutioner har låg tillit, medan andra som inte möter dessa selektiva 

program har högre tillit är det av intresse att undersöka om det är mötena med de selektiva 

institutionerna som påverkar människors tillit till andra eller om det är något annat som 

förklarar, som till exempel klasskillnader.  

 

Det generella förtroendet måste ha en tendens att vara nedåtgående från 1996 fram till 2009 

för att hypotesen ska få stöd, samt att det finns stöd för att de utsatta grupperna i samhället 

minskar sitt mellanmänskliga förtroende över tid. Men skulle inte detta samband kunna 

styrkas måste hypotesen istället falsifieras (Esaiasson et al. 2007:23). Att det generella 

förtroendet över tid måste minska för att hypotesen ska verifieras, beror på studiens syfte att 

undersöka generellt förtroende över tid och om det påverkas av kontakten med välfärdens 

institutioner eller ojämlikheten. Om enbart några av åren visar på ett minskat förtroende och 

påverkan av de institutionella förändringarna, går det inte att uttala sig om en generell 

utveckling av det generella förtroendet och påverkan från förändringar i välfärdens 

institutioner.  

 

Den beroende variabeln generellt förtroende är operationaliserad kring variabeln, Enligt din 

mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Där tidigare forskning 

från bland annat Rothstein har utgått från denna fråga när de undersökt social tillit och socialt 

kapital. Möten med institutionerna anses vara variablerna arbetslös, förtidspensionär och 

personer som genomgår arbetsmarknadsutbildningsprogram, där de möter institutionerna 

regelbundet och som finns tillgängliga empiriskt i det valda materialet. Frågan som utgåtts 

från är Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?. Dessa variabler är kodade var 

för sig, och att arbetslös, förtidspensionär och personer som genomgår 

arbetsmarknadsutbildning är kodade som 1 medan övriga som noll. Dessa variabler är 

mellanliggande, som påverkar den beroende variabeln generellt förtroende. För att tidigare 

forskning har visat att möten med institutionerna, när det kommer till selektiva institutioner 

kan leda till en minskning av förtroendet, som Rothsteins teori hävdar.  

 

Men för att kontrollera för andra variabler som kan ha en inverkan på förtroende, har 

utbildning och hushållets årsinkomst tagits med som mellanliggande variabler som också kan 

påverka förtroende, som är kodade från ett till sju, där låg utbildning är 1 och högst utbildning 
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är 8 och låg inkomst är 1 och högst inkomst är 9. Frågorna som utgåtts från är Vilken är den 

ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för ditt hushåll, före skatt? Samt Vilken 

skolutbildning har du?. Dessa variabler har en förankring i Wilkinsons och Picketts teori om 

ojämlikheten där deras teori fokuseras på att socialt utsatta grupper som låginkomsttagare och 

lågutbildade utsätts för mer ojämlikhet än andra grupper, (Wilkinson Richard och Pickett Kate 

(2009) Jämlikhetsanden, därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen, s 

20), som kommer förklaras närmare i delen tidigare forskning. Bakomliggande variabler är, 

ålder, klass och etnicitet, som har sin förankring i Wilkinson och Picketts teori. Där deras 

forskning visar att även positioner i samhället påverkar förtroende. Varför just dessa grupper 

har valts är för att det är dessa grupper Wilkinson och Pickett fokuserar en hel del på och som 

anses påverkas av ojämlikheten mer än andra grupper i samhället. Forskningen anser att 

förtroendet hänger samman mer av klasseffekter än med möten med institutionerna. När dessa 

grupper utsätts för ojämlikhet leder det till lägre förtroende för dessa grupper. Även dessa 

variabler är omkodade, där ålder är uppdelat i noll och ett, och där noll är övriga och ett är 

unga mellan 16-29 år. Frågan som utgåtts från är Vilket år är du född? Klass är kodat om till 

att noll är övriga och ett är arbetarhem och frågan som utgåtts från är Om du skulle beskriva 

ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av nedanstående alternativ 

stämmer då bäst? Till sist, etnicitet, där noll är övriga och ett är utländsk bakgrund, där frågan 

som utgåtts från är, Var någonstans har du, respektive din far och mor huvudsakligen vuxit 

upp? Även kontroll för mulitkollinearietet har genomförts.  

 

När kvantitativ data används måste det tas hänsyn till bortfallet, missing values (Djurfeldt et 

al. 2003:47). Bortfallet är en osäkerhet eftersom det är personer som inte har svarat i 

frågeformuläret. Bortfallet kan gälla enskilda frågor eller ett helt frågeformulär. För att 

resultatet inte ska bli missvisande har kontroll skett för att det inte är någon grupp som är 

överrepresenterad i undersökningens frågor. Men även när omkodningarna skedde togs 

eventuella bortfall bort från frågan för att undvika missvisande resultat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

Nedanstående redovisas de tänkbara utfallen och orsaksförhållanden av undersökningen i en 

analysmodell. 

Tabell 2.5.1 Analysmodell 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Variabler som i resultatet kommer att genomgå regressioner för att undersöka effekter på den beroende variabeln, generellt 

förtroende. 

2.6. Definitioner  

Centrala begrepp som är relevanta för studien kommer att vara främst fyra stycken – socialt 

kapital, generellt förtroende, ojämlikhet och möten med välfärdens institutioner.  

 

Med termen socialt kapital finns det olika förekommande varianter, men det som vanligen 

betecknar socialt kapital är egenskaper vid sociala relationer som gör att människors 

samverkan grundas på tillit. En effekt av socialt kapital är att människor ömsesidigt litar på 

varandra och samverkar i positiv anda, vilket är till fördel för samhället och inte minst den 

politiska demokratin. Ett sätt att skapa sådana relationer i det moderna samhället är 

medverkan i gemensamma aktiviteter, såsom aktivt medlemskap i olika typer av 

sammanslutningar. I samhällen med litet socialt kapital har det varit svårt att bygga upp en 

medborgaranda och därmed fungerande institutioner. Alltså att ju fler människor i ett 

samhälle som har många och spridda sociala relationer med människor som de anser vara 

pålitliga, desto större är tillgången på socialt kapital i det samhället (Rothstein 2003:112). När 

människor svarar på surveyfrågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på 
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människor i allmänhet?” så antas det att de gör en bedömning av graden av andra människors 

pålitlighet. Ordet tillit som är nära förknippat med socialt kapital definieras som en 

förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet. Att hysa tillit är därmed delvis beroende 

av den faktiska informationen om andras pålitlighet, men även också en moralisk orientering 

(Ibid 2003:111).  

 

Termen förtroende är ett uttryck för tillit, att kunna lita och tro på att någon är förmögen att 

handla intellektuellt, och moraliskt korrekt. Förtroende är en del av det sociala kapitalet, som 

innebär att medborgarnas mellanhavanden kan bygga på förtroende för andra människor i 

samhället. Det vill säga att man vågar samarbeta därför att man hyser förtroende för att den 

andre också kommer att samarbeta (Ibid 2003:80). Därtill att man har förtroende för 

institutionerna och tror att man blir rättvist och lika behandlad. Termen förtroende kommer att 

kunna mätas i den data som kommer från Riks-SOM, kring frågan som gäller om man i 

allmänhet kan lita på andra människor. 

 

Termen välfärdens institutioner inom samhällsvetenskapen är en benämning på de normer 

och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande 

beteendemönster. Institutioner kan vara formellt reglerade i lagen, som till exempel skolan, 

men också utgöras av informella sedvänjor, vanor och traditioner. Erkända sociala 

institutioner är bland annat staten, marknaden och sjukvården. Tillsammans bildar 

institutioner inom en viss samhällssfär ett institutionellt system, det vill säga en relativt 

avgränsad enhet av ömsesidigt beroende med samverkande delar. Ett samhälles ekonomiska 

sfär med banker, arbetsmarknad, fackföreningar, myndigheter och lagtexter med mera utgör 

ett sådant system. Politikerna har gjort medvetna val vad gäller de politiska institutionerna 

med ett syfte att påverka medborgarnas system av uppfattningar som bland annat 

utformningen av arbetslöshetsförsäkringen (Rothstein 2003:197). Fokuset i denna 

undersökning är möten med institutionerna, där variablerna blir arbetslös, förtidspensionär 

och personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning, i Riks-SOMs surveyundersökningar. 

För att kunna undersöka om möten med institutionerna påverkar förtroendet, för dessa 

variabler möter institutionerna regelbundet, som till exempel Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa.  

 

Ojämlikhet, anses att vara skillnader i inkomst, där gapet mellan rika och fattiga ökar inom 

länder (Wilkinson och Pickett 2009:28). Variablerna för att undersöka detta är klass, ålder, 
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etnicitet, utbildning och inkomst som hänger väl samman med tankarna kring ojämlikhet och 

vilka som drabbas mest.  

 

Operationaliseringen kommer i undersökningen att utgå från Riks-SOMs undersökningar från 

1996 fram till 2009. Mätningen av generellt förtroende kommer kunna mätas genom att 

undersöka data från Riks-SOM och undersöka om det generella förtroendet påverkas av 

möten med institutionerna eller om det är mer sociala faktorer som påverkar, med hjälp av 

regressioner.  

