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Abstract 

This essay examines the development of social trust among Swedish youth 
between the period of 1996-2016. Identifying a lack of research done in the area, 
targeting trust building of the particular age group, the study aims to cover parts of 
that gap.  

Anchored in the vast literature of social trust established in the recent decades, 
the study uses Robert Putnam’s theory of social capital and civic engagement and 
Bo Rothstein’s studies on institutional trust to formulate two separate hypotheses 
about the reason behind the observed decrease in social trust of the age group. 

Analysing data from the national surveys of ’SOM-institutet’ between 1996-
2016, the study uses the statistical method of multiple regression analysis to 
determine the accuracy of the hypotheses. The results indicate that both civic 
engagement and institutional trust have positive effects on social trust building 
among youth. However, the causal effects of the primary variables on the observed 
trust decrease remain somewhat ambiguous. 

 
Nyckelord: social tillit, unga vuxna, civilt engagemang, implementerande 
institutioner  
Antal ord: 9387 
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1. Inledning 

 

”I Sverige litar vi på varandra. Vi litar på våra institutioner […] Annars kommer 

det att skada vårt samhälle” (Salihu, 2017). Citatet är hämtat från en intervju i SVT 

med civilminister Ardalan Shakarabi efter en uppdagad matchfixningsskandal 

under hösten 2017, men liknande formuleringar duggar tätt från politiskt håll och 

har gjort så under längre tid (Oskarsson & Rothstein, 2012, s 539). Social tillit, 

vilket i forskningen ofta likställts med socialt kapital, har kommit att allt mer 

betraktas som en nationell resurs som främjar såväl ekonomisk- som social 

utveckling. Politiska företrädare slår sig därför gärna över bröstet när Sverige, 

tillsammans med de övriga nordiska länderna, år efter annat toppar internationella 

undersökningar över vilka länder som har de högsta tillitsnivåerna (Ortiz-Osina & 

Roser, 2019). Den nationella självbilden av att vara ett land där människor betraktar 

varandra med tillit, snarare än misstro, sitter således djupt rotad. 

       Trots att Sverige gått igenom stora samhällsförändringar de senaste 20 åren, 

både med avseende på demografiska, ekonomiska och politiska faktorer, så har 

tillitsnivåerna hållit sig på en relativt stabil nivå. Andelen ”höglitare” och 

”låglitare”, som SOM-institutet grupperat respondenterna sedan starten på de 

nationella mätningarna har varit närmast konstant mellan 1996–2016, om något så 

är trenden svagt positiv (Rothstein, Holmberg & Arkhede, 2016). Bryter man ner 

statistiken så framgår det emellertid att utvecklingen inte är likriktad bland hela 

befolkningen. Tilliten hos arbetslösa eller människor med låg utbildningsnivå har 

exempelvis sjunkit under perioden, likaså för människor med sjuk- eller 

aktivitetsersättning (ibid). En annan förändring som märks i SOM-institutets 

sammanställning är att diskrepansen i tillit mellan yngre och äldre respondenter har 

växt de senaste 20 åren. 
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   Källa: SOM-rapport nr 2016:16 

Grafen ovan är hämtad ur SOM-institutets sammanställning av tillitsnivåerna sedan 

mätningen startade 1996 och visar att andelen ”höglitare” mellan 16-29 år har 

sjunkit stadigt under 2000-talet jämfört med de äldre åldersgrupperna. Med 

avseende på ”låglitare” uppvisar den yngsta åldersgruppen samtidigt stigande 

nivåer enligt samma rapport. Statistik från World Value Survey som istället för en 

graderad skala mäter hur många som svarar ja på frågan ”litar du i allmänhet på 

människor”, den etablerade standardfrågan för att mäta generell tillit, bekräftar 

trenden att unga människor i Sverige litar allt mindre på sina medmänniskor 

människor (2014). Det här är en utveckling som beskrivits som oroande utav flera 

framstående svenska tillitsforskare under 2000-talet (Wallman Lundåsen & 

Trädgård, 2015, s 3; Oskarsson & Rothstein, 2012, s 543). Studier kring vad som 

skapar eller bryter ner tillit hos unga vuxna är däremot en eftersatt del av 

tillitsforskningen (Gunnarsson, 2016, s 240) och i ljuset av den negativa trenden ter 

det sig lämpligt att ägna denna uppsats åt att försöka öka förståelsen kring vad 

utvecklingen i Sverige beror på.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån teori och tidigare forskning om social tillit 

derivera hypoteser om vad som skulle kunna ha påverkat nedgången av ungas 

mellanmänskliga tillit i Sverige mellan 1996–2016 och se ifall hypoteserna 

bekräftas eller faller när de prövas mot SOM-institutets data. Mer specifikt 
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tillämpas två av de mest etablerade teoribildningarna inom tillitsforskningen, den 

ena som tar avstamp i uppfattningar om offentliga institutioners tillförlitlighet och 

den andra som grundar sig i bland annat Robert Putnams forskning om det civila 

samhällets betydelse för tilliten, i syfte att förklara vad som påverkar ungas 

tillitsskapande.  Studien kan i första hand beskrivas som teorikonsumerande, men i 

och med att teorierna prövas mot en åldersgrupp som tidigare negligerats inom 

forskningen hyser uppsatsen även en förhoppning om att säga något om teoriernas 

generella förklaringskraft (Esaiasson, 2012, s. 41-42). Ur ett utomvetenskapligt 

perspektiv skulle den här studien kunna användas som underlag för att bedöma 

vilka typer av insatser man bör satsa på från politiskt håll för att främja tilliten hos 

unga; det bör emellertid betonas att den värderingsmässiga analysen av vilka 

tillitsnivåer som är önskvärda ligger utanför ramen för den här uppsatsen.   

 Den övergripande frågeställningen för uppsatsen lyder följaktligen: Varför har 

den sociala tilliten bland unga vuxna i Sverige minskat de senaste 20 åren?  

 
1.3. Disposition  

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Först följer en kartläggning av social tillit 

som redogör för olika tolkningar och dimensioner av begreppet och hur det har 

använts i olika vetenskapliga discipliner för att förklara diverse fenomen. I avsnittet 

behandlas de aspekter som gör Sverige till en intressant analysenhet för uppsatsen 

samt en övergripande redogörelse kring hur forskningen applicerat tillitsbegreppet 

i relation till unga vuxna. Därefter följer ett teoretiskt avsnitt som utvecklar de 

förklaringsmodeller som utgör underlaget för uppsatsens kvantitativa analysdel. 

Teorierna mynnar ut i två separata hypoteser som prövas mot SOM-institutets data. 

I den efterföljande metod-delen förklaras hur jag valt att operationalisera de olika 

teorierna och vilka metodologiska ställningstagande som ligger till grund för 

utformningen av själva studien. Multipel regressionsanalys som statistisk metod 

utvecklas och vilka förberedelser som gjorts för att uppfylla modellens antaganden. 

Hypoteserna prövas sedan var för sig i kombinerad resultat- och analysdel för att 

sedan jämföras med varandra. Uppsatsen mynnar ut i en diskussion om vad 

resultaten säger i vidare mening samt förslag på hur studien skulle kunna förbättras 

och utvecklas i framtiden. 
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1.4. Begreppsdefinitioner 
 

Social tillit: Används i uppsatsens synonymt med generell- eller mellanmänsklig 

tillit och definieras utifrån standardfrågan: Anser du att människor i allmänhet går 

att lita på (se avsnitt  3.1) 

 

SOM-institutet: En opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet 

som bland annat gör nationella mätningar över människors värderingar. SOM står 

för samhälle, opinion, media.  

 

Unga vuxna: Definieras i uppsatsen som människor mellan 16-29 år, i likhet med 

SOM-institutets åldersmässiga kategorisering. Uppdelningen ligger även i linje 

med Folkhälsomyndighetens beteckning av åldersgruppen (Folkhälsomyndigheten, 

2019). 

 

Implementerande institutioner: Används som beteckning på offentliga institutioner 

som tillhandahåller service i allmänhetens tjänst efter inspiration av Rothstein & 

Kumlin (2001, s 51) 
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2.  Social tillit  

Social eller mellanmänsklig tillit brukar beskrivas som ett slags smörjmedel som 

gör att kommunikationen i ett samhälle upplevs som välfungerande, både på 

samhälls- och individnivå (Holmberg & Rothstein, 2015, s 37). Bo Rothstein 

beskriver i boken Sociala fällor och tillitens problem hur hög social tillit är en 

lösning på samarbetes dilemma, som säger att det inte är lönt att själv göra rätt om 

man inte litar på att andra gör detsamma (Rothstein, 2003, s 313). Det råder alltså 

föga tvivel om att grundläggande tillit är något som är bra för både samhället, 

organisationer och individer. En del forskare gör emellertid skillnad på produktiv 

tillit och naiv godtrogenhet (Trädgård et al 2013, s. 9). De betonar att en viss grad 

av misstro kan vara konstruktiv, särskilt i förhållande till institutioner med mycket 

makt i samhället där det finns en risk för missbruk ifall människor litar blint på 

deras tillförlitlighet.  

