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Abstract 

A relatively common theoretical notion within the research field concerning trust and norms 

of citizenship in the social sciences is that both of these concepts are positively related 

through what is most often called social capital. This particular communitarian perspective 

encourages the idea that trust is both needed for, and built through networks as well as social- 

and political participation which should be reflected through a shared sense of obligations 

and expectations upon one another; a set of citizen norms. The very foundation of such and 

theoretical basis makes it difficult to use this perspective to explain an absent correlation 

between trust and norms of citizenship, and even less a negative such correlation. 

Nonetheless, findings in social scientific research on this matter have sometimes shown an 

absent or even negative correlation between trust and norms of citizenship. The purpose of 

this particular study is to evaluate the relationship between generalized trust, institutional 

trust and norms of citizenship within the swedish population. Furthermore, the aim is to 

explain how a negative correlation between generalized trust and norms of citizenship is 

possible to be understood as a compensation of trust through the means of substitutes. In this 

discussion, the relevance of institutional trust comes in to light as a means of legitimizing the 

accountability within the norms of citizenship as expectations on "good citizens". 

Conclusively, the empirical findings show results similar to what has been presented in some 

earlier research articles, namely the existence of a negative correlation between generalized 

trust and norms of citizenship, a positive correlation between institutional trust and norms of 

citizenship and finally a negative relationship between generalized and institutional trust.  

 

Sammanfattning 

En relativt vedertagen idé inom det samhällsvetenskapliga forskningsfält som berör tillit och 

medborgarnormer är att båda dessa koncept är positivt förgrenade i det som kommit att kallas 

socialt kapital. Detta kommuntarianska perspektiv främjar föreställningen om att tillit både 

behövs för, och förstärks genom socialt- och politiskt deltagande i nätverk vilket i sig 

förväntas reflekteras i delade obligationer och förväntningar på andra och sig själv; en 

uppsättning medborgarnormer. En sådan förutsättning gör det svårt att använda detta 

perspektiv för att förklara ett obefintligt, eller till och med negativt samband mellan tillit och 

medborgar-normer. Inte desto mindre har sådana samband uppdagats i samhällsvetenskaplig 

forskning inom området. Denna studie ämnar undersöka relationen mellan generaliserad tillit, 

institutionell tillit och medborgarnormer inom den svenska befolkningen. Vidare är ett syfte 

att förklara hur ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer kan 



	  

behandlas som att tilliten kan ersättas genom fungerande substitut. I denna relation är det 

även möjligt att institutionell tillit (och de aktörer varpå denna tillit placeras) agerar på ett 

övervakande och medlande sätt för att legitimisera förväntningarna som medborgarnormerna 

vilar på. Studiens empiriska resultat visar fynd likt flera föregående studier, nämligen 

existensen av ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer, ett 

positivt samband mellan institutionell tillit och medborgarnormer samt ett negativt samband 

mellan generaliserad och institutionell tillit.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie har syftet att undersöka relationen mellan olika typer av tillit och 

medborgarnormer inom det svenska samhället. Utifrån tidigare vedertagen teori inom 

forskningsfältet bör det existera ett positivt samband mellan dessa variabler. Denna 

föreställning har dock visat sig ha begränsad förmåga att förklara ett obefintligt samband 

mellan tillit och medborgarnormer, och ännu mindre ett negativt samband mellan dessa 

variabler. Inte desto mindre har ett sådant samband uppdagats inom det 

samhällsvetenskapliga forskningsfältet i ett antal studier. Således utgör ett vidare syfte med 

denna studie att försöka förklara ett negativt samband mellan tilliten till andra människor och 

en högre skattning av medborgarnormerna som att medborgarnormerna utgör ett substitut 

som delvis kan ersätta tilliten inför andra människor. Följaktligen behandlas även 

institutionell tillit som en del av denna relation, där offentliga beslutsfattare som en typ av 

institutionella aktörer kan påverka, övervaka och ge legitimitet till de praktiker som 

medborgarnormerna vilar på. Fynden som denna studie kan presentera går i linje med 

flertalet tidigare undersökningar, nämligen att det existerar ett negativt samband mellan 

generaliserad tillit och medborgarnormer, ett positivt samband mellan institutionell tillit och 

medborgarnormer samt ett negativt samband mellan generaliserad och institutionell tillit.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I den politiska debatten kring integration i Sverige har normer och värderingar blivit ett 

återkommande inslag. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor nämner exempelvis i 

en aktuell intervju att nyanlända bör få undervisning i värderingar och normer, och att dessa 

åtaganden "gäller alla här och inte är valbara" (Stenberg & Bengtsson 2018). 

Detta argument tycks inte vara en isolerad företeelse inom svensk politik, utan flertalet andra 

partier har gjort liknande uttalanden om behovet att förstärka undervisning och assimilering 

av normer och värderingar för att moverka utanförskap och brott inom det svenska samhället 

(Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna). I många fall, såsom regeringens 

egen ställning i frågan, motiveras denna insats med undervisningen av dessa normer är 

nödvändig för att stå upp för jämställdhet och förstärka integrationen i Sverige (Ekot 

December 2017). Den politiska diskussionen om den svenska integrationen tycks således 

delvis föras utifrån efterfrågan av en normativ sammanhållning där "svenska" värderingar 

och normer ligger i fokus.  

 

I statistik insamlad 2014 framgår även att normer som berör medborgerliga åtaganden skattas 

högt inom den svenska befolkningen, och även att bred konsensus råder inför samtliga sådana 

normer (ISSP 2014). Att ställa krav på hur "goda medborgare" bör agera och att samlas runt 

en skara normer tycks således spela en betydande roll inom politisk diskussion liksom åsikter 

presenterade i den svenska befolkningen. På ett djupare plan är en intressant fråga huruvida 

sammanhållningen kring gemensamma normer och åtaganden kan få djupare implikationer 

än de direkt uttalade positiva följderna som ofta tas upp inom den politiska debatten. 