 

2.7. Syfte  

Syftet är att undersöka generellt förtroende över tid, under åren 1996 till 2009 i Sverige. Det 

är en teoriprövande studie, som undersöker om ökad ojämlikhet i det svenska samhället, leder 

till minskat förtroende bland de mest ekonomiskt utsatta grupperna i samhället.  

 

 2.8. Preciserande frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har specifika frågeställningar valts ut och de preciserade frågorna 

lyder; 

 

Har det generella förtroendet, således förtroende för andra människor i samhället, påverkats 

hos de grupper som möter välfärdens institutioner i Sverige under åren 1996 till 2009?  

 

Hur påverkas det generella förtroendet, således förtroende för andra människor i samhället, av 

att tillhöra arbetarhem och låginkomsttagare i Sverige mellan åren 1996 till 2009?  

 

2.9. Tidigare forskning  

Tidigare forskning som är användbar för att uppnå uppsatsens syfte är bland annat Bo 

Rothsteins bok Sociala fällor och tillitens problem, där teorin som utgås ifrån är den om 

sociala fällans problem. Det handlar om situationer där alla inser att de vinner på att 

samarbeta. Men om människor inte kan lita på att andra samarbetar, är det naturligtvis 

poänglöst att själv välja att samarbeta. Om alla tänker på samma sätt så slår den sociala fällan 

igen, vilket leder till att alla blir förlorare. Vad som behövs för att undvika dessa ofta 

förödande situationer är tillit, eller med en annan term, socialt kapital (Rothstein 2003:22).  
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Därmed blir det en central fråga vad socialt kapital är för en slags tillgång och under vilka 

förhållanden denna sociala resurs kan skapas. Analysen i Sociala fällor och tillitens problem, 

bygger på både historiskt material och kvantitativ data, som visar att det är särskilda politiska 

institutioner som utgör en god jordmån för socialt kapital.  

 

Sociala fällor och tillitens problem avser att visa att det inte är så att våra bräckliga 

horisontella relationer i samhället är intimt beroende av de vertikala relationerna och 

samhällsinstitutionerna. Det behöver inte vara så som Douglass North och andra har menat att 

å ena sidan måste goda institutioner skapas uppifrån, å andra sidan måste dessa institutioner 

grunda sig i sedvänjor och uppfattningar som medborgarna i samhället har. Detta 

"dialektiska" synsätt faller för Rothsteins krav på vetenskaplig empiri och stringens. Och 

dessutom kan ett ensidigt bottom-up-perspektiv, som inte tar hänsyn till universella etiska 

eller normativa aspekter inte att kunna särskilja ett socialt kapital från ett "osocialt", till 

exempel ett rasistiskt kapital (Ibid 2003:31).  

 

Det som får oss att samarbeta är den blandning av seder, garantier, kunskaper om den andres 

beteende och tillit till den andre som är det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet är således 

definitionsmässigt alltid relationellt. Det beror på hur människor i praktiken betraktar 

varandra. Det handlar ytterst om individers verklighetsuppfattningar. Allas agerande är 

beroende av vad alla tror att alla andra gör eller kommer att göra. Och detta stämmer väl in 

med två andra iakttagelser. Följaktligen att de som hyser störst tillit till andra människor i alla 

system är också de som tjänar mest på systemet ifråga. Men totalt sett är det sådana samhällen 

som är mest jämlika, som har den mest stabila demokratin och den lägsta graden av 

korruption som också är rikast på socialt kapital (Rothstein 2003:156–157).  

 

Det är inte kulturen och människors skapade sociala kultur som påverkar tillit. ”Det viktigaste 

är de kollektiva minnena som kan förklara varför vissa folk vid vissa tidpunkter lyckas skapa 

rättfärdiga sociala och politiska institutioner” (Ibid 2003:46). 

 

Det är de utförande offentliga institutionernas universalitet och opartiskhet som är avgörande 

för att socialt kapital skapas i ett samhälle (Ibid 2003:223) Det är möten med välfärden och 

dess institutioner som skapar tillit och förtroende, mer än deltagande i organisationer och 

civilsamhället enligt Rothstein.  
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En annan forskare, Stefan Svallfors har fokuserat på att diskutera den svenska välfärdsstaten 

under 1990-talet. I Välfärdsstatens moraliska ekonomi, välfärdsopinionen i 90-talets Sverige 

analyserar Svallfors hur den allmänna opinionen kring välfärdspolitiken ser ut och hur den har 

förändrats under de senaste decennierna. I boken tas bland annat frågor upp om hur 

allmänheten bland annat ser på vem som är bäst lämpad att sköta service och om man 

misstänker att bidrag och tjänster missbrukas (Svallfors 1996:50), är två frågor som tas i 

beaktande i boken. Även den politiska debatten kring dessa frågor bearbetas, och om hur den 

förs i media och bland de politiska partierna.  

 

Svallfors slutsatser är att allmänhetens stöd för den svenska välfärdspolitiken är stark och 

stabil över tid, samtidigt som det märks en tydlig vindkantring åt höger i massmediedebatten 

och hos de politiska partierna (Ibid 1996:169). I boken diskuteras dessa och andra resultat i 

anslutning till sociologiska teorier om risker i det moderna samhället, och om klassamhällets 

förändring och om välfärsstatens förankring.  

 

Till sist, Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen 

som är skriven av Rickard Wilkinson och Kate Pickett är användbar för att uppnå uppsatsen 

syfte där boken berör ämnet ojämlikhet och hur det påverkar industrialiserade länder och dess 

invånare. Tidigare forskning har intuitivt förstått att ojämlikhet är socialt nedbrytande, men 

först på senare år har forskare i detalj kunnat mäta dessa effekter (Wilkinson och Pickett 

2009:27).   

 

Jämlikhetsanden presenterar en omfattande forskning och statistik från 23 rika länder, 

däribland Sverige, som visar hur graden av ojämlikhet påverkar hur vi mår både fysiskt och 

psykiskt, hur länge vi lever, hur vi lyckas med våra studier, hur vanliga tonårsgraviditeter är, 

hur utbredd fetma är, hur mycket kriminalitet och våld som finns och hur stor den sociala 

rörligheten är med mera (Ibid 2009:27). För att få bukt med dessa problem och även den 

ökande misstron och social oron som präglar västvärlden är budskapet att stora sociala 

förbättringar går att åstadkomma för alla grupper i hela samhället om politiken inriktas på det 

mest väsentliga; att minska ojämlikheten (Ibid 2009:28).  

 

Även ojämlikheten visar sig inte bara drabba de fattiga utan alla i samhället. Även de rika får 

betala ett högt pris i form av till exempel sämre hälsa och kortare liv (Ibid 2009:20) när 

ojämlikheten är stor. 
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Område för område visar de hur större ekonomisk jämlikhet i ett samhälle, det vill säga 

mindre klyftor mellan ett lands eller en delstats fattiga och rika medborgare, hänger samman 

med en rad hälsovariabler. De diskuterar utbildning, sjukvård, kriminalvård, social rörlighet, 

tonårsgraviditeter, jämställdhet mellan könen, barns välmående, fysisk och psykisk hälsa, 

fetma och drogmissbruk. Mönstret går igen både i de rika länderna (företrädesvis i väst) och i 

USA:s delstater (Ibid 2009:37). I mer jämlika områden finns färre sociala problem och folk 

mår fysiskt och psykiskt bättre. De för dessutom en mer miljövänlig politik och ger mer 

bistånd till fattiga länder. Mindre pengar läggas även på sjuk- och kriminalvård. Och det är 

inte bara de fattiga som mår bättre, utan alla. Större jämlikhet skapar helt enkelt större 

trygghet och mindre ”statusstress” och konsumtionshets över lag. Det är nämligen inte de 

absolut lägsta nivåerna som skapar problem i världens rika länder menar författarna, utan 

orättvisorna i sig (Ibid 2009:40).  

 

Med denna tidigare forskning kring socialt kapital i Sverige och forskning kring attityder för 

välfärden under 1990-talet tillsammans med boken om jämlikhet, som skapar ett bättre 

samhälle finns det en bra grund att stå på för att undersöka studiens syfte kring förtroende 

över tid i Sverige sedan 1996. För denna tidigare forskning från Rothstein, Svallfors och 

Wilkinson och Pickett, visar det att det generella förtroendet över tid i Sverige är stabilt på 

grund av de universella programmen i välfärdsstaten. Dock sedan ett antal år tillbaka har 

dessa gått mot mer selektiva program, som kan ha lett till att det har skett något med det 

generella förtroendet hos de grupper som möter institutionerna och drabbas av en ökad 

ojämlikhet.  

 

3. Metod och material  

I detta kapitel kommer undersökningens forskningsdesign och val av fall att diskuteras samt 

vad för metod och material som har använts som knyts samman med valt forskningsproblem 

och teoretiska ramverk.  