 För att kunna göra ändamålsenliga analyser i den här uppsatsen krävs en 

tydligare specificering av vilken typ utav tillit som åsyftas vilket behandlas i 

nästkommande del. Därefter följer en närmare redogörelse över den sociala tilliten 

i Sverige och till sist en del om forskningen kring social tillit bland unga vuxna.   

 

2.1. Olika typer av tillit  

Tillitsbegreppet är komplext såtillvida att det står i relation till vem tilliten riktas 

mot. I forskningen görs generellt en uppdelning mellan partikulär tillit, 

lokalsamhälletillit och generell eller mellanmänsklig tillit. I den partikulära 

tillitsmodellen begränsas samarbetsviljan till människor vi har god kännedom om, 

såsom familjemedlemmar, släkt och vänner (Trädgård et al, 2013, s 21). Även 

personer som individen i fråga betraktar som likasinnade, med avsikt på värderings- 

eller sakfrågemässiga faktorer, räknas ibland in här (Gunnarsson, 2017, s 243). Det 

här är den mest snäva formen av tillit eftersom den utgår från enskilda bedömningar 
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av specifika individer, vilket genererar en tämligen avgränsad krets för produktivt 

samarbete. Samhällen som domineras av partikulär tillit präglas således ofta av en 

ineffektiv statsapparat (Trädgård et al, 2013, s 21).  

 Kliver vi ett steg upp på tillitstrappan inbegriper samarbetsmöjligheterna även 

de som bor i samma bostadsområde som en själv, så kallad lokalsamhälletillit. 

Denna typ av tillit baseras på personliga erfarenheter av människor i ens närområde, 

men även på ryktesbildning och fördomar som cirkulerar i media (Trädgård et. al 

2013, s 23). Bostadsområden som präglas av hög lokalsamhälletillit banar väg för 

fruktsamma samarbeten kring lokala frågor samt ökar den upplevda tryggheten 

bland invånarna.  

 Förtroendet för okända människor är det som brukar kallas för generell eller 

mellanmänsklig tillit, vilket i enkätundersökningar vanligtvis mäts genom frågan 

”anser du på folk i allmänhet går att lita på” (SOM-institutet, 2016; World Value 

Survey), vilket ibland kompletteras med tillägget ”eller tycker du att man inte kan 

vara nog försiktig” (Gunnarsson, 2017, s 247). Inom tillitsforskningen är det 

framför allt denna form utav förtroende som varit föremål för störst mängd studier 

under de senaste årtiondena. Anledningen till att den generella tilliten har fått den 

uppmärksamheten handlar främst om att den anses ha störst påverkan på samhällets 

välmående i form av hög ekonomisk tillväxt, frånvaro av omfattande korruption, 

högre grad av frivilligarbete med mera (Arkhede & Solevid, 2017, s 29).  

 I och med att stater och nationer består utav föreställda gemenskaper (Anderson, 

1983) som till övervägande majoritet består av människor som inte har något direkt 

relation till varandra så fungerar den generella tilliten som ett sammansvetsande 

medel som skapar en grogrund för identifikation och samarbete. Den 

mellanmänskliga tilliten bygger således på antaganden om människans natur, 

medan de två andra formerna begränsar förtroendespannet antingen rumsligt 

(lokalsamhälletillit) eller till människor man är direkt bekant med (partikulär tillit) 

(Trädgård et al, 2013, s 22-23). Fortsättningsvis kommer den generella tilliten kort 

och gott benämnas som social tillit, i likhet med majoriteten av forskningen på 

området (Arkhede & Solevid, 2017, s 29).   

2.2 Högtillitslandet Sverige   
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Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, har sedan man började mäta 

social tillit placerat sig i absoluta toppen. I takt med att tillitsforskningen har fått 

större plats i den allmänna debatten har detta faktum kommit att anses som en utav 

landets främsta tillgångar i och med att forskningen kopplat vitt skilda fenomen 

som ökad jämlikhet, bättre befolkningshälsa och högt ekonomiskt välstånd till höga 

tillitsnivåer (Oskarsson & Rothstein, 2012, s 539). Förklaringsfaktorer som lyfts 

fram till varför Sverige blivit att beteckna som ett högtillitsland handlar bland annat 

om hur landet är organiserat i relationella termer mellan stat, individ, familj och 

civilsamhälle. Den omfattande välfärdsmodellen ska garantera individens 

ekonomiska oberoende i förhållande till familj och civilsamhälle, vilket genererar 

vad vissa forskare benämner som en ”sval men bred tillit” som förlitar sig på staten 

som finansiell garant (Trädgårdh et al, 2013).  

 Landet är värderingsmässigt exceptionellt både vad gäller emancipativa 

frihetsvärderingar och sekulära värderingar (World Value Survey, 2016), vilket i 

forskningen ofta likställs med hög grad av modernitet (Trädgårdh, 2013, s 35). 

Samtidigt framhäver flera forskare Sveriges och de övriga nordiska ländernas 

religiösa historia, med stark förankring i protestantismen, som potentiellt 

inflytelserik för befolkningens uppsättning av värderingar, varav tillit är en av dem.   

2.3 Social tillit och unga 

Den övervägande majoriteten av studier kring tillitsbyggande visar att ålder är en 

relevant faktor att ta i beräkning (Grosse 2012, s 36; Uslaner 2005, s. 181). 

Skillnaderna brukar härledas till vad man kallar livscykeleffekter där vissa 

generella erfarenheter och händelser delas i stort av människor i samma ålder. Vare 

sig det gäller upplevelse av att gå i skolan, etablera sig på arbetsmarknaden, skaffa 

familj eller pensionerade sig så antas dessa åldersrelaterade erfarenheter prägla 

gruppen (Grosse, 2012, s 36). Intresset för åldersdimensionen inom tillits-

forskningen är dock relativt ny och har länge negligerats till förmån för aggregerade 

studier på befolkningsnivå (Gunnarsson, 2017, s. 241). Det här gäller särskilt för 

åldersgruppen som är föremål för den här uppsatsens intresse, det vill säga 

ungdomar och unga vuxna. På senare tid har emellertid tillitsforskningen ägnat mer 

kraft åt att utröna vad som påverkar unga vuxnas sociala tillit. Möjligtvis beror det 
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på studier som identifierat unga vuxna som den mest formbara åldersgruppen där 

sociopolitiska förändringar gör störst intryck på individernas åsikter och 

värderingar (Rotenberg, 2004, s. 7867). Unga vuxna kan såldes ses som en slags 

barometer för samhällsförändringar. Även ur ett individperspektiv är det relevant 

att studera ungas sociala tillit då en hög sådan kopplas ihop med positiva effekter 

som bättre skolresultat, mer fruktsamma relationer och bättre psykisk hälsa 

(Schafer-McDaniel, 2004, s 164) 

 I den mån man specialstuderat unga vuxnas sociala tillit har den övervägande 

majoriteten av studierna visat på att gruppen har sämre tillitsnivåer än de äldre 

åldersgrupperna (Grosse 2012, s 32). De skiljer sig emellertid en hel del mellan 

länder. Amerikanska ungdomar uppvisar exempelvis ett betydligt större tapp de 

senaste årtiondena än vad svenska unga gör (Wollebaek, 2011, s 65). Den norska 

forskaren Dag Wollebaeck har därför vänt på problemet och frågat sig istället varför 

nordiska ungdomar visar på så höga tillitsnivåer jämfört med i länder som 

exempelvis USA och kopplar det till att en allt större del av generationen tillskansat 

sig någon typ av högre utbildning (Wollebaek, 2011, s 66). Han menar alltså att 

förtroendetappet bland unga skulle vara ännu större, mer i likhet med hur 

utvecklingen sett ut i USA, om det inte varit för den ökade utbildningsgraden.  

 Faktum kvarstår trots allt att tilliten bland unga sjunker även i Sverige och har 

gjort så under längre tid. I Julia Grosses avhandling Kommer tid kommer tillit, som 

särskilt fokuserar på unga vuxna och medelålders, visar hon att den yngre 

åldersgruppen skiljer sig signifikant mot de äldre i fråga om tillitsskapande (2012, 

s. 93). Särskilt slående är skillnaden i förtroende till människor av annan nationalitet 

eller till människor som du träffar för första gången som är avsevärd lägre i den 

yngre åldersgruppen (ibid). I fråga om den partikulära tilliten, alltså den som 

framför allt riktar sig till familj, släkt och vänner, var den yngre åldersgruppens 

tillitsnivåer i linje med de övriga (Grosse, 2012, s 85) Åldersdiskrepansen i 

tillitsnivåerna förklaras i flera studier av att gruppen unga i många fall inte hunnit 

etablera sig ordentligt i samhället än, i termer av exempelvis stabil ekonomi, jobb 

och bostad (Pattersson, 1999, s 182). Amerikanska studier pekar därutöver på att 

unga idag präglas av en mer individualistisk och materialistisk världsbild än vad 

unga förr i tiden gjorde, vilket tros påverka graden av identifikation och solidaritet 

med andra människor (Rahn & Transue, 1998, s 546). I och med att de flesta studier 

varit av tvärsnittskaraktär är det emellertid svårt att utröna hur pass inflytelserika 

de oberoende faktorerna, såsom utbildning och värderingar, varit på den beroende 
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tillitsvariabeln (Grosse, 2012, s 31) Kausalitet har med andra ord varit svårt att 

påvisa.  