Konsensus inför sådana normer kan mycket väl upprätthålla status quo inom det svenska 

samhället, men kan denna normativa sammanhållning även påverka andra betydelsefulla 

element av social interaktion?    

 

Speciellt är detta ämne intressant att diskutera med tanke på att sådana gemensamma normer 

och åtaganden har sammankopplats med tillit och deltagande i nätverk inom samhälls-

vetenskaplig forskning som skänkt ljus över socialt kapital som ett kommunitarianskt 

fenomen. Enligt detta perspektiv utgör normer om medborgerliga åtaganden tillsammans med 
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tillit och socialt- och politiskt deltagande i nätverk grunden för så kallat "socialt kapital". Idén 

utifrån detta kommunitarianska perspektiv är att dessa komponenter är positivt förgrenade 

med varandra; att tilliten lägger grunden till ett socialt- och politiskt deltagande, som i sig 

förstärker tilliten och delger individen medborgarnormer (Putnam 1993; Hooghe & Stolle 

2003; Newton 1997). Vidare lyder resonemanget att dessa komponenter agerar i samverkan 

för att skapa en känsla av samhörighet som främjar ärlighet, deltagande och individens 

benägenhet att axla medborgerliga obligationer och förväntningar. Inom forskning på socialt 

kapital är det just dessa obligationer och förväntningar som utgör definitionen av 

medborgarnormer som en form av förväntningar på ett önskvärt agerande från "goda 

medborgare". 

 

Tillitens relation till medborgarnormerna gör sig gällande då det tycks råda konsensus inom 

samhällsvetenskaplig forskning inför faktumet att tilliten är en viktig komponent för att 

möjliggöra och uppmuntra samarbete mellan människor och förtroende i institutioner. Mer 

specifikt menar vissa att tillitens funktion är att hantera ovissheten inför andra människors 

agerande, vilket har blivit mer och mer aktuellt i modern tid då samhällets institutioner och 

relationen till andra människor ter sig mer abstrakt än tidigare (Sztompka 1999; Misztal 

1996). Denna definition av tilliten ser fenomenet som "förväntningar på andra människors 

framtida [och ovissa] agerande" och påminner således om definitionen av medborgarnormer, 

om än utan kontexten av just det önskvärda agerandet från "den goda medborgaren".  

Somliga har även poängterat att generaliserad tillit, riktad mot andra människor i sin helhet, 

skapar en grund för tolerans mellan oliktänkande människor (Uslaner 2008). I enstaka fall har 

det tidigare föreställda positiva sambandet mellan tillit och medborgarnormer fått empiriskt 

stöd (Denters et al. 2003; Job van der Meer 2003). Men i flertalet andra studier har det 

framkommit resultat som inte tycks kunna förklaras utifrån vedertagen teori på socialt 

kapital, nämligen antingen ett obefintligt eller till och med negativt samband mellan tillit och 

medborgarnormer (Zmerli 2010; Kotzian 2014; Letki 2006). 

 

Av somliga har detta benämnts "det sociala kapitalets mörka sida" - att tilliten kan få negativa 

konsekvenser för styrkan av vissa medborgarnormer. I denna studie argumenterar jag att så 

inte måste vara fallet. Snarare menar jag att detta tyder på tillitens tillflykt till substitut när 

den saknas eller är låg för andra, närmast odefinierade kategorier människor. Detta antagande 

grundar jag i en teoretisk förklaringsmodell som betonar att det måste finnas substitut för 

tilliten då det omöjligen kan existera ett vakuum, och att dessa substitut väljs utifrån den 
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grund för tilliten som existerar inom dem. Således resonerar jag att medborgarnormer kan bli 

ett substitut för tilliten när den saknas för andra människor, eftersom det finns både en 

kontextuell och samhällelig grund för tilliten inom dessa normer. Sett utifrån att externa, 

institutionella aktörer kan skänka legitimitet till vissa medborgarnormer kan den 

institutionella tilliten även få en betydande roll som substitut för tilliten mellan människor. 

Om det finns en grund för generaliserad tillit inom den normativa sammanhållning som 

existerar inför medborgerliga åtaganden, kan dessa så kallade medborgarnormer ha mer 

djupgående implikationer för samhälellig integration än att endast påverka människors åsikter 

och upprätthålla status quo. Detta bör inte minst ses utifrån att tilliten i sig är en förutsättning 

för samarbete mellan människor och kan skapa en tolerans inför oliktänkande människor.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken grund för generaliserad tillit som existerar 

inom medborgarnormer, och vidare hur medborgarnormerna kan utgöra ett fungerande 

substitut för generaliserad tillit. Fortsättningsvis är en ytterligare tanke att föra in 

institutionell tillit i denna relation för att undersöka om tilliten för institutioner som en 

medlande aktör kan få positiva följder för skattningen av medborgarnormer. Genom att 

använda mig av insamlat material som är representativt för den svenska befolkningen 

avgränsar jag min undersökning till att gälla specifikt det svenska samhället. Det är tre 

fokuspunkter som har kunnat sammankopplas i tidigare forskning i avseende till relationen 

mellan medborgarnormer och tillit, nämligen prevalensen av ett negativt samband mellan 

generaliserad och institutionell tillit, ett positivt samband mellan institutionell tillit och 

medborgarnormer, samt ett negativt samband mellan generaliserad tillit och 

medborgarnormer. Dessa tre koncept - generaliserad tillit, institutionell tillit och 

medborgarnormer - kommer att analyseras i relation till varandra för att undersöka karaktären 

av sambanden och huruvida de samband som existerar demonstrerar tillitens tillflykt till 

substitut när den är bristfällig för andra subjekt av tillit. Således utmynnar detta fokus i tre 

specifika frågeställningar som kommer att undersökas i denna studie:  

 

Hur ser sambandet mellan generaliserad tillit och skattandet av medborgarnormer ut inom 

det svenska samhället?  