 

3.1. Design och val av fall  

I undersökningen av generellt förtroende i Sverige och om det påverkas av selektiva 

förändringar i institutionerna, kommer jag använda mig av statistisk analys. Statistiska 

analyser handlar om att klassificera verkligheten (Esaiasson et al. 2007:155). Där den 
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viktigaste jämförelsepunkten i sådana analyser utgörs av någon form av teoretisk 

konstruktion, som är själva grundbulten i undersökningen, och i denna undersökning är 

fokuset på förtroendet hos medborgarna. Forskningsdesignen kommer inledningsvis att 

användas för att besvara frågeställningen om institutionella möten har  påverkat förtroendet 

sedan 1996 och om institutionernas förändringar har påverkat utfallet. Undersökningen 

behandlar därmed en jämförelse av samma analysenheter, medborgarnas förtroende, i samma 

kontext, närmare bestämt i Sverige under 1996 till 2009, men vid olika tidpunkter med olika 

förutsättningar för analysenheterna på grund av att Sverige har under lång tid tillhört länder 

med hög tillit, men under senare år har det skett förändringar i välfärdens institutioner och där 

av är det av intresse att undersöka om det generella förtroendet i Sverige för utsatta grupper 

har minskat och vad det i så fall beror på genom statistisk analys. Genom att använda mig av 

statistisk analys kommer jag kunna få fram det generella förtroendet över tid och kunna 

jämföra och undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan förtroende och 

institutionella förändringar, för att besvara mina frågeställningar (Ibid 2007:121). 

 

Ett vanligt sätt att göra jämförelser för att dra slutsatser om orsak och verkan är den statistiska 

designen. Med den statistiska designen samlar vi in information om en stor mängd 

analysenheter (fall) och försöker skapa så kontrollerade jämförelser som det bara går. Om det 

efter noggranna matchningar av grupper av analysenheter visar sig att två fenomen varierar 

tillsammans på ett sätt som vår teori säger att de skall göra (om det ena inträffar så inträffar 

vanligen också det andra) så drar vi slutsatsen att teorin har fått empiriskt stöd (Ibid 

2007:107). I min studie alltså, att undersöka om institutionella förändringar påverkar det 

generella förtroendet bland Sveriges medborgare över tid.  

 

Påpekandet att en teoriprövande undersökning inte behöver ta hänsyn till samtliga faktorer 

påverkar det undersökta fenomenet som har betydelse för uppläggningen av undersökningen. 

Ofta är det en smart strategi att koncentrera undersökningen till att pröva betydelsen av en 

speciell förklaringsfaktor snarare än att ställa den öppna frågan om vad som påverkar 

fenomenet i fråga (Ibid. 2007:108). Därför kommer denna undersökning att fokusera på att 

undersöka om institutionella selektiva förändringar påverkar förtroendet hos de mest utsatta 

grupperna i samhället (deras tillit till andra människor).  

 

Osäkerheten att vi missat relevanta bakomliggande faktorer i orsak och verkan kring 

slutsatserna när vi fokuserar på en speciell förklaringsfaktor, och för att undvika detta har en 
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rad prövande analyser gjorts för att kontrollera för så många potentiella bakomliggande 

faktorer som kan tänkas inverka. Det sker ett aktivt arbete att pröva alternativa förklaringar 

för att komma så nära som möjligt den homogenitet av analysenheter som slumpfaktorn 

skapar automatiskt vid ett väl genomfört experiment (Esaiasson et al. 2007:110). 

 

Genom att undersöka förtroende över tid i Sverige mellan 1996 till 2009, kommer jag att få 

fram generaliserbara resultat kring förtroendet hos medborgarna under en längre tid från 

mitten av 1990-talet. Undersökningen är en teoriprövande undersökning (Ibid 2007:99–100), i 

vilken hypotesen om, Ett resultat av välfärdsnedskärningar och ökad ojämlikhet i Sverige är 

att generellt förtroende över tid är en orientering som förändras i negativ riktning bland de 

mest utsatta grupperna i samhället - låginkomsttagare, ungdomar, invandrare och 

arbetarklass- som i första hand kommer i kontakt med välfärdens selektiva - och urholkade 

delar, kommer att prövas. Forskningsdesignen kommer sedan att användas till att bryta ner 

det aggregerade resultatet i undersökningen, till att undersöka grupper som kan ha minskat sitt 

förtroende mest.  

 

För att kunna konstatera om den uppställda hypotesen stämmer eller inte, hade det varit att 

föredra en totalundersökning av förtroendet hos medborgarna över tid före 1990. En 

heltäckande undersökning skulle minska risken för att göra urvalsfel vid valet av år, vilket i 

sin tur skulle minska risken för validitetsproblem (Alexander George och Andrew Bennet, 

Case studies and theory development in the social sciences, 2005:22–23). Ett urvalsfel skulle 

kunna göras i den bemärkelsen att de undersökta åren valts för att passa in i hypotesen. De 

skulle då inte vara representativa för den respektive tidsperiod kring förtroende, som de 

egentligen var menade att karaktärisera och resultatet skulle då bli missvisande (Ibid 

2005:22–23). En totalundersökning skulle motverka ett sådant scenario, men skulle samtidigt 

vara tidskrävande. Risken för att genomföra en alltför ytlig undersökning skulle vara 

överhängande där insamlingen av material stått i fokus istället för tolkningar av uppkomna 

reslutat. Jag har därför ansett det vara mer väsentligt med en djupgående analys av ett urval av 

år även om risken för urvalsfel föreligger. 

 

För att undvika ovanstående scenario, har jag valt ut fall som uppvisar ett antal fastlagda 

kriterier för att på sätt minska risken för urvalsfel. För att överhuvudtaget kunna genomföra 

studien, är det viktigt att undersöka förtroendet under 1990-talet och sedan på 2000-talet för 

att få fram förändringar i förtroendet och om det påverkas av institutionernas förändringar 
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som skett på 1990-talet. Jag har valt att fokusera på 1990-talet och åren framåt för det var då 

stora institutionella förändringar genomfördes i Sverige och att de borde kunna påverka 

förtroendet över tid. Det är grupper i samhället som har fått det svårare och mer 

individualiserat kring institutionernas arbete och ur det borde förtroendet påverkas, för som 

tidigare teorier säger, är det institutionerna som bygger mellanliggande förtroende mellan 

medborgare.  

 

Variationsbredden bland de utvalda åren baseras på möjligheten att uppnå en så stor 

generaliserbarhet som möjligt, något som inte kunnat uppnås om jag valt andra år som inte 

fyller kriterierna. Baserat på ovanstående resonemang har alla år mellan 1996 till 2009 

använts för att undersöka studiens syfte och frågeställningar kring medborgares förtroende 

över tid.  Med en djupgående analys åren 1996, 2003 och 2009. År 1996 valdes för att det är i 

mitten av 1990-talet och 2003 för att det är mitt emellan 1996-2009 för att få en mer 

djupgående undersökning än om bara 1996 och 2009 skulle undersökts.  

 

Det är slumpmässiga urval som används i undersökningen bland annat för att få en bra bild av 

hur generaliserbara våra forskningsreslutat är i förhållande till hela populationen, används 

Riks-SOMs enkätundersökningar från 1996 fram till 2009. Fördelarna med många fall är att 

vi minimerar risken att vi koncentrerar undersökningen på enbart sådana fall som passar vår 

hypotes. För det andra blir vi mindre beroende av enstaka, tillfälliga egenskaper hos våra 

analysenheter. När vi använder många fall innebär det att olikheter som inte har någon 

systematisk betydelse i sammanhanget minskar i betydelse. För det tredje ökar vi chansen att 

representativ variation längs de relevanta variablerna. Med slumpmässiga urval av ett stort 

antal analysenheter har vi relativt goda chanser att fånga in olika tänkbara kombinationer av 

egenskaper hos undersökningspersonerna, även om det aldrig finns några garantier, men 

större chans till homogenitet. Till sist får vi också möjlighet att uttala oss mer exakt om 

teorins slagkraft. Med många observationer kan vi utnyttja en av de stora fördelarna med att 

kvantifiera samhälliga fenomen, alltså att slutsatserna kan formuleras i precisa termer 

(Esaiasson et al. 2007:111–112). 

 

Analysenheterna i en undersökning är de objekt eller fall som undersöks för att få svar på ett 

ställt forskningsproblem. (Ibid 2007:51) Analysenheterna i studien är förtroende hos 

medborgarna. Även om det är enskilda människors syn på om man kan lita på människor i 

allmänhet, vill jag även poängtera att det är en kollektiv analysenhet tillsammans, vilket 
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kommer möjliggöra en angripning av forskningsproblemet, där medborgarnas syn på tillit 

sker som en kollektiv grupp.  

 

För att få bukt med problemen kring den statistiska designen och undersökningen skulle 

komplettering kunna ske genom djupintervjuer, där frågor ställs till medborgare om hur de ser 

på förtroendet och tilliten idag för att få en djupare förståelse av problemet kring tillit och om 

det påverkas av institutionerna. Dock på grund av tidsbrist kommer detta ej att genomföras, 

även om det hade skapat ett större djup i undersökningen och analysen. Men i denna 

undersökning är fokus på att beskriva möjliga förändringar i förtroende och tillit hos 

medborgare.   