 Ett annat problem i förhållande till mätningar utav social tillit, och då särskilt i 

förhållande till unga, är att standardfrågan inte alltid uppfattas så som den är tänkt. 

I Carina Gunnarssons studie Från generell tillit till gatusmart konstaterar hon bland 

annat att unga uppfattar standardfrågan ”Litar du på människor i allmänhet?” på ett 

snävare sätt än förväntat (2017, s 264-265). I intervjuerna framgår att ungdomarna 

i högre grad hade människor i sin lokala och sociala sfär i åtanke när de besvarade 

frågan istället för, som frågan används i forskningen, besvara uppfattningar om den 

okända personen ”på stan” (Gunnarsson, 2017, s 264-265). Studien påvisar 

därutöver att standardfrågan snarare överskattar ungdomars tillit eftersom en större 

andel av de som har hög tillit svarade på frågorna. Det kan härledas till att frågor 

av mer abstrakt karaktär tenderar att besvaras i högre grad av ungdomar med högre 

akademiska ambitioner (ibid). Dessa invändningar mot etablerade sätt att undersöka 

social tillit kommer adresseras i uppsatsens metodologiska avsnitt.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

3. Teori och tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras den teoribildning som ligger till grund för den 

kvantitativa undersökningen i den här uppsatsen. Avsnittet är uppdelat i två 

huvudsakliga delar där förklaringsmodellerna redogörs för och hypoteser 

formuleras utifrån den tidigare forskningen. De förklaringsmodeller som framförs 

tillhör de mest etablerade inom tillitsforskningen som tidigare i huvudsak appliceras 

på befolkningen i stort och inte på specifikt på den yngre åldersgruppen.  

 Hänsyn har tagits till om det finns någon empirisk och/eller teoretisk grund för 

att teorierna i fråga har bäring i förhållande till målgruppens ålderspecifika 

erfarenheter men också med avseende på huruvida de är relevanta för tidsperioden 

och platsen som utgör ramarna för uppsatsens frågeställning. Varje del har således 

två underavsnitt som behandlar respektive faktor.  

3.1 Socialt kapital och det civila samhällets 
betydelse 

 
Begreppet socialt kapital, som i den statsvetenskapliga forskningen ofta likställs 

med social eller mellanmänsklig tillit, myntades av sociologen James Coleman som 

ett sätt att vidga kapitalbegreppet från dess monetära dimension till att även 

innefatta sådant som sociala nätverk och tilltro till andra människor (Rothstein, 

2006, s 215). Men det var först på 1990-talet som begreppet populariserades genom 

statsvetaren och samhällsdebattören Robert Putnam. Den amerikanska forskaren 

definierar socialt kapital i termer av nätverk, normer och förtroende som underlättar 

samarbete mot gemensamma mål (Putnam 1995, s 664). I boken Den fungerande 

demokratin: medborgarandans rötter i Italien undersöker Putnam skillnader 

mellan norra och södra Italien efter den stora decentraliseringsreformen på 1960-

talet, där regionerna tilldelades visst självstyre kring utformningen av politiska 

institutioner såsom skola, rättsväsende och polis. Diskrepansen mellan det 

välmående norr och det fattiga syd var sedan länge etablerad, men genom att studera 
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regionernas utveckling mellan 1970 och 1989 kom Putnam fram till att förklaringen 

till de socioekonomiska skillnaderna i mångt och mycket gick att härleda till graden 

av medborgerligt engagemang i regionerna (Putnam 2011, 79-83). Medborgerligt 

engagemang definieras i det här sammanhanget som ”ett aktivt deltagande i 

offentliga angelägenheter” (Putnam, 2011, s 102) och innefattar såväl informella- 

som formella nätverk; allt ifrån att gå i kyrkan till att delta i allmänna val.  

 Särskilt viktigt för att skapa tilltro mellan medborgarna menar Putnam är att 

samhället präglas av en hög grad av organisering. Putnam lyfter fram hur föreningar 

fostrar och skolar medborgarna i demokrati genom att åsikter och värderingar får 

stötas och blötas från olika håll, vilket medför att ens uppfattningar modereras och 

vidgas (Putnam 2011, s. 104). Vilken typ utav aktivitet som föreningarna ägnar sig 

åt är i den här modellen utav sekundär betydelse, det viktiga är att det finns rikligt 

med vitala nätverk i samhället. Resonemanget får stöd av en norsk studie som 

påvisar en närmast perfekt korrelation mellan antal medlemskap i organisationer 

och generell tillit (Selle & Wollebæk 2015, s. 279), samtidigt som det kritiseras för 

antagande att alla former av civil organisering är av godo (Uslaner, 2011, s. 223).  

 I Den ensamma bowlaren befäster emellertid Putnam sin teori om det civila 

engagemangets betydelse för det sociala kapitalet genom att påvisa en övertygande 

korrelation mellan den sjunkande tilltron i landet, såväl medborgare emellan som 

mellan medborgare och politiska institutioner, och den lägre graden av deltagande 

i olika typer av frivilliga sociala sammanhang (2016). Slutsatsen är att ett vitalt 

civilsamhälle med starkt medborgerligt engagemang ökar den generella tilltron i 

samhället medan bristen på densamma har skadlig effekt på tilliten.  

3.1.2 Civilsamhällets utveckling i Sverige  

Civilsamhället brukar i den statsvetenskapliga litteraturen definieras som den sfär i 

samhället som varken ingår i offentlig- eller privat sektor utan kännetecknas av ett 

engagemang präglad av frivillighet och gemenskap snarare än ekonomiska 

vinstintressen (Lundåsen & Trädgårdh 2015, s 2). Oavsett om föreningarna är 

aktivistiska, humanitära, religiösa eller knutna till idrottsrörelsen så räknas dess 

aktiva vanligtvis in i det ackumulerade civila engagemanget. Nätverken fyller en 

rad olika funktioner i samhället som att fungera som en plattform för gemenskap 

och integration, skola medborgarna i demokratiska procedurer eller tillhandahålla 

service där samhället i övrigt inte räcker till (Mucf, 2015).   
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Civilsamhället har traditionellt haft en stark ställning i Sverige och i de nordiska 

grannländerna. Selle & Wollebaek menar att den höga graden av civilt engagemang 

har varit avgörande för att bygga de nordiska högtillitssamhällena (2015). 

Föreningar och organisationer, vare sig kulturella, politiska, religiösa, utgör en 

nödvändig infrastruktur för samarbete och skänker legitimitet till de offentliga 

institutionerna genom att bedriva vitalt påverkansarbete.  Rätten att organisera sig 

är sedan länge grundlagsskyddat och ska garantera att föreningarnas fri- och 

rättigheter förblir självständiga från statlig detaljstyrning (Lundåsen & Trädgårdh, 

2015, s. 7). Det innebär däremot inte på något sätt att civilsamhället är fritt från 

politiska motiv. Civilsamhället har historiskt sett haft starka kopplingar till 

arbetarrörelsen och det socialdemokratiska partier och således främjat insatser och 

engagemang som gick i linje med bygget av det svenska folkhemmet, snarare än att 

fungera som en oppositionell kraft (Lundåsen & Trädgårdh, 2015, s 8).  

 Under 2000-talet har en rad olika reformer sedermera reducerat civilsamhällets 

intima koppling till staten. Genom att bland annat införa ränteavdrag för gåvor till 

civilsamhället menar vissa att Sverige allt mer närmat sig den anglosaxiska synen 

på civilsamhällets funktion (Lundåsen & Trädgårdh, 2015, s. 9). Än idag är 

emellertid ideella föreningar i högsta grad beroende av statligt stöd för att kunna 

bedriva sin verksamhet (Mucf, 2015). 

 En varningens flagga har också höjts för att graden av organisering stadigt 

sjunkit sedan 1990-talets mitt, särskilt med avseende på LO-förbundens 

medlemsorganisationer och de politiska partierna (Swedberg, Von Essen & 

Jegermalm, 2010, s 17). Den här trenden bekräftas av SOM-institutets 

sammanställning av föreningsaktiviteten mellan 1998-2016. Även fast de politiska 

partierna är de som tappar mest medlemmar så sjunker även den generella 

medlemsgraden bland organisationer och föreningar under perioden (Arkhede & 

Oscarsson, 2016, s. 29).    