Hur ser sambandet mellan institutionell tillit och skattandet av medborgarnormer ut inom det 

svenska samhället?  
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Hur ser sambandet mellan generaliserad tillit och institutionell tillit ut inom det svenska 

samhället?  

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt med tidigare forskning som syftar att ge en inblick i 

forskningsområdet, och vidare motivera den specifika avgränsning som ligger till grund för 

denna studie. Detta avsnitt efterföljs med ett kapitel som tar upp begreppsliga definitioner, 

resonemang och koncept som i sin tur formulerar den förklaringsmodell som är fundamental 

för studiens analys och diskussion. Ett kapitel där studiens metodologiska riktlinjer, 

operationaliseringar och etiska åtaganden presenteras sedan, följt av en presentation av både 

deskriptiva resultat samt hypotesprövning. Resultatavsnittet följs upp av en analys som avser 

koppla de fynd som utgör resultatet till den förklaringsmodell som presenterats tidigare i 

uppsatsen. Uppsatsen konkluderas sedan med en avslutande diskussion där huvudfynd 

sammanfattas samt relateras till fynd från tidigare forskning. Detta avsnitt innehåller även en 

kortare diskussion om metodologiska svårigheter under arbetets gång, samt förslag på vidare 

forskning inom problemområdet. Avsikten med denna disposition har varit att introducera 

läsaren till forskningsområdet, motivera min egen avgränsning för att sedan dyka ner mer på 

djupet i mina frågeställningar, hur bearbetningen har skett och hur en analys av resultatet är 

möjlig samt relaterbar till tidigare fynd inom forskningsområdet.     
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt ämnar ge en inblick i det samhällsvetenskapliga forskningsfält som berör 

medborgarnormer och tillit. Avsnittet inleds med en övergripande diskussion om det 

teoretiska perspektiv som tillämpats i hög utsträckning i studier om medborgarnormer och 

tillit, nämligen det kommunitarianska perspektiv som Robert Putnam (med flera) står för. 

Avsnittets senare del lyfter upp kritik mot detta perspektiv, samt fynd som tyder på att det 

finns anledning att föreslå en alternativ förklaringsmodell till sambandet mellan tillit och 

medborgarnormer.  

2.1 Medborgarnormer och tillit - två komponenter inom socialt kapital  

Tillit och medborgarnormer har inte sällan behandlats som två komponenter i det som 

kommit att kallas socialt kapital utifrån ett välanvänt kommunitarianskt perspektiv inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Socialt kapital definieras av Robert Putnam som tillit, 

ömsesidiga normer och nätverk i den välkända boken Making Democracy Work (Putnam 

1993: 87-91, 167). Grundidén bakom Putnams perspektiv är att det existerar ett positivt 

samband mellan de komponenter som utgör socialt kapital - när människor socialt- och 

politiskt deltar i nätverk formas och delges medborgerliga normer som är en förutsättning för 

att människor ska uppleva tillit för varandra. Några som bygger vidare på denna teori är 

Hooghe och Stolle (2003) i boken Generating Social Capital där de även förtydligar att den 

typ av tillit som är betydelsefull inom det sociala kapitalet är generaliserad tillit. 

Generaliserad tillit beskrivs av författarna som tillit riktad mot människor i allmänhet och står 

i kontrast till partikulariserad tillit som avser tillit för människor inom den "egna gruppen" 

(2003: 5). Om exempelvis partikulariserad tillit avser tilliten som upplevs för människor 

inom ens bostadsort, täcker den generaliserade tilliten förtroendet inför människor i 

allmänhet. Generaliserad tillit och vidare det sociala kapitalet i sin helhet beskrivs av 

författarna som en viktig grund för samarbete, både inom politiska åtaganden och för att 

skapa starka relationer inom samhällen med mångfald (2003: 4).  

 

Hooghe och Stolle uttrycker i linje med Putnams teori att det bör existera ett positivt samband 

mellan komponenterna av socialt kapital, där generaliserad tillit leder till deltagande i nätverk 

och i sin tur förstärkta medborgerliga normer och åtaganden (2003: 3). Denna idé får även 

stöd av Kenneth Newton (1997). I sin text Social capital and Democracy resonerar Newton 

att socialt kapital är en viktig grund i diskussionen om medborgarskap och demokrati 
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eftersom det sociala kapitalet hjälper att binda samman samhället genom att betona vikten av 

gemensamma skyldigheter och ömsesidiga intressen (1997: 576). Till skillnad från 

exempelvis Putnam föreslår dock Newton en konceptualisering som separerar de olika 

komponenterna i socialt kapital med ambitionen att på ett tydligare sätt kunna undersöka 

relationen mellan komponenterna (1997: 584f).  I texten Citizenship Norms and the 

Expansion of Political Participation definierar Russel J. Dalton medborgarnormer 

(Citizenship Norms) som "förväntningar på på hur människor bör agera som goda 

medborgare" (Dalton 2008: 78). Dalton motsätter sig föregående presenterade föreställningar 

(bland annat av Putnam) att ett förstärkande av medborgarnormer krävs i modern tid för att 

detta förmodas få positiva följder för politiskt deltagande (2008: 77). Han resonerar istället 

att det skett ett paradigmskifte inom medborgarnormerna i senare tid, snarare än ett 

försvagande. Detta innebär att det politiska deltagandet i sig inte har avtagit utan har istället 

ändrat form till att beröra mer solidaritetsorienterade åtaganden vilket får stöd i Daltons 

studie (2008: 94). 