 

3.2. Material  

Materialet som kommer att användas är statistisk data från Riks-SOM. SOM-institutet har 

genomfört sedan 1986 årligen en nationell frågeundersökning som kallas Riks-SOM och dess 

syfte är att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik 

och medier. Riks-SOM från 1996 till 2009 kommer att användas i denna undersökning kring 

förtroende och tillit hos medborgarna.  Att undersökningen genomförs mellan åren 1996 till 

2009 och inte tidigare än 1996 beror på att det inte finns tillgång till empiri kring de frågor 

som undersökningen vill ha svar på.  

  

Frågeformulären från Riks-SOM 1996 och till 2009 består av sex sammanhållna delar, 

massmedier, politik och samhälle, energi, kärnkraft och miljö, Sveriges förhållande till 

omvärlden samt bakgrundsuppgifter. Genom att frågorna ställs på ett likartat sätt över tid 

finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion 

och förtroende för olika samhällsinstitutioner (Som-institutet 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/176). Därför passar detta material mitt forskningsproblem 

och teoretiska ramverk pågrund av att jag vill undersöka förtroendet över tid hos 

medborgarna.   

 

Varför valet har fallit på 1996 fram till 2009 är pågrund av att det var kritiska år under början 

1990-talet, med ekonomisk kris och stor arbetslöshet som följd och därefter har det skett 

förändringar i institutionerna på ett eller annat sätt under många år. Det är av intresse att 

undersöka från 1996 fram till 2009 för att undersöka om det finns någon skillnad i förtroende 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/176
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och tillit hos medborgarna och i så fall om tilliten har påverkats av förändringar i 

institutionerna.  

 

Urvalet av åren som valts har gjort efter Riks-SOMs undersökningar som är tillgängliga ur 

forskningssyftet. Riks-SOMs undersökningar har valts pågrund av att de är mer 

grundläggande och har mer frågor som rör samhället och förtroende än andra statistiska 

undersökningar. Annat material skulle ej kunna användas som till exempel innehållsanalys 

pågrund av att det inte skulle kunna besvara syftet och frågeställningarna på ett givande sätt, 

därför passar statistisk data bättre än något annat.  

 

Genom att använda sig av datan som är insamlad kommer en analys att genomföras för att 

undersöka om det skett någon förändring i förtroendet över tid och om institutionernas 

förändring är det som påverkar eller om det är något annat som förklarar men någon 

djupgående förklaring varför det skulle vara så fyller inte materialet. För att lösa problemet 

skulle komplettering med intervjuer kunna göras, men pågrund av tidsbrist kommer det inte 

att genomförs istället kommer tidigare forskning kring ämnet försöka fylla eventuella 

tomrum.  

 

3.3. Metod  

För att genomföra undersökningen har valet av forskningsmetod fallit på en statistisk analys, 

med hjälp av en statistisk modell. Analysmetoden kommer att användas för att dela upp 

undersökningen i två delar – en heltäckande studie under åren 1996, 2003 och 2009 där 

multipla regressioner genomförs för att undersöka effekter på generellt förtroende och möten 

med institutionerna och dess effekter. Den andra delen undersöker grupper i samhället, 

arbetarhem och låginkomsttagare för att undersöka deras förtroende över tid.  

 

Undersökningen begränsas till Sverige mellan 1996- 2009. Forskare som Rothstein och 

Uslaner har sett Sverige som välfärdsstatens par excellence (S.Svallfors, Vem älskar 

välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen och svensk välfärdspolitik, Studentlitteratur, 

Lund.1989:12). Dock har det inte genomförts någon omfattande undersökning av det 

generella förtroendet och tilliten hos medborgarna när det sker förändringar i välfärdsstatens 

institutioner som det har gjorts sedan 1990-talet. Därför är det av intresse att undersöka 
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Sverige som ligger högt med det generella förtroendet och med en av världens mest utbyggda 

offentliga sektor.  

 

Den statistiska metoden har valts då analysenheterna, det vill säga medborgarnas förtroende, 

har en relativt låg insamlingskostnad. Den låga kostnaden gör att materialet är lätt att samla in 

och bearbeta, vilket medför att det totala antalet observationer blir många. Det massiva 

materialet kan lättast bearbetas och redovisas genom användandet av den här metoden 

(Djurfeldt et al. Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa 

metoder, 2003:15). Undersökningen behandlar medborgares förtroende över tid, där fokus är 

på 1996 och framåt för att undersöka om de institutionella förändringarna som genomfördes 

på 90-talet har påverkat medborgares förtroende negativt, alltså att det har gått ned, som i 

enlighet med andra teorier som presenterades tidigare kan ha effekt på förtroendet. Det är 

alltså ett kausalt samband, där förtroende är den beroende variabeln och möten med 

institutionerna är en oberoende variabel och som påverkar den beroende och ur detta kommer 

hypotesen som prövas från tidigare teorier för att undersöka om det finns ett samband mellan 

dem.  

Ännu ett syfte med att genomföra en statistisk analys är att möjliggöra systematiska 

jämförelser genom att upprätta referensramar. Referensramar hjälper till att tolka resultatet 

som nås genom att sätta dem i relation till varandra och att därigenom kunna dra slutsatser om 

förtroendet har minskat efter de institutionella förändringarna eller ej.  

 

Bristen i materialvalet gällande förtroendet hos medborgarna och vad som påverkar, kan 

också återspeglas på metodvalet. Medborgare med mycket lågt eller högt förtroende, som blir 

avvikare (outliers), får utslag i en statistisk metod där beräkningarna påverkas och 

jämförelserna mellan åren kan bli skevt (Esaiasson et al 2007:401). En brist med den valda 

metoden kan också vara att tydliga tendenser hos en liten andel av befolkningen inte tas i 

beaktande av undersökningen som helhet, då andelen får begränsat med genomslagskraft i det 

totala materialet. Men för att undvika detta kommer några grupper att undersökas närmare för 

att undersöka om deras förtroende har minskat mer eller mindre än andra och hur de står i 

relation kring det generella förtroendet överlag.  

 

Den statistiska metoden besvarar inte sådana undringar om till exempel outliers, utan svarar 

enbart på frågan om medborgarnas förtroende har minskat sedan 1996 och om det påverkas av 



 

 

28 
 

institutionella selektiva förändringar. Metodvalet säger dock inget om varför en eventuell 

minskning skulle ha skett eller varför vissa medborgare valt att avvika, men inte andra.  

 

Bristen i metodvalet skulle kunna fyllas i med hjälp av kvalitativ metod- och materialval 

genom exempelvis intervjuer med medborgare som har lågt respektive högt förtroende och 

undersöka vad det i så fall beror på.  På så sätt skulle en förklaring till det faktiska agerandet 

uppnås. Nackdelen med kompletterande intervjuer är att de undersöker allt som påverkar en 

medborgares åsikt kring förtroende. Undersökningen här har dock sin utgångspunkt i ett 

faktiskt agerande kring förtroende och om det har minskat i Sverige och pröva om det 

påverkas av institutionernas förändringar, faktorer som jag anser vara bäst lämpade att studera 

genom statistisk analys (förtroendeanalys) (Esaiasson et al 2007:408).  

 

Frågan som kommer utgås ifrån när det gäller förtroendet hos medborgarna är, Enligt din 

mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Därtill undersöka 

denna fråga över tid. Som tidigare påvisats i operationaliseringen kommer förtroendet att 

dikotomiseras till tre reella alternativ istället för tio, alltså lågt, medel eller högt förtroende 

(Ibid 2007:81).  

Ytterligare faktorer att ta ställning till för att kunna tillämpa metoden korrekt, och uppnå så 

bra validitet och realibilitet som möjligt (Ibid 2007:65) är avfallet av undersökta objekt i 

datan. Metodvalet upplever här en brist som visserligen inte går att bortse från, men som är 

svår att få bukt med. Att beräkna resultatet baserat på det absoluta antalet 

undersökningsobjekt, säger inget om förtroendet hos dessa. Det som är av intresse är 

medborgarnas faktiska åsikt kring om dess tillit och förtroende som är undersökningens syfte 

kommer endast de svarande att räknas med i studien. Med utgångspunkt av detta resonemang 

kan det konstateras att det är andelen svarande i enkäterna och deras åsikt kring förtroende 

som kommer att utgöra måttet för förtroendegraden. 

 

Metodanvändningen för att räkna ut förtroende generellt och i olika grupper kommer att ha 

sin utgångspunkt i spss-data från Riks-SOM. Att där undersöka lågt, medel och högt 

förtroende över tid med hjälp av frågeställningen Enligt din mening, i vilken utsträckning går 

det att lita på människor i allmänhet? ur den frekvensen som kommer fram framställa det i 

diagram över tid. Dessa tre delar kommer att vara det totala antalet analysenheter, alltså 

medborgarnas förtroende. Dessa kommer att utgöra grunden till det som kommer att vara 

jämförelsepunkterna som i sin tur ligger till grund för besvarandet av uppsatsens 
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frågeställningar. Från 1996 har tillitsfrågan ställts i de årliga SOM-undersökningarna. 