3.1.3 Civilt engagemang och unga vuxna 

Den gruppen som tappar allra mest är den gruppen vi har kallat för unga vuxna, 

vilket i likhet med den här uppsatsen betecknar de mellan 16-29 år. Från att 76 

procent i den här gruppen var medlem i någon form av förening eller organisation 

1998 så var enbart 65 procent aktiva 2016. Det att jämföra med 78 procent kontra 

73 procent för riksgenomsnittet (Arkhede & Oscarsson, 2016, s. 30). Tilläggas bör 
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även att SOM-institutets mätningar ligger betydligt högre än exempelvis 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors enkät från 2009 som vittnar 

om att drygt en av fem vuxna var medlem i någon typ utav förening (Mucf, 2009). 

 I rapporten Svenskarnas engagemang större än någonsin till regeringskansliet 

bekräftas att ålder är en relevant variabel när man undersöker anledningar till varför 

människor engagerar sig i det civila samhället. Unga vuxna är den åldersgrupp som 

är minst aktiva överlag, medan personer mellan 30-45 utgör den mest organiserade 

(Svedborg et al 2010, s 22). Skillnaderna i engagemang tillskriver utredarna en 

livscykeleffekt där ”många uppdrag eller insatser dyker upp först i medelåldern” 

(Svedborg et al 2010, s 23). Män är enligt regeringens rapport överrepresenterade i 

statistiken över föreningsmedlemskap, särskilt när det gäller idrott- och 

friluftsföreningar. Utbildning verkar även ha inverkan på det civila engagemanget, 

där människor med eftergymnasial utbildning engagerar sig i högre utsträckning än 

de utan högre akademiska meriter, det här gäller särskilt för kvinnor (Svedborg et. 

al. 2010, s 20). En tredje variabel som lyfts fram som särskilt betydelsefull är ifall 

man är född i Norden eller inte. Utredningen konstaterar att utlandsfödda är mindre 

aktiva i det civila samhället än svenskfödda, vilket härleds till att många 

invandrargrupper kommer från länder som saknar en stark föreningstradition, samt 

att invandrare är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken (Svedborg et. al. 

2010, s 21).  

3.2 Implementerande institutioner och den sociala 

tilliten 

Ett stort antal studier på tillitsområdet, särskilt från nordiskt håll, har undersökt hur 

den sociala tilliten hänger samman med utformningen av statens offentliga 

institutioner samt hur dess tjänstemän uppfattas av medborgarna. I den 

statsvetenskapliga litteraturen görs ofta en åtskillnad mellan representativa 

institutioner och implementerande institutioner (Grosse 2012, s. 83, Rothstein & 

Kumlin 2001, s. 54). De representativa institutionerna utgörs av politikens input-

sida, såsom riksdag och kommunfullmäktige, medan de implementerande 

institutionerna innefattar välfärdsinstitutioner och myndigheter som ska 

implementera politiska beslut. Inom tillitsforskningen är det framför allt 
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medborgarnas inställning till de implementerande institutionerna som kopplas till 

den sociala tilliten (Rothstein & Kumlin, 2003; Rothstein & Uslaner 2011). 

Förtroendet för politiker verkar däremot inte ha samma påverkan, vilket inte minst 

bevisats i en svensk kontext där förtroendet för politiker minskat kontinuerligt de 

senaste 40 åren medan den mellanmänskliga tilliten varit intakt (Arkhede & 

Oskarsson, 2016). Det här antas bero på att gemene man sällan ställs i direkt kontakt 

med politiker, vilket hen däremot gör med försäkringskassan, barn- och 

äldreomsorgen eller utbildningsväsendet (Rothstein, 2016, s 99-100).  

 En svensk forskare som varit särskilt framstående på det här området är Bo 

Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Rothstein 

argumenterar för att universella välfärdssystem genererar högre tillit hos 

befolkningen än vad partikulära välfärdssystem gör (2016, s 101). Forskningen 

identifierar flera orsaker till varför det förhåller sig på det sättet. Dels beror det på 

att omfattningen av den ekonomiska omfördelningen är större i länder med 

universella välfärdssystem jämfört med de med selektiva, vilket leder till en högre 

grad av jämlikhet (Rothstein & Uslaner, s 44). Men det handlar också om att 

skiljelinjerna i fråga om klass och etnicitet tenderar att förstärkas i länder med 

selektiva välfärdssystem. När välfärden villkoras skapar det splittringar i samhället; 

stora resurser behöver läggas på att avgöra huruvida medborgarna kvalificeras för 

att ta del av välfärdsförmåner eller inte och mer eller mindre godtyckliga 

gränsdragningar skapar en grogrund för misstänksamhet medborgare emellan, samt 

mellan medborgare och myndigheter (Rothstein, 2016, s 102).  

 Hur medborgare uppfattar myndigheternas rättrådighet menar Rothstein är 

avgörande för den mellanmänskliga tilliten i samhället. Teorin om proceduriell 

rättvisa, som framgångsrikt testats både i Sverige och i utlandet (Rothstein 2016, s. 

103), drar en rät linje mellan människors uppfattningar av offentliga tjänstemäns 

tillförlitlighet och graden av mellanmänsklig tillit i ett samhälle. Den säger att det 

är inte bara slutresultatet som räknas för medborgarna i deras kontakt med den 

offentliga verksamheten, utan även processen som ledde fram till beslutet 

(Rothstein 2016, s. 101). Uppfattar medborgarna att mötena med rättsväsende, 

sjukvårdspersonal eller skola präglas av rättvisa och jämlikhet generar det även 

mellanmänsklig tilltro i och med att incitamenten för oärlighet minskar (Rothstein 

2016, s. 101-103). När alla behandlas lika oavsett ekonomiska, kulturella eller 

sociala faktorer finns det helt enkelt mindre grund för misstänksamhet om att andra 

ska utnyttja systemet. Sambandet mellan diskriminering och låg tillit bekräftas 
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bland annat av en dansk studie som genom paneldata undersökt hur negativa 

upplevelser av offentliga tjänstemän påverkar den generella tilliten senare i livet 

(Dinesen, 2010, s 96). Dinesen finner ett svagt samband mellan tidiga upplevelser 

av diskriminering och lägre grad av tillit, särskilt med avseende på gruppen 

utlandsfödda danskar (2010, s 103). Det ska emellertid betonas att det är 

uppfattningar snarare än upplevelser av hur den offentliga verksamheten fungerar 

som de flesta studier identifierar som betydelsefulla i förhållande till 

respondenternas tillitsnivåer (Grosse, 2012, s. 47).  

3.2.1 De implementerande institutionernas utveckling i Sverige 

De implementerande institutionernas utformning i Sverige har traditionellt präglats 

av opartiskhet, frånvaro av korruption och klientelism (Rothstein, 2016, s. 101). 

Utifrån den institutionella tillitsforskningen är det således en av grundbultarna i det 

svenska högtillitssamhället. De implementerande institutionerna har emellertid gått 

igenom stora strukturella förändringar de senaste 20 åren. Andelen friskolor, 

merparten i aktiebolagsform, har ökat exponentiellt sedan friskolereformen 

infördes 1992; vård- och omsorgssektorn har privatiserats i allt högre utsträckning 

och polisen har gått igenom den största omorganiseringen sedan förstatligandet 

1965 (Holmström, 2019; Regeringskansliet 2014). Sammantaget pekar forskningen 

på att utvecklingen inom den offentliga verksamheten sedan mitten av 1990-talet 

gått mot lägre grad av jämlikhet och universalism (Rothstein & Oskarsson, 2015, s. 

541). 

 Det finns också fog för att ifrågasätta om förtroendet för de offentliga 

tjänstemännen är intakt i dagens samhälle. Med hänvisning till bland annat 

International Social Survey som mäter huruvida medborgarna känner sig rättvist 

behandlade av tjänstemännen man kommit i kontakt med, visar Trädgårdh & 

Wallman Lundåsen att svenskar upplever sig vara betydligt mer ambivalenta inför 

tjänstemännens opartiskhet än i de övriga nordiska länderna (2011, s 88-89). Endast 

25 procent svarade exempelvis ”alltid” på frågan om ”tjänstemännen behandlar 

människor som jag rättvist” (ibid). När samma undersökning genomfördes tio år 

tidigare var det över 40 procent som ansåg att de alltid blev riktigt behandlade av 

tjänstemännen (Trädgårdh et al., 2011, s. 90).  
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3.2.2 Implementerande institutioner och unga vuxna 
 

Studier som specifikt undersöker relationen mellan unga vuxnas sociala tillit och 

deras uppfattningar om implementerande offentliga institutioner är tämligen 

begränsade. Dinesen argumenterar för att erfarenheter från skolvärlden har särskild 

påverkan på individers tillitsnivåer, då skolan ofta är den första institution som 

människor bekantar sig med (2010, s. 96). Genom att använda sig av paneldata 

finner han ett svagt samband mellan negativa upplevelser från skolans värld och 

försämrad generell tillit senare i livet (Dinesen, 2010, s. 103). Andra institutioner 

som identifierats som potentiellt påverkansbara på ungas tillit är polisen, 

socialtjänst, sjukvård och arbetsförmedling (Grosse, 2012, s. 99). Delvis beror det 

på att unga människor i högre utsträckning kommer i kontakt med dessa 

institutioner, jämfört med exempelvis barn- och äldreomsorg, men också för att de 

utgör serviceinriktade institutioner där medborgarna förväntar sig att få ett jämlikt 

och rättvist mottagande. I Julia Grosse kvantitativa studie finner hon däremot inte 

att unga vuxnas uppfattningar om dessa institutioner skiljer sig signifikant från de 

äldres (2012, s 100).   