 

Vidare försök att definiera just medborgarnormer har genomförts av bland andra Denters et 

al. i texten Norms of Good Citizienship (2007). I texten lyfts Roberts Putnams syn på normer 

som en del av socialt kapital upp som ett exempel på en kommunitariansk (communitarian) 

tradition. Denna tradition grundas i idén att aktivt deltagande i sociala (och vissa politiska) 

aktiviteter är en förutsättning för "goda medborgarskapet" (2007: 91). Ett syfte med studien 

har således varit att försöka koppla denna normativa teori till empiri och på så sätt undersöka 

prevalensen av olika medborgarnormer inom olika länder (2007: 92). Genom att undersöka 

existensen av tre sub-dimensioner av medborgarnormer (laglydighet, kritiska och reflexiva 

principer och solidaritet) kom författarna fram till att övervägande konsensus existerar inför 

betydelsen av medborgarnormer i alla observerade samhällen (2007: 95). Däremot finns 

fortfarande skillnader mellan de olika dimensionerna, där normer om laglydighet samt 

kritiska och reflexiva principer är ännu mer vedertagna än normer om solidaritet (2007: 96).  

 

Likt tidigare kommunitariansk teori inom området förutsatte Denters et al. att sociala nätverk 

(samt tilliten som grundas i dessa) bör kunna erbjuda en förklaring till karaktären och styrkan 

av medborgarnormer. Genom att studera sambandet mellan socialt kapital (sett utifrån socialt 

deltagande och tillit) och medborgarnormer fann forskarna att sambandet mellan de två 

fenomenen var svagt; det sociala kapitalet kan inte nödvändigtvis förklara medborgar-

normernas skattade betydelse (2007: 101). När forskarna däremot åtskiljde komponenterna av 
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socialt kapital, nämligen tillit och socialt deltagande, och studerade dem var för sig fann de 

att socialt deltagande hade en obefintlig påverkan på medborgarnormerna, men att tilliten 

signifikant påverkade medborgarnormer i en positiv riktning (2007: 102). Således kan 

undersökningens resultat till viss del stödja Putnams teori om socialt kapital, men endast när 

det sociala kapitalets komponenter (tillit, normer och nätverk) studeras åtskilda från 

varandra. En annan studie presenterad av Job van der Meer (2003) uppvisar fyndet att civila 

åtaganden (i nätverk) inte på ett signifikant sätt påverkar den generaliserade tilliten på en 

nationell nivå. Däremot tycks det enligt forskaren finnas skillnader mellan olika regioner, där 

vissa regioner benämns som "high-trust regions" där till och med misstroende människor är 

mer benägna att delta i nätverk (Hooghe & Stolle 2003: 146-147).   

2.2 Kritik och begränsningar av tidigare vedertagen teori om tillit och 
medborgarnormer som socialt kapital 

Även om kommunitariansk teori med fokus på socialt kapital (e.g. Putnam 1993; Hooghe & 

Stolle 2003; Newton 1997) delvis fått stöd inom forskning på området medborgarnormer och 

tillit (e.g. Denters et al. 2007; Van der Meer 2003), har kritik mot detta perspektiv 

framkommit i senare tid. Erik M. Uslaner nämner i texten Trust as a moral value att 

föreställningen att generaliserad tillit skapas genom socialt engagemang saknar starkt 

empiriskt stöd. Generaliserad tillit definieras av Uslaner som ett "förtroende för andra (ibland 

okända) människor som skiljer sig från oss själva" (Uslaner 2008: 116f). Enligt Uslaner har 

civilt engagemang och grupptillhörighet visat sig vid flertalet tillfällen lämna den 

generaliserade tilliten opåverkad. Snarare argumenterar han för att tilliten i sig är en 

förutsättning för samarbete, men att den sociala exponeringen har begränsad betydelse för 

grunden för tillit (Uslaner 2008: 107). Detta resonemang får även stöd av Montero et al. som 

uttrycker att eventuella länkar mellan tillit och socialt deltagande lika mycket kan ses som att 

tilliten är en förutsättning för det deltagande beteendet, som att det sociala deltagandet fostrar 

tillit (Montero et al. 2007: 417). Vidare uttrycker Erik M. Uslaner att fokus bör läggas på det 

han kallar "moralisk tillit" vilket grundas på förtroendet inför att resten av samhället delar 

samma värderingar och normativa förväntningar. Denna typ av tillit överlappar generaliserad 

tillit eftersom den på ett övergripande sätt berör förväntningar på andra människor, och tjänar 

till att minska riskerna med samarbete när individer kan lita på att andra delar samma 

värderingar och normativa grund (Uslaner 2008: 103f).  
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Denna teoretiska fokus får även delvis stöd av Natalia Letki som i sin artikel Investigating the 

Roots of Civic Morality (2006) bland annat undersöker relationen mellan socialt kapital och 

det hon kallar civil moral (civic morality). Hon definierar den civila moralen som ett 

"medborgerligt ansvar inför ett kollektiv gott" vilket indirekt berör normer om lydnad inför 

regler samt ärligt och ansvarsfullt agerande. Mer specifikt operationaliseras den civila 

moralen av Letki genom ett index av tre frågor som berör acceptansen inför följande 

praktiker: att bedrägligt utnyttja statliga bidrag, undvika att betala för kollektivtrafik och 

skattefusk. Ju lägre acceptans för samtliga av dessa normer, desto större inverkan har den 

civila moralen (2006: 312f). Letki menar att tidigare vedertagen teori om socialt kapital och 

formulerade hypoteser (bland annat med grund i Putnam) förutsätter att socialt kapital, sett 

utifrån tillit och socialt deltagande bör uppvisa en positiv påverkan på civil moral. Resultatet 

av Letkis undersökning uppvisar dock inte detta samband: endast politisk tillit har en positiv 

påverkan på den civila moralen, medan generaliserad tillit och socialt deltagande uppvisar 

insignifikanta samband (2006: 319f).  