Svarspersonerna har ombetts att markera sin uppfattning om huruvida man i allmänhet kan 

lita eller inte lita på andra personer på en skala från 0 till 10. Det som framgår är en skapligt 

stabil bild av den sociala tilliten som framträder i dessa siffror, vilket kan tolkas som en hög 

grad av validitet i mätningarna. Det ska emellertid understrykas att dessa statistiska samband 

inte säger något om hur de kausala mekanismerna fungerar, det vill säga vad som faktiskt 

orsakar vad och i så fall på vilket sätt. Intressant är att se om det finns ett samband mellan det 

sociala kapitalets två huvudingredienser, nämligen sociala kontakter, social tillit och om bland 

annat bakgrund och inkomst påverkar tilliten.  

 

Statistiska analysmetoder är en samling hjälpmedel för att åstadkomma sammanfattande 

beskrivningar av en större mängd insamlade observationer, det vi brukar kalla data (Esaiasson 

et al 2007:393). Den teoriprövande studien kommer att koncentrera undersökningen till att 

pröva betydelse av en speciell förklaringsfaktor, alltså möten med institutionerna, snarare än 

att ställa den öppna frågan om vad som påverkar fenomenet i fråga. Det är enklare att svara på 

en avgränsad fråga, som i undersökningen är om institutionella selektiva förändringar 

påverkar förtroendet hos medborgarna som möter institutionerna (Ibid 2007:108). För att 

stärka tilltron till kommande slutsatser kommer det att genomföras en rad prövande analyser, 

för att kontrollera så många potentiella bakomliggande faktorer som bara tänkas kan. Det 

behövs ett aktivt arbete för att pröva alternativa förklaringar för att komma så nära som 

möjligt det homogenitet av analysenheter som slumpfaktorn skapar (Ibid 2007:110).  

 

Det är en kvantitativ beskrivande metod, eftersom det främst används många analysenheter. 

Dessa analysenheter används för att beskriva verkligheten, pröva teorier och testa hypoteser 

av samhällsfenomen. Tvåvariabelfrågor: handlar om huruvida det finns något samband mellan 

två fenomen och i tillämpliga fall, om sambandet går i den förväntade riktningen. För det 

mesta vill vi använda statistiska beskrivningar av samband mellan två variabler som ett stöd 

för slutsatser om orsak och verkan, att variationer i förklaringsfaktor X utövar någon form av 

påverkan på den beroende variabeln Y (Ibid 2007:395).Med generellt förtroende som 

utgångspunkt, lämpar sig en metod som systematiskt kartlägger vilka samband som kan 

kopplas till medborgares förtroende och om det påverkas av institutionerna. En kvantitativ 

metod är således att föredra och en undersökning som denna som intresserar sig för ett 

eventuellt samband lämpar sig väl för att undersökas med statistiska analysmetoder.  
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Efter att undersökningen har fått fram generellt förtroende över tid och undersökt specifika 

grupper kommer materialet att behandlas av regressionsanalyser. Multivariat regression anses 

vara den mest kraftfulla och flexibla analystekniken inom statistisk metod.  Regressions-

analysen tillåter svåra prövningar av teoretiska modeller och lämpar sig därför väl för att 

belysa samhällsvetenskapliga problemställningar (Ibid 2007:430).  

 

Denna uppsats kommer således att tillämpa generellt förtroende som en beroende variabel i 

multipel regressionsanalys för att upptäcka eventuella samband. Genom att tillämpa 

regressionsanalys kan vi förväntas kunna dra slutsatser om huruvida generellt förtroende kan 

förklaras av institutionella förändringar (alltså möten med institutionerna). I första hand syftar 

regressionsanalysen till att pröva om samband mellan generellt förtroende och förändringar i 

institutioner kan påvisas. Om detta är fallet förkastas nollhypotesen (som innebär att samband 

saknas). I nästa steg syftar analysen till att nå kunskap om hur stor förklaringskraft 

institutionerna kan ha och huruvida detta kan stärka generellt förtroende och dess relevans. 

Variablerna kommer att väljas ut utifrån deras aktualitet i det svenska livet, som till exempel, 

arbetarhem, inkomsttagare och invandrare. Beroende på den eventuella förklaringskraft 

variablerna kan komma att inneha, kan det vara aktuellt att kontrollera bakomliggande 

faktorer och samband, som tillexempel utbildningsbakgrund. Avslutningsvis kommer reslutat 

diskuteras i relation till ovan ställda forskningsfråga.  

 

Att använda sig av statistisk data som har genomförts genom frågeformulär, är en bra metod 

där det kan fås data beträffande människors skäl för sina handlingar och vad gäller faktorer 

som ligger utanför deras erfarenhetsram. Förklaringar kan hittas inom det hopsamlade 

datamaterialet. Med kvantitativ metod är problemet att utifrån relativt ytliga data kunna säga 

något om de processer som ligger bakom de svarsmönster som registreras (Svallfors 1989:19). 

Valet av datainsamlingsmetod får anpassas efter studiens syfte och art. Eftersom statistisk 

data är mest fruktbart när det kommer till ämnet kring generellt förtroende över tid, kommer 

den metoden att användas, för att skapa överblick och generella drag. En fruktbar fortsättning 

vore naturligtvis att utifrån detta material gå vidare med mer djuplodande ansatser för att i 

större detalj studera de processer som skapar människors åsikter och föreställningar.  
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4. Resultat  

Nedanstående resultatredovisning är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen behandlar 

multipla regressioner där undersökningar sker under åren 1996, 2003 och 2009 för att 

undersöka effekter av möten med institutionerna. Den andra delen i resultatet behandlar social 

tillit bland grupper i samhället och hur deras sociala tillit har förändrats sedan 1996 till 2009.  

 

Hypotesen som har utmynnats i teorin om socialt kapital och tillit, där syftet är att undersöka 

om välfärdsnedskärningar och ökad ojämlikhet resulterar i en negativ orientering för det 

generella förtroendet bland de mest utsatta grupperna, som i första hand kommer i kontakt 

med välfärdsstatens selektiva delar. Teorin som har utgåtts från är att möten med institutioner 

påverkar hur människor känner tilltro och förtroende till andra som bland annat Bo Rothstein 

och Eric Uslaner har tagit fasta på och undersökt. Alltså när medborgare känner att de har 

tilltro till institutionerna och att de blir likabehandlade ökar deras tilltro till andra människor 

och ur detta utmynnades min hypotes, alltså om det sker nedskärningar i välfärdens 

institutioner påverkas förtroendet negativt.  

 

Sociala kontakter i form av aktiviteter i frivilliga organisationer eller i informella nätverk är 

som hävdats en central beståndsdel i det sociala kapitalet, som Putnam har funnit. Den andra 

mer kvalitativa ingrediensen är graden och omfånget av den mellanmänskliga tilliten. 

Tidigare forskning från bland annat Rothstein och Wilkinson och Pickett har visat på att 

Sverige och de andra skandinaviska länderna tillhör gruppen ”högtillitsländer”. Fler 

människor än på många andra håll instämde i påståendet att ”man kan lita på de flesta andra 

människor”.  

 

4.1. Generellt förtroende och möten med institutionerna   

I denna del av resultatet ska det nu fokuseras på om det sociala kapitalet skapas av den 

politiska sfären och då närmare bestämt av de offentliga institutionerna. Fokuset är på den 

sociala tilliten och hur det påverkas av mötena med institutionerna. Dessa institutioner, är inte 

de representativa institutionerna, alltså riksdag och regering, utan de offentliga institutionerna 

som genomför politiken, som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är dessa 

institutioner som medborgarna möter och som påverkar deras välfärd och syn på demokratin 

enligt teorin. Medborgarnas kontakter med demokratins förvaltningsinstitutioner i de flesta 

samhällen är betydligt mer frekventa än deras kontakter med de representativa institutionerna 
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(Rothstein 2003:174). Det är dessa institutioner som ska vara opartiska och likabehandlande 

institutioner och därför kommer dessa vara fokus i denna del av resultatet. För det är dessa 

institutioner som tidigare forskning har visat, kan påverkar tilliten till andra människor.  

 

Tabell 4.1.1 Multipel regression, bakomliggande variabler 1996, 2003, 2009 

 Beroende variabel: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet? Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 

 1996 Beta 2003 Beta 2009 Beta 

Ålder  ,010* 

(,003) 

,013 ,353*** 

(,051) 

,125 ,085*** 

(,032) 

,040 

Utländsk 

bakgrund 

-,740* 

(,070) 

-,142 -,178* 

(,051) 

-,091 -,930*** 

(,077) 

-,265 

Arbetarhem -,407*** 

(,083) 

-,105 -,530*** 

(,080) 

-,119 -,814*** 

(,066) 

-,188 

Intercept 7,849*** 

(,080) 

 5,937*** 

(,130) 

 6,549*** 

(,098) 

 

Justerat R
2 

,105  ,183  ,209  

N 1763  1805  1906  
Kommentar: ***=p<,001 **=p<,01 *=p<,05, datan kommer från Riks-SOMs undersökning från 1996, 2003 och 

2009. 