3.3 Sammanfattning teorier och hypotesbildning  

Utifrån den samlade tillitsforskningen så verkar det alltså finnas ett samband mellan 

förtroende till implementerade institutioner och social tillit. Det teoretiska 

resonemanget som även prövats empiriskt handlar om att tillitsfulla uppfattningar 

om de implementerande institutionerna ”spiller över” på människor i allmänhet. 

Enligt teorin så genererar alltså förtroendeingivande implementerande institutioner 

tillitsfulla människor.  

 Som utvecklingen sett ut de senaste 20 åren så finns det emellertid indikationer 

på att de implementerande institutionerna har blivit mindre universella och jämlika 

i utformningen av dess serviceinriktade tjänster. Tjänstemännen upplevs också som 

mindre tillitsfulla och opartiska utav svenska medborgare generellt. Trots att 

forskningen kring relationen mellan unga vuxnas sociala tillit och deras 

uppfattningar om implementerande institutioner är eftersatt så finns det anledning 
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att tro att de har präglats av dessa strukturella förändringar, vilket leder fram till den 

första hypotesen:   

Hypotes 1: Unga vuxnas minskade tillitsnivåer beror på att deras förtroende till 

implementerade organisationer har försämrats   

Det andra teoretiska fundamentet som den här studien vilar på bottnar i Robert 

Putnams forskning kring det civila engagemangets betydelse för individens 

tillitsskapande; ett samband som utvecklats, kritiserats och bekräftats av bland 

andra Uslaner (2001), Rothstein & Kumlin (2003) och Selle & Wollebæk (2015). 

Resonemanget om varför dessa två fenomen hör ihop grundar sig alltså i att social 

tillit handlar om att kunna samarbeta och lita på främlingar, något som medborgarna 

fostras till att göra när de engagerar sig i det civila samhället. I en svensk kontext 

går det att skönja tendenser på att den formella organiseringen har minskat under 

undersökningsperioden, särskilt vad gäller den yngre målgruppen. Hypotes 2 lyder 

således enligt följande: 

Hypotes 2: Unga vuxnas försämrade tillitsnivåer beror på att de engagerar sig 

mindre i det civila samhället   

Hypoteserna bör inte betraktas som motsatspar, det vill säga att bara en utav dem 

kan stämma. Det finns emellertid anledning att ställa hypoteserna mot varandra i 

och med att kritik riktas från båda läger mot den andra sidans förklaringsmodell. 

Rothstein & Kumlin menar exempelvis att det är obefogat att betrakta social tillit 

som en konsekvens av civilt engagemang utan att kausalsambandet är det motsatta, 

det vill säga att tillitsfulla människor söker sig till det civila samhället (2003: s. 340-

341). Kritiker har också poängterat att föreningar och organisationer mycket väl 

kan förstärka inne-gruppens gemenskap på bekostnad av andra och därmed 

generera negativ social tillit. Anhängare av Putnams förklaringsmodell har däremot 

hävdat att en utbred välfärdsstat kan vara stjälpande för den sociala tilliten, då 

medborgarna förväntar sig att staten ska ta ansvar för de sociala plikter som annars 

sköts av civilsamhället (Wolfe, 1989, s. 142). Utgångspunkten i den här uppsatsen 

är som sagt inte att den ena förklaringen behöver ta ut den andra, utan att båda 

potentiellt kan bidra till att öka förståelsen kring ungas tillitsskapande. Men genom 

att pröva teorierna mot SOM-institutets data så ämnar studien kunna säga något om 

vilken av teorierna som har bäst förklaringskraft i förhållande till den yngre 

målgruppen.  
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4. Metod och data 

I det här kapitlet redogörs för vilka metodologiska avvägningar som ligger till grund 

för den kvantitativa undersökning som genomförs i nästkommande del i syfte att 

pröva uppsatsens hypoteser. Avsnittet behandlar överväganden som gäller SOM-

institutets data, ålder som analysenhet, operationalisering av begrepp samt en 

avslutande del om multipel regression som statistisk analysmetoden. 

 

4.1 SOM-institutets nationella undersökningar 

1996-2016  

Uppsatsen använder sig av data från den SOM-institutets nationella mätningar 

mellan 1996-2016. SOM-institutet har sedan 1986 genomfört nationella 

undersökningar över svenska folkets attityder och beteenden. Institutet applicerar 

ett systematiskt sannolikhetsurval av alla svenska och utländska medborgare som 

är folkbokförda i Sverige (Rothstein et. al, 2016, s 1). Enkäten är uppdelad i sex 

delundersökningar som normalt omfattar 3500 människor vardera i åldrarna 16-85. 

Svarsfrekvensen har sjunkit något under åren, allra mest i förhållande till 

åldersgruppen mellan 16-29, vars svar utgör underlaget för den här studien. Från att 

drygt 70 procent av alla unga vuxna svarade på enkäten 1996 sjönk svarsfrekvensen 

till dryga 35 procent år 2016 (Super-Riks-SOM, 2017). Eftersom tidigare studier 

visar att unga med högre utbildning eller bättre skolresultat är mer benägna att svara 

på dessa typer av enkäter är den sjunkande svarsfrekvensen en parameter som bör 

noteras (Gunnarsson, 2017, s 265).  

4.2 Ålder-, period- och generationseffekter  
 

När man försöker förstå tillitsskapande inom en viss åldersgrupp är det lämpligt att 

skilja på period, generation och ålderseffekter. Ålderseffekter avser generella 

livsfaser, såsom pubertet, familjebildning eller pensionering som delas av många 

som tillhör samma åldersgrupp (Grosse, 2012, s 7). Genom att isolera 
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åldersgruppen 16–29 postuleras att de i egenskap av att vara ”unga vuxna” delar 

vissa gemensamma värden, synsätt och upplevelser vilket kan reflekteras i deras 

enkätsvar. Anledningen till att det är just det specifika åldersspannet som studeras 

beror i första hand på att det är så SOM-institutet grupperat sina respondenter samt 

att tidigare studier har just det åldersspannet definierats som ”unga vuxna”. 

 Periodeffekter avser de särskilda händelser som människor påverkas av vid en 

given tidpunkt. I ett svenskt sammanhang anses bland annat mordet på Anna Lind, 

tsunamikatastrofeen och flyktingkrisen vara särskilt formerande händelser (Grosse, 

2012, s 34). Jag försöker kontrollera för att ungas förtroendetapp inte har att göra 

med periodeffekter genom att inkludera dummy-variabler för varje år som 

undersökts. På det viset korrigerar jag för att ett eventuellt samband kvarstår när 

man kontrollerar för specifika effekter av enskilda år.  

 Generationseffekter är svårare att kontrollera för. Även vid upprepade 

tvärsnittsdata är det svårt att avgöra vilken effekt generation eller kohort har på 

sambandet man ville undersöka (Grosse, 2012, s. 22).  I regressionsanalyserna 

kommer inte hänsyn tas till vilken generation respondeterna tillhör eftersom jag vill 

undersöka ungas sociala tillit, oavsett vilken generation de tillhör. Däremot kommer 

jag infoga en graf över utvecklingen av social tillit inom generationer uppdelad över 

årtiondet de är födda för att i diskussionen kunna postulera vad respondenternas 

generationstillhörighet kan ha för inverkan på sambandet mellan den beroende 

variabeln och de oberoende.  

4.3 Operationalisering och analys av variabler 

Uppsatsen eftersträvar kongruens mellan begrepp och operationalisering i största 

möjliga mån för att inte göra sig skyldig till begreppstänjning och således minska 

validiteten (Esaiasson, 2017, s 58). I de fall då en lämplig översättning mellan 

begrepp och enkätfråga inte gått att identifiera i SOM-institutets data har index 

konstruerats för att fånga upp essensen i begreppet.  

 

4.2.1 Beroende variabeln: Social tillit  
 

Den beroende variabeln som mäter social tillit (även kallad mellanmänsklig- eller 

generell tillit) har operationaliserats genom standardfrågan ”Enligt din mening, i 

vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?”. Respondenterna 
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ombeds svara på en skala från 1 till 10 där 1 representerar ”Det går inte att lita på 

människor i allmänhet” och 10 representerar ”det går att lita på människor i 

allmänhet”.  