 

Att det skulle existera ett negativt samband mellan tillit och medborgarnormer går tvärtemot 

föreställningar föreslagna utifrån konventionell teori på socialt kapital (se Putnam, Hooghe & 

Stolle samt Newton), men ett sådant samband har inte desto mindre demonstrerats i senare 

forskning. Peter Kotzian har i en undersökning publicerad 2014 ämnat studera både 

systematiska (statliga och offentliga) samt individuella förutsättningar för medborgar-

normernas karaktär och styrka. Kotzian definierar medborgarnormer som "en uppsättning 

delade förväntningar om medborgarens roll i politik" och uttrycker vidare att förväntningar 

inför denna roll även berör individens relation till andra människor och samhället i stort 

(Kotzian 2014: 59). Han framför vikten av att studera medborgarnormernas betydelse utifrån 

dess fördelar för sammanhållning och politisk samverkan (Kotzian 2014: 59-62). Kotzians 

empiriska fynd visar bland annat att institutionell tillit ökar samtliga medborgarnormers 

skattning. Ännu mer intressant är uppdagandet av ett negativt samband mellan generaliserad 

tillit och medborgarnormer som berör skyldigheter; människor som upplever högre tillit inför 

andra människor skattar dessa normer lägre än individer som har lägre tillit inför andra 

människor (Kotzian 2014: 75). Detta fynd motiveras genom resonemanget att individer som 

är mer skeptiska och upplever en lägre tillit inför andra människor är mer benägna att uppleva 

behov av restriktioner som håller andra människors agerande under kontroll (Kotzian 2014: 

66).  
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Vidare får detta fynd stöd av en undersökning genomförd av Sonja Zmerli om just relationen 

mellan socialt kapital och medborgarnormer (Zmerli 2010). Hennes definition av 

medborgarnormer utgår från samma grund som Dalton (och även Kotzian), nämligen att 

medborgarnormer är "en uppsättning normer om vad människor upplever att en god 

medborgare bör göra" (Zmerli 2010: 659). I sin bearbetning av medborgarnormerna har 

Zmerli utforskat fyra normdimensioner; normer om deltagande, normer om självständighet, 

normer om social ordning och normer om socialt medborgarskap. Likt tidigare forskning 

inom området (bland annat Kotzian) presenterar Zmerli empiriskt ett positivt samband mellan 

institutionell tillit och medborgarnormer. Hon resonerar att dessa två komponenter av socialt 

kapital är förgrenade; när tilliten för institutioner är högre är även förtroendet för 

medborgarnormernas legitimitet starkt (2010: 662). När det kommer till generaliserad tillit 

och medborgarnormer demonstrerar studien ett negativt samband mellan variablerna, 

speciellt när det kommer till normer inför social ordning. Zmerli konstaterar att människor 

med misstro (mistrust) för andra människor tycks utveckla normer om social ordning just för 

att "de generaliserade andra" inte kan förlitas (2010: 670).  

2.3 Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning inom området tycks kommunitariansk teori om tillit och 

medborgarnormer som ömsesidigt förgrenade i det koncept som kallas "socialt kapital" ha en 

begränsad förmåga att förklara ett negativt samband mellan tillit och medborgarnormer. 

Denters et al. kunde visserligen påvisa ett positivt samband mellan tillit och 

medborgarnormer, men detta resultat motsägs av flertalet andra senare studier inom området. 

Letkis undersökning visar ett obefintligt samband mellan tillit och medborgarnormer 

samtidigt som resultatet av Kotzians respektive Zmerlis studie visar negativa samband mellan 

tillit och medborgarnormer. Zmerli själv resonerar att detta tycks utgöra "en mörk sida av 

socialt kapital", det vill säga en negativ aspekt som inte tidigare har analyserats i någon högre 

grad. Oavsett om Zmerli har rätt eller inte menar jag att fynden av ett eventuellt negativt 

samband mellan tillit och medborgarnormer påkallar behovet av att flytta blicken från 

konventionell teori på socialt kapital till ett alternativt perspektiv. Detta eftersom tidigare 

använd teori om tillit och medborgarnormer som komponenter av socialt kapital förutsätter 

ett positivt samband mellan dessa fenomen - ett samband som inte nödvändigtvis har fått stöd 

i senare forskning. Det finns även anledning att ifrågasätta konceptualiseringen av socialt 

kapital som paraplybegrepp i analysen av tillit och medborgarnormer (se Newton 1997; 

Denters et al. 2007). Newtons förslag att studera komponenterna inom socialt kapital var för 
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sig fick stöd av Denters et al. undersökning där inga signifikanta samband kunde uppvisas 

mellan socialt kapital och medborgarnormer, men däremot mellan specifikt tillit och 

medborgarnormer.    

 

I de fall där ett negativt eller obefintligt samband mellan tillit och medborgarnormer har 

uppdagats i tidigare forskning har sällan en utvecklad analys genomförts på dessa företeelser. 

Resonemang av både Zmerli och Kotzian behandlar fynden såsom att det tycks finnas ett 

behov av normativa restriktioner i avseende att hålla människor under kontroll när tilliten för 

andra är lägre, men någon mer omfattande diskussion utifrån dessa resonemang har inte förts. 

Det är just en sådan diskussion som denna uppsats syftar till att lyfta upp och föra vidare 

genom att se medborgarnormerna som ett möjligt substitut för tilliten. Ett sådant perspektiv 

har inte tidigare tillämpats inom forskningsområdet, och det är min bestämda uppfattning att 

en sådan teoretisk ansats kan förklara just sådana samband som tidigare inte kunnat förklaras 

av konventionell teori. På så sätt hoppas jag att inte bara kunna framföra samma resonemang 

som föregående forskare - att medborgarnormernas betydelse ökar när tilliten för andra är 

lägre - utan även behandla grunden på vilken detta sker och varför.  