 

Det som studiens hypotes undersöker är om det generella förtroendet har påverkats av de 

grupper som möter välfärdens selektiva delar. Även kontrolleras det för andra variabler som 

kan ha en inverkan på det generella förtroendet, där utgångspunkt ligger i Wilkinson och 

Picketts teori och social bakgrund och ökad ojämlikhet för de mest utsatta leder till lägre 

generellt förtroende. Dessa variabler är ålder, utländsk bakgrund samt arbetarhem. Där dessa 

variabler kan ha en effekt på förtroende och tillit.  

 

Den ostandardiserade b-koefficienten används för att uttrycka effekten där varje enhets 

förändring av x leder i genomsnitt till b enheters förändring av den beroende variabeln 

(Esaiasson et al. 2007:430). Resultatet visar i denna tabell att utländsk bakgrund och 

arbetarhem har en negativ effekt på den beroende variabeln.  Vilket innebär att dessa grupper 

har mindre förtroende än andra grupper i samhället. Däremot, har ålder en positiv effekt på 

den beroende variabeln och det tyder på att desto äldre man är desto högre social tillit har man 

till andra. Arbetarhem och utländsk bakgrund har nästan en effekt på ett skalsteg på den 

beroende variabeln. Personer med utländsk bakgrund i genomsnitt ligger 0,93 skalsteg lägre 

än övriga och personer som kommer från arbetarhem ligger i genomsnitt 0,914 skalsteg lägre 

än övriga 2009.  
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Den förklarade variansen är signifikant för åren och ökar sin förklaringskraft. Från 10,5 

procent 1996 som förklarade social tillit till 20,9 procent 2009 som förklarar den sociala 

tilliten till andra. N-talet, varierar mellan åren och det beror på hur många som besvarat 

enkäten under åren som undersöks. För att undersökningen ska bli så korrekt som möjligt har 

det tagits hänsyn till att bortfallet inte är för stort och att n-talen inte varierar för mycket 

mellan åren.  

 

Jämför man variablerna över tid, alltså åren 1996, 2003 och 2009 visar det att arbetarhems 

påverkan ökar från 1996 till 2009 ganska mycket. Även utländsk bakgrund har ökat sedan 

1996 till 2009 men hade en nedgång 2003. Ålder har också haft en ökning mellan 1996 till 

2009 men hade en mycket större ökning mellan 1996 till 2003. Detta resultat visar stark att 

social bakgrund har en stark effekt på den beroende variabeln, generellt förtroende.  Dessa 

resultat ligger i linje med hypotesen i denna studie, där mer utsatta grupper och social 

bakgrund har en tendens att påverka generellt förtroende, som är i linje med Wilkinson och 

Picketts tes kring ojämlikheten. I nästa tabell undersöks möten med institutionerna för att 

undersöka deras effekt på generellt förtroende, som är tesen hos Rothstein.  

 

Tabell 4.1.2 Multipel regression, mellanliggande variabler 1996, 2003, 2009 

 Beroende variabel: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet? Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 

 1996 Beta  2003 Beta  2009 Beta  

Genomgår 

arbetsmarknadsutbildning 

-,147** 

(,039) 

-,096 -,432* 

(,62) 

-,121 -1,418** 

(,302) 

-,369 

Förtidspensionär  -,175** 

(,068) 

-,097 -,578** 

(,95) 

-,150 -,536** 

(,172) 

-,146 

Arbetslös  -,747* 

(,232) 

-,184 -,870** 

(,187) 

-,281 -,711** 

(,158) 

-,267 

Hushållets årsinkomst ,289*** 

(,022) 

,108 ,298*** 

(,022) 

,103 ,133*** 

(,015) 

,137 

Utbildning ,068*** 

(,022) 

,083 ,252*** 

(,038) 

,122 ,276*** 

(,032) 

,138 

Intercept 6,930*** 

(,142) 

 5,536*** 

(,117) 

 5,099*** 

(,096) 

 

Justerat R
2 

,183  ,204  ,264  

N 1254  1478  1897  
 Kommentar: ***=p<,001 **=p<,01 *=p<,05, datan kommer från Riks-SOMs undersökning från 1996, 2003 och 

2009. 
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Ovanstående tabell visar regressionerna av de mellanliggande variablerna, som antas ha en 

effekt på den beroende variabeln kring social tillit. Variablerna som undersöker möten med 

institutionerna är personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning, förtidspensionär och 

arbetslös, för det är dessa grupper som har regelbunden kontakt med behovsprövande 

institutioner. Men även utbildning och årsinkomst kan ha en inverkan som tillhör mer 

klassbaserade effekter på den sociala tilliten.  

 

Resultatet av den multipla regressionen med mellanliggande variabler visar på en större 

förklaringskraft, alltså 18,3 procent av generellt förtroende 1996 och 20,4 procent 2003 och 

26,4 procent 2009. Alltså även här en stadig ökning av förklaringsvariansen av den beroende 

variabeln, generellt förtroende, dessutom har dessa variabler en större förklaringskraft än de 

beroende variablerna. Mellan åren varierar N-talen men det stör inte undersökningen i den 

mån att resultatet blir fel, på grund av eventuella bortfall har tagits bort från undersökningen.  

 

Hushållets årsinkomst och utbildningsgrad på person har ett positivt signifikant samband som 

visar att desto högre utbildning samt bättre ekonomi hushållet har desto högre generellt 

förtroende har man. Arbetslös, personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning och 

förtidspensionär har dock ett negativt signifikant samband och visar på att om man är 

arbetslös eller förtidspensionär resulterar det i ett lägre generellt förtroende. Personer som 

genomgår arbetsmarknadsutbildning har störst påverkan 2009. Arbetslös och förtidspensionär 

har en stark negativ effekt på den beroende variabeln men visar på skiftningar mellan åren, 

där dessa grupper påverkade generellt förtroende mer 2003 än 2009 och det kan tyda på att 

dessa gruppers effekter minskar på den beroende variabeln.  

 

Dessa resultat är intressanta, hushållets årsinkomst och utbildningsgrad ökar sin effekt över 

alla åren på den beroende variabeln, generellt förtroende och det tenderar  att dessa två sociala 

variabler har en större och mer ökad effekt på den generella förtroendet än vad möten med 

institutionerna har. Rothsteins tes om att möten med välfärdens institutioner skapar eller 

förstör tillit kan i detta sammanhang ej stärkas, där variablerna kring mötet med 

institutionerna varierar mellan åren. resultatet är mer i linje med Wilkinson och Picketts teori 

om ojämlikhet är skapat av social bakgrund.  

 

Det har nu genomförts två multipla regressioner med bakomliggande och mellanliggande 

variabler, vilket har visat att de mellanliggande variablerna har en större förklarad varians än 
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den bakomliggande. För att utföra ett test av analysens förklaringskraft är att göra en multipel 

regressionsanalys med både de mellanliggande och bakomliggande variablerna. För att 

undersöka vilken oberoende variabel som har mest effekt, och för att kunna dra slutsatser om 

studiens hypotes och teori 

Tabell 4.1.3 Multipel regression, 1996, 2003 och 2009 

Beroende variabel: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet? Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel inom parantes. 

 

 1996 Beta 2003 Beta  2009 Beta  

Förtidspensionär  -,292* 

(,098) 

-,129 -,804*** 

(,095) 

-,171 -,523*** 

(,057) 

-,146 

Genomgår 

arbetsmarknadsutbildning 

-,015* 

(,008) 

-,001 -,206* 

(,068) 

-,090 -1,179*** 

(,318) 

-,558 

Arbetslös  -,599** 

(,075) 

-,068 -,710*** 

(,042) 

-,070 -,441*** 

(,067) 

-,042 

Utbildning  ,072*** 

(,025) 

,090 ,281*** 

(,042) 

,137 ,291*** 

(,036) 

,147 

Hushållets årsinkomst ,063** 

(,025) 

,077 ,077*** 

(,004) 

,065 ,132*** 

(,017) 

,137 

Arbetarhem  -,111* 

(,050) 

-,026 -,122* 

(,092) 

-,028 -,248*** 

(,038) 

-,057 

Utländsk härkomst -,521* 

(,177) 

-,030 -,287* 

(,131) 

-,016 -,585** 

(,143) 

-,037 

Ålder  ,002* 

(,001) 

,017 ,407*** 

(,055) 

,143 ,209*** 

(,036) 

,098 

Intercept 7.129*** 

(,196) 

 4,723*** 

(,217) 

 4,646*** 

(,195) 

 

 Justerat R
2 

,172  ,253  ,298  

N 1104  1367  1476  
Kommentar: ***=p<,001 **=p<,01 *=p<,05, datan kommer från Riks-SOMs undersökning från 1996, 2003 och 

2009. 