 

 
  Källa: SOM-institutets Kodbok 2016 

 

Trots att standardfrågan har kritiserats för att inte vara direkt översättbar till ”social 

tillit” (Gunnarsson, 2017, s 260) så finns det goda skäl för att använda sig av denna 

operationalisering. Dels utgör frågan sedan länge det mest etablerade kvantitativa 

måttet på social tillit, vilket underlättar för jämförelse med tidigare forskningsfynd 

och dels i brist på andra mått som visat sig överensstämma bättre. Trots att variabeln 

ligger på ordinalskalenivå så har den tillräckligt många rangordnade skalsteg för att 

kunna betraktas som en intervallskala, vilket är ett nödvändigt kriterium för att 

genomföra den multipla regressionsanalysen (se 4.4) (Esaiasson, 2017, s 349) 

 

4.2.2 Oberoende variabler 
 

Institutionellt förtroende mäts genom att undersöka respondenternas uppfattningar 

kring tre olika implementerande institutioner: skolan, sjukvården och polisen. Valet 

av institutioner grundar sig i den tidigare forskningen som identifierade dessa tre 

som särskilt betydelsefulla för ungas tillitsskapande (Grosse, 2012, s. 99). 

Föregående kapitel redogjorde dessutom för vissa strukturella förändringar som alla 

tre institutioner genomgått under perioden, vilket gör urvalet relevant i förhållande 

till frågeställningens tidsdimension. Grosse (2012, s 10) identifierar även 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen som viktiga institutioner för unga men då 

uppfattningar om dessa saknades i datamaterialet fanns ej möjlighet för inkludering, 

vilket får anses som en brist i operationaliseringen. I SOM-institutets 

enkätundersökning ombeds respondenterna svara på frågan: ”Hur stort förtroende 

har du för det sätt på vilket följande institutioner sköter sitt arbete?” där sjukvården, 

grundskolan och polisen utgör tre av sammanlagt 21 variabler. Svarsalternativen på 
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frågan har fem steg som sträcker sig från mycket stort förtroende till mycket litet 

förtroende. Ett index skapades i syfte att få en mer övergripande bild av effekten av 

institutionell till genom att addera de tre olika institutionsvariablerna tillsammans 

där respondenterna således har ett värde mellan 0–15. 

 Civilt engagemang operationaliseras i studien genom att undersöka ifall 

respondenterna är medlemmar i någon förening/organisation eller inte. Ett index 

sammanställs genom att lägga ihop alla olika typer av föreningsengagemang till en 

sammanlagt variabel där respondenterna kodas som antingen ’0’ om de inte är 

medlem i någon förening/organisation eller ’1’ om de har medlemskap. 

Indexkonstruktion är lämpligt att använda när man har flera variabler som 

indikationer på samma fenomen (Esaiasson, 2017, s 386), vilket jag menar att de 

olika typerna av föreningsengagemang är i relation till det övergripande begreppet. 

En brist i operationaliseringen är snarare att inte fler dimensioner av civilt 

engagemang, såsom informella- eller virtuella nätverk, inkluderas i indexet. För att 

kunna göra jämförelser över tid har det dock krävts att frågorna varit ställda på ett 

liknande sätt över hela tidsperioden, vilket begränsat urvalet av variabler.  

 För att kontrollera för skenbara samband införs även ett antal kontrollvariabler 

i regressionsanalysen som tidigare studier (Grosse, 2012; Dinesen 2010) identifierat 

kan påverka sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna: kön (0 

= kvinna, 1 = man), utbildningsnivå (1 = låg, 2 = medel, 3 = hög) och födelseland 

(0=norden, 1 = utom-nordiskt). Medan kategoriseringen av kön och utbildningsnivå 

kan tyckas intuitiv, förtjänar kodningen av födelselandsvariabeln att utvecklas 

något. Anledningen till att ett binärt index har konstruerats beroende på om 

respondenterna är födda i norden eller inte beror att tidigare studier påvisat att de 

sociala tillitsnivåerna är så pass likartade oavsett var i norden man är född att en 

differentiering mellan länderna inte anses nödvändig i regressionsanalys (Grosse, 

2012, s. 217). Däremot skulle det kunna vara lämpligt att dela upp gruppen ”utom-

nordiskt födda” ytterligare (Dinesen, 2010, s. 44) men eftersom antalet 

respondenter med annat ursprung än nordiskt är begränsat i SOM-institutets data 

görs inga ytterligare distinktioner. 
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4.3 Analysmetod 

I studien tillämpas multipel regressionsanalys för att bedöma hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln (social tillit) som förklaras av de oberoende 

variablerna (civilt engagemang och institutionellt förtroende). Multipel regression 

är en statistisk metod som möjliggör inkludering av en rad olika variabler som 

kontrollerar för att det eventuella sambandet mellan utfallsvariabeln och 

predikatorerna inte är ett skensamband som i själva verket beror på något helt annat 

(David & Sutton, 2011, s. 424-427).  

 För att kunna tolka resultaten av en multipel regressionsanalys på ett korrekt 

sätt krävs det att ett antal antaganden är uppfyllda innan modellerna körs. Först så 

krävs det att den beroende variabeln ligger på intervallskalenivå där stegen på 

skalan är lika långa (De Vaus, 2002, s. 327). Även fast den beroende variabeln i 

den här studien tekniskt sett ligger på ordinalskalenivå (från ”litar inte alls” till ”litar 

fullständigt”) så går det att behandla variabeln som en intervallvariabel i och med 

att de rangordnade kategorierna är tillräckligt många för att kunna betrakta som 

ekvidistanta (Esaiasson, 2017, s. 350).  

 För det andra kontrolleras för att det finns en linjärt förhållande mellan den 

beroende och de oberoende variablerna var för sig, men även sammantaget. Det här 

görs genom fyra olika typer av scatterplots som alla bekräftar att linjära samband 

existerar. I spridningsdiagrammet kontrolleras även för homoskedastisitet, det vill 

säga att residualerna ligger någorlunda jämnt fördelade över hela regressionslinjen.  

 I nästa skede kontrolleras för s.k. outliers eller extrema fall som är observationer 

som skiljer sig markant från vad modellen predicerar. I det här fallet identifieras 10 

observationer med standardiserade residualer lägre än -3, vilket är ett vanligt mått 

för att bedöma extrema fall. En av fördelarna med att identifiera outliers är att man 

kontrollerar för att det inte förekommer tekniska fel för särskilda värden som 

påverkar modellens prediktioner (De Vaus, 2002, s. 327).  

 

                  Tabell 1: Kontroll för extrema fall  

Case 

Number 

Std. 

Residual 

Dependent 

variablea 

Predicted 

Value 

Residual 

1744 -3,065 0 6,99 -6,988 
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2519 -3,122 0 7,12 -7,118 

3525 -3,417 0 7,79 -7,791 

7926 -3,079 0 7,02 -7,019 

8731 -3,069 0 7,00 -6,996 

9359 -3,125 0 7,12 -7,125 

9941 -3,038 0 6,93 -6,927 

10303 -3,003 0 6,85 -6,847 

10925 -3,038 0 6,93 -6,927 

11494 -3,140 0 7,16 -7,159 
a Dependent Variable: Anser du att det går att lita på människor i 

allmänhet? 

    

I tabellen noteras att de extrema fallen utgörs av respondenter som har angett det 

lägsta svarsalternativet på frågan om social tillit, men samtidigt fått beräknade 

värden som är betydligt högre. När fallen studeras enskilt noteras att det här inte 

beror på något tekniskt fel utan att respondenternas värden på de oberoende 

variablerna skapar en betydande varians. Det finns således ingen anledning att 

exkludera de extrema fallen från modellen.  

 Därefter kontrolleras för multikolinjaritet, det vill säga att oberoende 

variablerna är relativt oberoende av varandra. Det här görs genom att köra en 

korrelationsmodell där ingen av variablerna får ha korrelationsnivåer som är högre 

än 0,7 eller ha ett toleransvärde som är mindre än 1,0 (De Vaus, 2002, s. 327). I 

korrelationsmodellen visas att det här inte är fallet för någon av variablerna. Sist 

men inte minst kontrolleras för att residualfelen är normalt fördelade, vilket 

histogrammet styrker.  

 Utöver de multipla regressionerna så presenteras även två linjära grafer i 

resultatdelen som visar hur medelvärdet för respektive oberoende variabel har 

varierat över tidsperioden i syfte att adressera frågeställningens tidsdimension. 

Genom att kombinera regressionsanalysen med de linjära graferna görs en 

bedömning ifall hypoteserna håller eller ej.  