3. TEORETISK ANSATS 

Med tanke på det som framkommit i tidigare forskning inom området tillit och 

medborgarnormer ser jag en poäng att fokusera specifikt på den enskilda relationen mellan 

tillit och medborgarnormer, istället för att samla dessa under begreppet "socialt kapital". 

Detta beslut görs också utifrån faktumet att socialt kapital inkorporerar socialt deltagande, en 

variabel som har liten betydelse för syftet av denna undersökning. Baserat på ett antal studier 

som uppvisar ett negativt samband mellan tillit och medborgarnormer tycks det även finnas 

en mening i att omvärdera synen på sambandet mellan dessa variabler som "enkelriktat", och 

därmed tillämpa ett perspektiv där inte bara tilliten ses som grundande för medborgar-

normerna, utan uppmärksamma att en grund för tilliten även kan existera inom 

medborgarnormerna. Det jag föreslår är följaktligen ett funktionalistiskt perspektiv där fokus 

ligger på att finna en grund för tilliten inom medborgarnormerna, samt undersöka huruvida 

den institutionella tilliten kan agera som en medlande, extern aktör för tilliten. I hopp om att 

tydliggöra samtliga teoretiska resonemang som grundar min förklaringsmodell inleder jag 

följande avsnitt med att föra fram definitioner av både tillit och medborgarnormer med avsikt 

att poängtera likheter mellan koncepten, och hur en tydlig relation kan existera mellan dem. 
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Vidare utforskar jag funktionalistiska resonemang kring tillitens grund, funktioner och 

substitut presenterade av sociologen Piotr Sztompka, för att avslutningsvis sammanfatta den 

förklaringsmodell jag föreslår för att svara på de frågeställningar, samt lägga fram de 

hypoteser som är relevanta för min studie.  

 

Den huvudsakliga parten av den förklaringsmodell som används i denna studie utgår från 

Piotr Sztompkas teori om tillit, dess grund och substitut. Denna teori har valts på grund av 

dess ypperliga förmåga att förklara tillitens tendens att projiceras åt andra håll när den är 

lägre för specifika positioner eller kategorier av människor. Ingen annan teori inom 

samhällsvetenskaplig forskning erbjuder i min vetskap en likvärdig möjlighet att undersöka 

hur fenomen som normativ sammanhållning och ansvarsskyldighet samverkar för att skapa 

en grund för tilliten. Utan en sådan teori hade jag endast kunna föra fram samma reosnemang 

som tidigare, utan att föra en djupare analys, det vill säga att det tycks finnas ett behov av 

restriktioner för att hålla människor under kontroll när tilliten för andra är lägre. Sztompkas 

teori gör det möjligt att föra en djupare analys utifrån dessa resonemang genom att behandla 

medborgarnormerna som ett möjligt substitut för tilliten utifrån den grund för tilliten som 

existerar inom dem.  

3.1 Tillit och medborgarnormer - definitioner och relationen 
däremellan 

Behovet av tilliten inom det moderna samhället tas upp av flertalet sociologiska författare, 

däribland Piotr Sztompka som erbjuder ett funktionalistiskt perspektiv där aktörens roll 

betonas (1999). Sztompka resonerar att friheten inom det moderna samhället framhäver 

betydelsen av förväntningar på andra människors agerande. Aktörens roll är mer 

betydelsefull än någonsin tidigare, eftersom aktören kan förväntas ha fullständigt inflytande 

över sitt agerande i ett modernt, demokratiskt samhälle (Sztompka 1999: 18f). Tilliten får 

även ökad betydelse när man ser till den brist på transparens vars existens Sztompka 

uttrycker - det moderna samhället präglas av en så kallad "opaqueness" och anonymitet där 

individer är beroende av varandra utan att ha fullständig kontroll eller insyn i tillfreds-

ställelsen av samhällets och individens behov (1999: 13f). Därav råder en ovisshet och 

individuell brist på kontroll inom det moderna samhället som enligt Sztompka behöver 

tillgodoses genom mekanismer som skapar och ökar förutsägbarhet, där tilliten utgör en 

viktig sådan mekanism (1999: 19). Tilliten kan därmed definieras som förväntningar på andra 



	   12	  

människors framtida (och ovissa) agerande (1999: 20). Denna beskrivning av tilliten och dess 

betydelse får även stöd från Barbara Misztal. Likt Sztompka menar Misztal att tilliten har en 

stor betydelse inom det moderna samhället just utifrån den omfattande frihet som präglar 

aktörers handlingsutrymme och det ömsesidiga beroende som råder mellan människor 

(Misztal 1996: 16). Misztal definierar tilliten som förväntningar på andra människors 

agerande och inte minst förväntningen att detta agerande följer de "lämpliga" handlings-

mönster som är sanktionerade. Detta fenomen beskrivs bäst själv av Misztal i hennes bok 

Trust in modern societies genom följande citat: "Trust can be said to be based on the belief 

that the person, who has a degree of freedom to disappoint our expectations, will meet an 

obligation under all circumstances over which they have control..." (1996: 23).  

 

Således ser de föregående beskrivna definitionerna tillit som tydligt relaterat till mänskligt 

agerande. Mer specifikt finns enligt Piotr Sztompka ett antal olika former av tillit, där 

specifikt två former är av intresse för denna studie, nämligen generaliserad tillit och 

institutionell tillit (Sztompka 1996: 41f). Generaliserad tillit skapar hos människor en 

upplevelse av trygghet och kontinuitet inom samhället och placeras ofta på mer generella 

koncept. Ett av dessa koncept kan till exempel vara "demokratin" som ett pålitligt politisk 

system, men mer intressant för denna studie kan det även handla om tillit inför "andra" som 

en odefinierad (närmast anonym) kategori människor. Denna typ av tillit står i kontrast till 

personlig tillit vilket i sig är beroende av kontexten som omger en person varpå tilliten ska 

placeras. Någon sådan kontext kan inte existera för det abstrakta konceptet "andra 

människor" eftersom dessa personer kan vara vilka som helst, och därmed benämns denna 

form av tillit som generaliserad. Den institutionella tilliten är tillit placerad på system, till 

exempel rättsväsendet och politiska system, och inte minst de aktörer som beslutar, 

upprätthåller och verkställer dessa system.  