 

I en multipel regression vill vi uppskatta effekterna av flera oberoende variabler på den 

beroende variabeln. Resultatet visar att den förklarade variansen när alla oberoende variabler 

sätts in i en multipel regression, förklarar 17,2 procent 1996, 25,3 procent 2003 och 29,8 

procent 2009 av det generella förtroendet. Undersökningen visar att de oberoende variablerna 

har en effekt på den beroende variabeln generellt förtroende. När det skedde jämförelser 

mellan åren 1996, 2003 och 2009 resulterade det i att effekten av de oberoende variablerna 

har ökat på den beroende variabeln. Även om man undersöker bakomliggande och 

mellanliggande variablerna, ökar den förklarade variansen i den multipla förutom för de 

mellanliggande variablerna 1996 som hade en större förklarad varians än i den multipla 

regressionen. Med kontroll för demografiska faktorer och social bakgrund, som arbetarhem 
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och utländsk bakgrund. N-talen varierar över åren men också över analyserna och det beror på 

att samma personer har svarat på samma frågor. Men även eventuella bortfall har tagits bort 

från undersökningen för att inte resultatet ska bli missvisande.  

 

Om man jämför dessa tre tabeller så visar det sig att arbetarhem och utbildning ökar sin effekt 

på den beroende variabeln när vi tar hänsyn till alla variablerna samtidigt. Arbetslös, 

förtidspensionär och genomgår arbetsmarknadsutbildning minskar sin effekt vid jämförelse 

med alla regressionerna.   

 

När jämförelser sker mellan tabellerna och dess effekter på den beroende variabeln finns det 

skillnader. Variablerna för möten med institutionerna minskar sin effekt medan resterande 

variabler, som utbildning och inkomst ökar sin effekt när det sker en regression med alla 

bakomliggande och mellanliggande variabler.  

 

Resultatet av den multipla regressionen med alla bakomliggande och mellanliggande variabler 

fås det en signifikant förklaringsvarians. Den förklarade variansen ökar alltså i en multipel 

regression med alla variabler där de oberoende variablerna tillsammans bidrar till 

förklaringskraften. Det föreligger fortfarande att arbetsmarknadsåtgärdsprogram, 

uppväxtområde, arbetslös, förtidspensionär och arbetarhem har en negativ effekt på den 

beroende variabeln. De andra variablerna, ålder, hushållet årsinkomst och utbildning har en 

positiv effekt på den beroende variabeln.  

 

Personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning, samt arbetslösa och förtidspensionärer har 

en negativ effekt på den beroende variabeln. Men dess effekter varierar från år till år. Förutom 

de som genomgår arbetsmarknadsutbildning som under dessa undersökta år får en starkare 

effekt från 1996 till 2009.  

 

Utbildning, arbetarhem, ålder, hushållets inkomst och utländsk bakgrund ökar sina effekter på 

den beroende variabeln under jämförelseåren och visar på en stabil utveckling. Det kan tyda 

på att det är mer klassbaserade effekter som påverkar tilliten till andra människor än möten 

med institutionerna. Även om de personer som genomgår arbetsmarknadsutbildningar har en 

starkare effekt på social tillit till andra än de andra variablerna.  
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Resultatet av regressionsanalyserna kan formulera ett positivt svar där de oberoende 

variablerna förklarar runt 20-30 procent av den beroende variabeln generellt förtroende som 

är statistiskt signifikant. Effekterna av möten med institutionerna troddes från början vara 

starkare men som resultatet visar, varierar dess effekt mellan åren och andra variabler som är 

mer klassbaserade har en stabilare och ökande effekt på den beroende variabeln förtroende.  

 

Urvalet av de oberoende variablerna ämnade att pröva teorin om att institutionella möten 

påverkar generellt förtroende hos medborgare, som Rothstein hävdar. Där oberoende variabler 

som arbetslös och förtidspensionär har fått operationaliseras som möten med institutionerna. 

Men även att bakgrund skulle påverka som arbetarhem och utländsk bakgrund, som 

utmynnats ur Wilkinson och Picketts teori om ojämlikhet i samhället. För att kunna uttala sig 

om det generella förtroendet och vad det är som påverkar högt respektive lågt förtroende 

skulle fler variabler behövas tilläggas i regressionen. Trots detta är resultat intressant, då det 

kan tänkas vara en indikation på att generellt förtroende påverkas mer av klasseffekter och 

social bakgrund än av möten med institutionerna, som är i linje med studiens hypotes.  

 

Efter de multipla regressionerna med de oberoende variabler, som rör social bakgrund, 

demografiska faktorer samt möten med institutionerna, som alla i den teoretiska diskussionen 

ansetts kunna påverka individers sociala tillit, visade på en effekt. Möten med institutionerna 

hade effekt på den beroende variabeln. Resultatet visar på att det finns ett positivt samband 

mellan hur människor uppfattar förvaltningens funktioner, helst de institutioner som genomför 

besluten och i vilken utsträckning det går att lita på folk i allmänhet, men att det även finns 

något mer som inverkar på det generella förtroendet. Variablerna, som handlar om social 

bakgrund och klasseffekter har en ökande effekt om man jämför mellan åren och det tyder på 

att det är dessa effekter som leder till minskat förtroende.  

 

Hypotesen som prövats, som undersöker om välfärdens förändringar och ökad ojämlikhet i 

Sverige för de mest utsatta grupperna, arbetarklass, låginkomsttagare, ungdomar och 

invandrare, som är de grupper som möter välfärdens selektiva delar med har en negativ 

orientering i generellt förtroende verkar få stöd. Där resultatet visar att det är sociala och 

demografiska faktorer som har en ökad effekt på det generella förtroendet. Där Rothsteins 

teori om socialt kapital och mötet med välfärdens institutioner inte får stöd, för resultat visar 

på att mötet med institutionerna inte har stabil ökning över tid, och istället varierar över åren. 

Medan de sociala och demografiska faktorerna har en ökad effekt över åren och som visar på 
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stöd för Wilkinson och Picketts teori om ojämlikhet i samhällen, där deras tes är att när utsatta 

grupper utsätts för mer ojämlik behandling i stort, minskar deras förtroende.  

 

Med resultatet, att det tenderar att vara social bakgrund och klasseffekter som har en stabil 

inverkan på den sociala tilliten är det av intresse att undersöka närmare på dessa grupper och 

deras förtroende över tid. Dessa grupper som undersöks närmare är låginkomsttagare och 

arbetarhem för att undersöka om det skett någon förändring i deras förtroendenivå.  

 

4.2. Generellt förtroende över tid hos grupper i Sverige sedan 1996 

I detta avsnitt kommer grupperna låginkomsttagare och arbetarhem att undersökas närmare 

gällande deras generella förtroende över tid. Varför detta kompletterande material tas upp är 

på grund av att den negativa trenden gällande generellt förtroende är marginell och rör endast 

vissa grupper, vilket inte framgår tydligt i regressionerna och därför undersöks dessa sociala 

grupper närmare.  

 

Vad är det som påverkar social tillit till andra människor? Det är frågan som utgåtts ifrån. Är 

det möten med institutionerna eller är det en ökad ojämlikhet som påverkar den sociala 

tilliten? Intressant är att undersöka grupper i Sverige, som låginkomsttagare och arbetarhem 

om deras förtroende har förändrats.  

 

I denna resultatdel kommer olika grupper att jämföras kring deras förtroende över tid. De 

grupper som jämförs är arbetarhem och inkomsttagare. För i ovanstående resultatdel visade de 

multipla regressionerna att klasseffekter som arbetarhem och låginkomsttagare har en ökande 

effekt på den beroende variabeln förtroende och därav är det av intresse att undersöka om 

deras förtroende har minskat sedan 1996 fram till 2009.  

 

Tabell 4.2.1 Arbetarhem och övriga grupper med hög tillit 
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Källa: Riks-SOM från 1996-2009, fråga: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet? 

 

Ovanstående tabell visar hög tillit för arbetarhem och övriga, där tabellen visar att från 1996 

till 1997 hände något och den höga tilliten för både övriga med hög tillit och arbetarhem med 

hög tillit minskade. Därefter har tilliten till andra människor legat skapligt stabilt men sedan 

2007 kan man utläsa en liten nedåtgående trend för båda grupperna, men störst för de som 

tillhör arbetarhem.  

 

Resultatet indikerar på att förtroendet hos klassen arbetarhem minskar. Det tyder på att något 

har skett som har lett till att människor som tillhör denna grupp har börjat minska sitt 

förtroende för andra människor sedan 2007. Detta resultat är helt i linje med studiens hypotes 

om att specifika grupper i samhället utsätts för ojämlikhet och som leder till minskat 

förtroende. Även teorin som Wilkinson och Pickett utmynnat, om att sociala grupper och en 

ökad ojämlikhet för dem leder till minskat förtroende får stöd. 
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Tabell 4.2.2 Lägsta inkomsttagare med låg respektive hög tillit 

 

Källa: 1996-2009 Riks-Som, fråga: Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet? 