 

 

 

 

 



 

 27 

 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs för de kvantitativa studier som gjorts för att pröva 

uppsatsens hypoteser och i förlängningen få svar på den övergripande 

frågeställningen. Hypotesernas giltighet prövas först i två separata delar genom att 

undersöka utvecklingen av civilsamhället, respektive det institutionella förtroendet 

bland unga vuxna över tid samtidigt som multipla regressionsanalyser genomförs 

för att bedöma korrelationens giltighet. I en tredje del sammanställs resultaten från 

de båda regressionsmodellerna för att bedöma vilken av dem som har bäst 

förklaringskraft i förhållande till den beroende variabel. Avsnittet börjar emellertid 

med en genomgång över den beroende variabelns förhållande till ålder- och 

generationseffekter.    

 

5.1 Ålder och generationseffekter 
 

I ett första skede reproduceras SOM-institutets sammanställning över ungas sociala 

tillit men istället för att dela upp respondenterna i ”hög- och låglitare” så undersöks 

medelvärdet för varje år genom att ta den sammanlagda summan av frågan ”Anser 

du att det går att lita på människor i allmänhet” delat med antalet respondenter. 

Sammanlagt är det 12887 respondenter som svarat på frågan, flest svarade 2016 

(1163) och minst 1996 (347). Vad som går att utläsa från Graf 1 är att trenden 

mycket riktigt är på nedåtgående, från ett medelvärde på 6,4 till 6,0 även fast det 

lägst noterade värdet var 2008 på 5,7.    
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Graf 1: Utveckling av social tillit bland unga vuxna 1996-2017 (medelvärde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Super-Riks-SOM 1986-2016 v2017 

 

Huruvida den nedgående trenden beror på ålder- eller generationsspecifika 

erfarenheter och uppfattningar går däremot inte att avläsa från grafen. Tabell 2 

visar därför medelvärdet av social tillit för olika generationer. Den grupp som 

föddes under åren 1960–1969 hade i snitt en tillit på 6,74. Senare generationer 

uppvisar ett minskande medelvärde i social tillit, med allra lägst nivå hos de som 

föddes efter år 2000. I grafen ses även att generationerna skiljer sig mycket åt 

gällande antal respondenter. I gruppen av människor födda 1980-1989 ingick 

5815 personer, medan det endast var 60 personer i generationen som födds efter år 

2000.   

 

   Tabell 2. Social tillit bland unga vuxna efter generation  

Generation Medelvärde    N   Standardfel 

1960-1969            6,74             205            2,209 

1970-1979            6,32             3103          2,458 

1980-1989            6,09             5815          2,476 

1990-1999    5,85             3647          2,49  

2000-                    5,32             60              2,771               

Totalt                  6,08              12831        2,480 

         Källa: Super-Riks-SOM 1986-2016 v2017 
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För att närmare undersöka effekten av ålder gjordes en medelvärdesanalys som 

illustreras i Graf 2. Grafen visar sambandet mellan social tillit och ålder. I grafen 

inkluderas respondenter från samtliga undersökningar 1996-2016. Den sociala 

tilliten ökar från i snitt drygt 5,6 hos 16-åringarna till runt 6,2 hos 29-åringarna. 

Den allra högsta tilliten hade de som var 28 år, med en genomsnittlig social tillit 

på cirka 6,3. 

  

  Graf 2: Social tillit efter ålder 1996-2016 

     

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Data hämtad från SOM-institutet nationella undersökningar 1996-2016. Ogiltiga fall 
exkluderade från analysen 
 
 

Hädanefter kommer respondenternas inbördes ålder inte tas i särskilt beaktande i 

och med att studien fokuserar på gemensamma förklaringsfaktorer för hela gruppen 

”unga vuxna” och inte särskilda åldrar, men som graferna ovan demonstrerar så 

finns det synnerligen problem med att behandla 16-29-åringar som en homogen 

grupp, både för att tilliten inte är jämnt fördelad inom åldersgruppen samt att 

generationsspecifika erfarenheter kan påverka respondenternas uppfattningar.  

 

5.2 Implementerande institutioner  
 

I följande avsnitt presenteras två figurer: en multipel regressionsanalys som 

beskriver sambandet mellan social tillit och förtroende för implementerande 
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institutioner samt en linjär graf över hur medelvärdet för det institutionella 

förtroendet utvecklas under perioden. Regressionsmodellen är uppdelad i fem 

modeller där varje kontrollvariabel testas separat tillsammans med den oberoende 

variabeln i syfte att pröva om det eventuella sambandet mellan social tillit och 

institutionellt förtroende kvarstår när relevanta kontrollvariabler adderas till 

modellen och för att kunna identifiera vilken/vilka av dessa som påverkar 

sambandet. Förutom mått på standardiserade b-koefficienter och standardfel så 

inkluderas även ostandardiserade b-koefficienter i modellen för att i ett senare skede 

kunna jämföra de olika regressionernas förklaringskraft. 

 

 

 
Tabell 3 visar effekten av institutionellt förtroende samt kontrollvariabler på den 

beroende variabeln social tillit.  I modell 1, som undersöker det centrala sambandet 

mellan institutionellt förtroende och social tillit, ser man att det föreligger ett 

signifikant samband mellan de båda. Mer specifikt går det att avläsa från den 

standardiserade β-koefficienten att ett steg upp på skalan för institutionellt 

förtroende predicerar en ökning av tillitsnivåerna med drygt 0,3 poäng. Sambandet 

är statistiskt signifikant med ett p-värde på under 0.001 nivå, vilket innebär att 

sannolikheten för ett slumpmässigt samband är mindre än 1 på 1000.  

 I modell 2-4 ser vi att sambandet som mätt av β-koefficienten inte påverkas 

nämnvärt av de olika kontrollvariablerna. Utbildningsnivå är den enda 

kontrollvariabeln som medierar effekten av institutions-variabeln något samtidigt 

som variabeln har självständiga effekter på den sociala tilliten, särskilt med 

avseende på att gå från låg- till högutbildad. Modell 3 visar att även vara född 

utanför norden korresponderar med sämre tillitsvärden, med en ostandardiserad β-
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koefficient på -0,097 och en signifikansnivå under 0,001, men sambandet mellan 

institutionellt förtroende och social tillit rubbas endast marginellt. Kön visade sig 

inte ha någon signifikant påverkan på tilliten hos unga alls. Det justerade R2 värdet 

visar att den sammanlagda modellen har en förklaringskraft på den beroende 

variabeln av 12,4 %, vilket till störst del beror på institutionsvariabelns inflytande.  

 För att kunna göra en bedömning om huruvida det är förändringar i 

institutionella uppfattningar som har påverkat utvecklingen av ungas sociala tillit 

under perioden är emellertid regressionsmodellen otillräcklig. En analys av 

medelvärdena liknande den som gjordes i förhållande till den sociala tilliten i 3.2 

genomförs således.  

 

Graf 5: Medelvärde för institutionellt förtroende bland unga mellan 1996-2016 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 

Kommentar: Data hämtad från SOM-institutet nationella undersökningar 1996-2016. Ogiltiga fall 
exkluderade från analysen 

 

Vad som framgår av grafen är att medelvärdet för ungas förtroende till de 

implementerande institutioner har varit relativt stabilt under perioden; det högsta 

medelvärdet noteras 2015 på drygt 11,5 och det lägsta återfinns år 2000 på 10,25. 

Om något så är trenden svagt positiv under tidsperioden, vilket talar emot hypotesen 

att ungas minskade tillitsnivåer är ett resultat av försämrade uppfattningar om de 

offentliga institutionernas tillförlitlighet. Det bör emellertid tas i beaktande att den 

observerade nedgången av social tillit bland unga inte var så pass markant att det 

går att dra några tydliga slutsatser utav dessa medelvärdesanalyser. Hypotes 1 får 

således inte stöd av resultaten även fast det heller inte går att avfärda den. 
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5.3 Civilt engagemang  
 

I tabell 4 prövas sambandet mellan civilt engagemang genom att ställa den 

oberoende variabeln som betecknas som föreningsmedlemskap mot den beroende 

variabeln social tillit, vid kontroll för samma variabler som i föregående modell.  

 

 
 

I den första modellen, Modell 1, testas den oberoende variabeln 

föreningsmedlemskap mot utfallsvariabeln social tillit. Korrelationen har ett värde 

på den ostandardiserade β-koefficienten av 0.681 vilket i det här fallet innebär att 

vara medlem i en förening eller organisation, jämfört med att inte vara det, ger drygt 

0,7 högre beräknade värden på tillitsvariabeln. Sambandet behåller sin signifikans 

med ett p-värde under 0.001 modellen igenom, men korrelationen förklaras i alla 

fall delvis av att föreningsmedlemmar i större utsträckning har en utbildning, vilket 

visat sig vara positivt korrelerat med social tillit. Sambandet försvagas också något 

vid kontroll för födelseland, vilket indikerar att föreningsmedlemmar också i högre 

utsträckning är födda i Sverige. I och med att samma kontrollvariabler används i 

den andra modellen som i den första kommer jag inte gå in närmare på deras 

självständiga effekter på den beroende variabeln. Det enda som kan tilläggas är att 

deras separata effekter kvarstår vid kontroll för föreningsverksamhet.  