 

När man utgår från definitionen av tillit som förväntningar på andra människors framtida 

agerande, och att dessa förväntningar utgår från att aktörer bör följa vissa obligationer, blir 

det angeläget att även definiera medborgarnormer. På vilket sätt hänger medborgarnormerna 

ihop med tilliten? När blicken förs till tidigare forskning inom området av medborgarnormer 

tycks det existera en relativt genomgående tolkning där medborgarnormer rör sig om 

"förväntningar på hur en god medborgare bör agera" (Dalton 2008; Kotzian 2014; Zmerli 

2010). Detta stämmer även överens med Jan Van Deths et al. tydliga konceptualisering av 

värderingar i texten The Concept of Values (2007) där begreppet definieras som 
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"förväntningar på ett önskvärt agerande från andra människor" (2007: 26f). Skillnaden i detta 

fall är att Van Deth et al. har använt sig av begreppet värderingar istället för normer. Med 

detta sagt resonerar jag att konceptualiseringen som författarna presenterar avser samma 

fenomen; nämligen förväntningar på ett önskvärt agerande, där medborgarnormerna 

avgränsar detta ytterligare till att handla om förväntningar på hur en "god medborgare" bör 

agera. För tydlighetens skull kommer jag specifikt att använda mig av begreppet 

medborgarnormer (och därmed inte värderingar) när jag talar om de förväntningar som finns 

på den "goda medborgarens" agerande eftersom det är detta begrepp som förekommer oftast 

inom tidigare forskning. Jag menar även att detta begrepp är bättre avgränsat till det jag vill 

studera, nämligen hur förväntningar på den goda medborgaren kan erbjuda en grund för 

tilliten. 

 

När tilliten definieras som förväntningar inför andra människors (ovissa) agerande och 

medborgarnormer definieras som förväntningar på (det önskvärda) agerandet av den goda 

medborgaren börjar kopplingen mellan dessa fenomen klarna. Frågan är således hur 

medborgarnormerna kan erbjuda en grund för tilliten vilket jag ämnar lyfta upp i 

teoriavsnittets följande delar.  

3.2 Tillitens grund och funktioner  

Enligt Piotr Sztompka behöver tilliten en grund för att kunna placeras på ett subjekt. För att 

förtydliga tillitens behov av en grund, kan det vara bra att återigen påpeka aktörens behov av 

förutsägbarhet inom det moderna samhället. Om det existerar en fullständig förutsägbarhet 

inför andra individers agerande behövs ingen tillit, eftersom aktörens agerande är totalt 

förutsägbart (Sztompka 1999: 25). Detta scenario är dock inte realistiskt menar Sztompka, 

utan ofta används flertalet kontextuella signaler inom det moderna samhället för att kunna 

förutsäga andra aktörers agerande. Det kan till exempel handla om erfarenhet av olika sociala 

positioner, såsom att de flesta aktörer i samhället har haft upplevelser av att vara i kontakt 

med läkare, men kanske inte samma erfarenhet av att vara i kontakt med en jurist. Således 

kan erfarenheter, kunskap och information inför en viss mottagare för tilliten påverka 

grunden för tillit inför denna specifika aktör (1999: 43).  

 

Sztompka nämner även ett antal övergripande samhälleliga förutsättningar för den 

generaliserade tillitens grund, där normativ sammanhållning och ansvarsskyldighet spelar två 

viktiga roller. Piotr Sztompka resonerar att normativ sammanhållning utgörs av lagar, moral 
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och seder som skapar ett ramverk för sociala relationer (1999: 122). Vidare menar han att den 

normativa sammanhållningen ökar förutsägbarheten i samhället, genom att formalisera 

förväntningar på andra människor, vilket tydliggörs i följande citat: "[normative 

coherence] makes social life more unproblematic, secure, orderly, predictable, as there are 

fixed scenarios indicating what people should do an will do" (Sztompka 1999: 122). De 

förväntningar som den normativa sammanhållningen bygger på kan även genomdrivas och 

upprätthållas av aktörer med tillsyn, vilket ökar chansen att förväntningarna följs av 

samhällets aktörer. Detta för mig in till nästa övergripande samhälleliga förutsättning för 

tilliten som Sztompka tar upp, nämligen ansvarsskyldigheten. 

 

Ansvarsskyldigheten (accountability) innebär trovärdigheten inför en aktör eller ett system, 

vilket grundar sig i vilken grad denna aktör kan ställas till svars för sitt agerande (Sztompka 

1999: 87-91). Om det existerar en tillsyn inför praktiker som aktören förväntas följa minskar 

risken för överträdelser och kränkningar mot tilliten eftersom aktörer som motsätter sig dessa 

förväntningar riskerar att lida sanktioner och reprimand (1999: 124). Genom att tillitens 

risker minimeras generar ansvarsskyldigheten ofta en mer förlitelsefull (trusting) attityd 

mellan människor. Trovärdigheten som ansvarsskyldigheten frambringar förutsätter dock att 

det existerar en tillit för de externa aktörer som kan ställa aktörer till svars. Annars är 

ansvarsskyldigheten godtycklig, eftersom inga legitima förväntningar kan existera på de 

övervakande aktörernas förmåga för tillsyn (1999: 125).  