Ovanstående tabell visar på inkomsttagare som är uppdelade i två grupper, där lägsta 

inkomsttagare med låg tillit är en grupp och lägsta inkomsttagare med hög tillit är den andra 

gruppen. Resultatet visar på att även här ökade den låga tilliten 1997 i jämförelse med 1996 

och de med hög tillit minskade samma år. De med hög tillit har varierat ganska kraftigt under 

åren. Medan de med låg tillit har ökat från 2007 till 2009, som tyder på att något har hänt med 

tilliten för de med lägsta inkomst.  

Resultatet visar också att låginkomsttagare har lägre tillit än andra grupper. Dessa resultat 

stämmer väl in i tidigare forskning om social tillit. Hög tillit till andra människor är kopplat 

till faktorer som gäller god ekonomi och sociala förhållanden, som låg inkomsttagare eller 

tillhörande ett arbetarhem (Wilkinson och Pickett 2009:153). Ojämlikheten fräter sönder 

förtroende och skapar klyftor mellan människor (Wilkinson och Pickett 2009:61). Med dessa 

ord kan man utläsa att personer som är mer utsatta har lägre förtroende än andra. Tidigare 

forskning har även visat att förtroendenivån mellan medborgare är lägre i länder där 

inkomstskillnaderna är större (Wilkinson och Pickett 2009:62). Detta resultat visar att 

sambanden är tillräckligt starka för att övertyga oss om att de inte beror på slumpen, att det 

har skett något med förtroendet för mer utsatta grupper.  
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Bo Rothstein och Eric Uslaner visar i sin statistiska undersökning av orsakssamband att 

ojämlikhet påverkar förtroendet, och att man inte kan se att förtroendet direkt påverkar 

ojämlikheten, det tyder snarare på att den kausala riktningen utgår från ojämlikheten. 

Inkomstskillnaderna är förtroendets primära drivkraft och som har större betydelse än 

arbetslöshetsnivå, inflation eller ekonomisk tillväxt. Det är inte den genomsnittliga nivån för 

ekonomiskt välstånd som skapar förtroende utan ekonomisk jämlikhet (Rothstein och Uslaner 

2005:69).   

 

Resultaten i detta avsnitt visar på att grupperna låginkomsttagare och arbetarhem och minskat 

sitt generella förtroende över tid. Teorin om socialt kapital och möten med institutionerna, där 

teorin anser att förtroende har sin grund i välfärdsstaten inte är i linje med denna 

undersökning. Resultatet visar istället på att det är social bakgrund och tillhörande utsatta 

grupper som påverkar det generella förtroendet, som är i linje med Wilkinson och Picketts 

teori om att ojämlikhet i samhälle leder till minskat generellt förtroende för dessa grupper. Det 

är snarare klass och ökad ojämlikhet än möten med institutionerna som förklarar lågt 

förtroende.  
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5. Slutsatser  

 
I uppsatsens undersökning har det av resultatet visat att det är klasseffekter snarare än möten 

med institutionerna som har den stora inverkan på social tillit mellan människor. Resultatet 

har visat att social bakgrund och social klass har en tydligare inverkan på social tillit och ökar 

över tid sedan 1996 till 2009, medan möten med institutionerna varierar mer över åren.  

 

Resultatet visar att de som genomgår arbetsmarknadsutbildning, är arbetslös och 

förtidspensionär har en negativ inverkan på det generella förtroendet dock är dessa resultat 

varierande över tid, som bland annat att dess effekt var större 2003 än 2009. Medan social 

bakgrund, som arbetarhem och utländsk bakgrund har en stark negativ inverkan och som även 

har ökat sin inverkan under de undersökta åren. Men även utbildning och inkomst samt ålder 

har en påverkan i stor utsträckning på den sociala tilliten över åren, som tyder på att desto 

lägre utbildning, inkomst man har och om man är ung har man lägre förtroende än andra 

grupper.  

 

Etablerade teorier, som presenterades i kapitel två, har legat till grund för hypotesen av den 

teoriprövande studien. Teorierna som rör möten med institutionerna kan därmed inte anses få 

stöd av resultatredovisningen. Teorin som har varit central i undersökningen är Rothsteins 

teori om socialt kapital och möten med institutionerna. Där hans teori säger att det sociala 

kapitalet kan både skapas och förstöras genom statens olika sätt att organisera de offentliga 

institutioner som ska genomföra de offentliga programmen. Där hans tankar är centrala kring 

likabehandling och rättvisa. Att människor har visat att de inte enbart bryr sig om de 

slutgiltiga resultaten av personliga kontakter med offentliga institutioner, som till exempel om 

jag fick bidrag. De är ofta minst lika intresserade av huruvida proceduren som så småningom 

ledde fram till det slutliga resultatet kan betraktas som rättvist. Rothstein kommer även fram 

till att om människor inte känner sig likabehandlade i personliga kontakter med välfärdens 

institutioner finns det ett samband mellanmänskligt förtroende och tillfredsställes med 

demokratin.  

 

Teorier från Rothstein och Kumlin, där de fokuserar på selektiva välfärdsinstitutioner, som 

handlar om behovsprövning, har också varit centralt i undersökningen. Där de anser att 

selektiva institutioner som prövar varje fall för sig, är mer utsatta för misstankar om fusk, 

godtycke och diskriminering än andra mer universella offentliga verksamheter. Tankegången 



 

 

43 
 

är således att selektiva, behovsprövande offentliga verksamheter lättare stimulerar misstankar 

om fusk och godtycklig behandling än universella verksamheter. Samt att information om 

likabehandling och fusk inom offentliga verksamheter påverkar medborgarnas syn på de 

offentliga verksamheter och andra medmänniskors pålitlighet. Resultatet av undersökningen 

visar att personer som är föremål för selektiva åtgärder såsom prövning av bidrag och 

förtidspension har lägre tillit till andra människor än resten av befolkningen. Även om denna 

undersökning också visar att de har lägre förtroende än andra finns det mer bakomliggande 

som har en effekt på förtroendet. Där social bakgrund och demografiska samt klassbaserade 

effekter har en mer stabil effekt över tid i Sverige.  

 

Resultatet visar att det är en marginell negativ trend kring förtroendet och att det endast rör 

vissa grupper i samhället, alltså arbetarklass, ungdomar och invandrare, som har en tendens 

att minska sitt generella förtroende över tid som regressionerna och det kompletterande 

tabellerna över tid visar kring minskat förtroende, som gör att hypotesen får stöd.  Resultatet 

tyder på att det tycks vara klass snarare än mötet med välfärdstaten som förklarar lågt 

förtroende. Det är ett stöd för Wilkinson och Picketts tes om ojämlikhet. Alltså att i takt med 

att ojämlikheten ökar, minskar förtroende bland de grupper som i första hand drabbas av en 

ökad ojämlikhet.  

 

Denna undersökning har handlat om att specificera vilken typ av personliga erfarenheter eller 

generell information som kan förändra människors grad av tillit till andra människor. Främst 

att undersöka om möten med institutionerna har den starka effekten på generellt förtroende, 

men som resultatet har visat, är att det är stabilare och mer ökning av klasseffekter och social 

bakgrund som ligger till grund för lågt förtroende. Ur detta resultat tyder det på att teorin som 

utmynnats av Wilkinson och Pickett får stöd. Där de fokuserar på ojämlikheter i samhället och 

att det är det som minskar förtroendet mellan människor. För när ojämlikheten blir större bryr 

sig människor mindre om varandra och ömsesidighet i relationerna avtar. Man måste sörja för 

sig själv, ta vad man kan få och på så sätt sjunker förtroendet. Misstro och ojämlikhet 

förstärker varandra. Förtroendet påverkar såväl individers välbefinnande som det civila 

samhällets välförmåga. En hög förtroendenivå får människor att känna sig trygga och de har 

mindre att oroa sig för, där de ser andra som samarbetsvilliga snarare än konkurrensinriktade. 

Jämlikhet är nödvändigt för att uppnå större tillit. Förtroende är en viktig markör för det sätt 

på vilket större materiell jämlikhet kan bidra till att skapa gemenskap grundad på 

sammanhållning och samarbetsvilja till allas nytta. Deras teori om att ojämlikhet i samhället 
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leder till mindre social tillit får stöd av undersökningens resultat. Där årsinkomst, utbildning, 

ålder, arbetarhem och utländsk bakgrund har en stark ökande effekt på det generella 

förtroendet i Sverige sedan 1996 till 2009 istället för möten med välfärdens institutioner. När 

ojämlikheten ökar, minskar förtroendet bland de grupper som i första hand drabbas av ökad 

ojämlikhet. Detta överensstämmer med uppsatsens hypotes och frågeställningar, som visar på 

att det är ojämlikheten som förklarar lågt förtroende för de mest utsatta grupperna i samhället.  

 

Slutligen kan konstaterandet göras att vidare forskning inom ämnet social tillit är nödvändig, 

då förklaringar som undersökningen har framställt som tänkbara utifrån teorier och tidigare 

forskning inte är heltäckande. Dock kan dessa resultat utgöra underlag för ytterligare studier 

om social tillit, ojämlikhet och dess utveckling i Sverige vara av stort intresse.  
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