 Den sammanlagda modellens förklaringskraft ligger på 6,2 procent, alltså drygt 

hälften av vad påvisades i den föregående regressionsmodellen. Det bör dock 
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noteras att Tabell 4 har drygt 1000 fler respondenter än Tabell 3, vilket försvårar en 

jämförelse mellan de båda i det här skedet.   

 Vi har nu etablerat att sambandet mellan föreningsverksamhet och social tillit 

kvarstår när relevanta variabler kontrolleras för i analysen. Nedan presenteras 

utvecklingen av det civila engagemanget bland unga mellan 1996-2016 utifrån 

huruvida respondenterna är medlemmar i föreningar/organisationer eller inte. 

Återigen är syftet att kunna göra en bättre bedömning om huruvida utvecklingen av 

social tillit förklaras av den teoribildning som ligger till grund för Tabell 4. För 

varje år har ett genomsnitt beräknats över den procentuella organiseringsgraden 

som sedan sammanställts i diagrammet.  

 

Graf 4: Medelvärde över medlemskap i organisationer/föreningar bland unga 
mellan 1996-2016 där 1 = full organisering och 0 = ingen organisering 

 
Kommentar: Data hämtad från SOM-institutet nationella undersökningar 1996-2016. Ogiltiga fall 
exkluderade från analysen 

 

Som diagrammet visar har det formella civila engagemanget inom förenings- och 

organisationsliv minskat under perioden. Från att nästan 80 procent i åldersgruppen 

mellan 16–29 innehöll minst ett medlemskap 1996 ligger organiseringsgraden 20 

år senare på under 60 procent. 

 Hypotes 2 får således stöd av en sammanlagd bedömning av modellerna som 

identifierade en nedgång identifieras både med avseende på ungas sociala tillit och 

graden av civilt engagemang under perioden samtidigt som civilt engagemang 

visade sig ha en positiv effekt på social tillit i regressionen.  
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5.4 Sammanslagen modell  
 

I de statistiska analyserna påvisades en signifikant effekt av både civilt engagemang 

och institutionellt förtroende för ungas sociala tillit. I den tredje och sista 

regressionsmodellen kontrolleras för att de oberoende variablerna inte interagerar 

med varandra, d.v.s. att sambandet mellan föreningsmedlemskap och social tillit 

inte beror på att föreningsmedlemmar har institutionellt förtroende och vice versa. 

I modellen inkluderas även årsfixerade effekter (year fixed effects) för att 

kontrollera för att sambanden kvarstår när man tar hänsyn till periodeffekter.  

 

Som tabell 5 visar så kvarstår de signifikanta effekterna av institutionellt förtroende 

och civilt engagemang vid kontroll för varandra, samt vid kontroll får årsfixerade 

effekter. Det är emellertid värt att notera att medan effekten av institutionell tillit 

på den beroende variabeln är helt oförändrad i jämförelse med tabell 3 så mattas 
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effekten av föreningsvariabeln av något i den sammanslagna modellen, från att ha 

en positiv effekt på social tillit av 0,54 till drygt 0,48. Nedgången är emellertid så 

pass marginell att det inte går att tala om institutionsvariabeln som en 

bakomliggande variabeln för det civila engagemanget. Sambandet är fortfarande 

statistiskt signifikant på den högsta signifikansnivån. Även fast det är vanskligt att 

jämföra de oberoende variablernas effekt på den sociala tilliten med varandra så 

finns det indikationer i modellen för att institutionellt förtroende har större 

förklaringskraft än civilt engagemang. Den ostandardiserade b-koefficienten är 

irrelevant i sammanhanget eftersom variablerna har olika värden, men den 

standardiserade b-koefficienten visar att effekten av institutionellt förtroende på 

den social tilliten är starkare än vad effekten av föreningsengagemang är. 
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6. Slutsats och diskussion  

Uppsatsen tog sin början i en observation om tilliten hos unga vuxna, till skillnad 

från de resterande åldersgrupperna, påvisat en negativ trend mellan 1996-2016 

vilket mynnade ut i en frågeställning som sökte svar på vad det kan bero på. Genom 

att applicera två olika teoribildningar som varit särskilt framträdande inom 

tillitsforskningen under samma period har studien ämnat att pröva huruvida dessa 

förklaringsmodeller även har bäring i förhållande till unga vuxna. 

 I studien bekräftas att både civilt engagemang och förtroende för 

implementerande institutioner har en positiv effekt för ungas tillitsskapande. I 

likhet med tidigare forskning bekräftas även att hög utbildningsnivå, samt att vara 

född i norden har en positiv effekt på den sociala tilliten (Svedborg et. al. 2010, s 

20). Dessa korrelationer påverkar däremot inte effekten av de variabler som varit 

föremål för den här studiens primära analys. Till skillnad från tidigare studier 

(Grosse, 2012) tyder resultaten emellertid inte på att ungas tillit inte beter sig på ett 

väsensskilt sätt från andra åldersgrupper.   

  Resultatet indikerade att institutionellt förtroende hade bättre förklaringskraft 

än civilt engagemang på ungas tillit, men att därmed säga att teorin om 

institutionellt förtroende förklarar ungas tillitsskapande än vad teorin om det civila 

engagemanget gör vore emellertid att dra för stora växlar av resultaten. I 

sammanhanget skall påpekas att studien enbart valt att fokusera på en del utav Bo 

Rothsteins institutionsteori, den som förfäktar ett kausalt samband mellan 

människors förtroende för offentliga institutioner och människors förtroende till 

varandra, vilket bör ses som väsentlig begränsning. En kritik som riktas mot den 

här delen av teorin är att den i viss mån förklarar tillit med tillit, enligt logiken att 

representanter för offentliga institutioner enbart utgör en förlängning av ”den 

anonyme andre” som forskning över generell tillit tar spjärn emot (Dinesen, 2010). 

Resultaten från den här studien indikerar emellertid att dessa två fenomen inte 

nödvändigtvis är att betrakta som ömsesidigt beroende – medan den generella 

tilliten minskade något bland unga under perioden så noterades en positiv trend i 

fråga om institutionellt förtroende.  
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 I en mer omfattande studie skulle däremot flera parametrar kunna adderas för 

att täcka in en större del av teoribildningen kring offentliga institutioners påverkan 

på tilliten. Exempelvis skulle man kunna kolla ifall människor erfarenheter av 

behovsprövande institutioner har en negativ påverkan på den sociala tilliten i 

jämförelse med människor som enbart kommer i kontakt med de universella 

institutionerna. Samma sak gäller för operationaliseringen av civilt engagemang 

som med fördel skulle kunna täcka in fler dimensioner än vad som rymdes i den här 

studien.  

 För att öka förståelsen kring hur ålder egentligen hänger ihop med tillit har 

studien också kollat på hur generation- och periodspecifika faktorer interagerar med 

de observerade tillitsnivåerna. Studien fann att tilliten försämrades successivt från 

personer födda på 60-talet fram till 00-talet, vilket tyder på att generationseffekter 

är relevanta att ta i beaktning för framtida studier som kollar på tillitsskapande över 

tid. Tilläggas bör att denna slutsats görs med reservation för att 

generationsgrupperna var oproportionerligt fördelade i studiens data, både med 

avseende på antal och på ålder. Som Graf 2 visade så fanns det betydande skillnader 

i tillit inom åldersgruppen unga vuxna som det finns anledning att ta hänsyn till i 

en vidareutveckling av den här studien.  

 Ett av tillitsforskningens stora problem är att utröna kausalitet (Trädgård et. al, 

2011, s 58). Den här studien är inget undantag. Att variationer i tilliten samvarierar 

med andra variabler är en sak, en helt annan är att säga att den ena variabeln faktiskt 

beror på det andra. Genom att kontrollera för relevanta faktorer och göra 

medelvärdestest över tid så har den här uppsatsen i alla fall gjort ett gediget försök 

att identifiera kausala mekanismer. Slutsatsen bör betraktas som ytterst tentativ men 

i den mån man kan tala om en nedgång i tillit bland unga vuxna så talar studien för 

att minskningen i organiseringsgrad kan vara en bidragande orsak.  

 För att avslutningsvis återvända till titeln på den här uppsatsen Tappar unga 

vuxna tilltron? så finns det synnerligen indikationer på att så är fallet, även fast det 

skiljer sig en del inom åldersgruppen. Om det här är ett uttryck för sund skepsis 

eller ödesdiger misstro ligger inte i den här studiens avsikt att avgöra men vad som 

kan konstateras är att ett samhälle med ett rikt föreningsliv och välfungerande 

institutioner ger goda förutsättningar för tilliten att växa, även hos unga.   
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