 

Tillitens grund är därmed både beroende av kontextuella faktorer, såsom kunskap, 

information och erfarenhet inför en viss social position, men samtidigt spelar även 

samhälleliga faktorer in såsom normativ sammanhållning och ansvarsskyldighet. Grunden för 

tillit behövs för att inte placera tilliten blint. Risken för överträdelser och tillitens kränkningar 

är stor vid en sådan "förblindad tillit", och det existerar ingen grund varpå legitima 

förväntningar kan existera (1999: 70). När det inte existerar någon grund för tilliten blir ofta 

resultatet en bristfällig tillit och eftersom det enligt Sztompka alltid måste finnas någon form 

av tillit alternativt något som ersätter tilliten kan en konsekvens bli att tilliten ersätts av ett 

eller flera fungerande substitut.  

3.3 Fungerande substitut för tilliten  

Enligt Piotr Sztompka kan det inte existera något vakuum om tilliten är låg eller bristfällig, 

utan det måste finnas substitut varpå tilliten projiceras om den är bristfällig inför en viss aktör 
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(1999: 115-118). Två sådana fungerande substitut som är specifikt intressanta för att 

undersöka sambandet mellan tillit och medborgarnormer är extremt regelföljande och tillitens 

externalisering. Det extrema regelföljandet avser individens behov att formalisera relationen 

till andra genom exempelvis regler och konkretiserade obligationer som andra aktörer 

förväntas följa och har sin grund i en bristfällig generaliserad tillit (1999: 117). Tillitens 

externalisering avser projicerandet av tilliten från en aktör som saknar grund för tilliten eller 

vars trovärdighet är begränsad på andra sätt (t.ex. genom tidigare överträdelser) till en annan 

aktör eller system. Resonemanget lyder att aktören (eller systemet) som mottar tilliten oftast 

har en bättre grund för tilliten, eller åtminstone en upplevd sådan (1999: 118).  

3.4 Sammanfattning av förklaringsmodell - medborgarnormer som ett 
fungerande substitut för den generaliserade tilliten  

Utifrån de resonemang jag har lagt fram vid detta lag ämnar jag formulera en 

förklaringsmodell som kan användas för att analysera relationen mellan tillit och 

medborgarnormer. Definitionen av tillit som jag har använt (utifrån Sztompka 1999 och 

Misztal 1996) beskriver tilliten som förväntningar på andra människors framtida agerande. 

Samtidigt innebär det moderna samhället en stor ovisshet inför andra människors framtida 

agerande, eftersom andra människor har friheten att agera på egen bevåg i största allmänhet. 

Tilliten behövs för att hantera denna ovissa relation till andra människor. För att tilliten över 

huvud taget ska kunna placeras på en aktör eller ett system krävs en grund för tilliten, om den 

inte ska placeras förblindat, vilken leder till en betydligt större risk för överträdelser, 

kränkningar och besvikelser.  

 

Det är här den generaliserade tilliten inför andra människor som en anonym, odefinierad 

kategori aktörer skiljer sig från medborgarnormerna. Båda dessa koncept utgår från 

förväntningar inför andra människor; som jag kan låta mig själv påminnas beskrivs 

medborgarnormer utifrån min definition som "förväntningar på ett önskvärt agerande från 

'den goda medborgaren'". Den generaliserade tilliten är förväntningar inför att "andra 

människor" är pålitliga. Eftersom att "andra människor" kan vara vilka som helst existerar 

ingen grund för tilliten, då det inte finns en tydlig kontext eller ansvarsskyldighet som omger 

mottagaren av tilliten. Det är i princip omöjligt för tilliten att vara grundad, eftersom 

mottagaren lider av den anonymitet som Sztompka menar kan bli problematisk för 

etableringen av tillit.  
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Däremot resonerar jag att det kan existera en tydlig grund för tilliten inom medborgar-

normerna. Rent kontextuellt uttrycker medborgarnormerna vilka förväntningar som ställs 

specifikt på medborgare, en roll som sannolikt de flesta aktörer inom det svenska samhället 

är familjär med. Medborgarnormerna erbjuder även två andra förutsättningar vars 

fundamentala vikt Sztompka nämner i relation till tillitens grund i samhället, nämligen 

normativ sammanhållning och ansvarsskyldighet. Medborgarnormerna kan bidra till denna 

normativa sammanhållning genom att de, likt den definitionen som tidigare har presenteras, 

formaliserar förväntningar på ett önskvärt agerande från "goda medborgare". Om dessa 

medborgarnormer dessutom har stor konsensus och spridning inom samhället ökar 

räckvidden av dem. Medborgarnormernas legitimitet är även beroende av den 

ansvarsskyldighet som finns inom dem; förväntningar, scenarion och praktiker som normerna 

avser upprätthålls och verkställs i vissa fall av externa aktörer. Exempelvis laglydighet och 

skattebetalande är praktiker som övervakas av externa aktörer såsom skattemyndigheter och 

rättsväsende, och således kan det existera en förstärkt trovärdighet inför att dessa praktiker 

efterföljs.  

 

Jag resonerar således att medborgarnomerna i sig, utifrån den grund för tilliten som existerar 

inom dem, kan utgöra ett fungerande substitut för tilliten. Inte minst när den generaliserade 

tilliten är låg får detta betydelse, eftersom det enligt föregående resonemang måste existera 

antingen tillit eller en ersättare för tilliten - något vakuum kan inte existera. Ett samband som 

visar att lägre grader av generaliserad tillit leder till ett högre skattande av medborgarnormer 

bör därmed ses som att medborgarnormerna utgör ett substitut för tilliten, och tillses större 

betydelse när tilliten för andra är lägre. Ett sådant samband stämmer även överens med de 

fungerande substitut för tilliten som Sztompka tidigare har nämnt, nämligen extremt 

regelföljande och tillitens externalisering. När tilliten för andra är lägre kan det finnas ett ökat 

behov för individen att formalisera sina förväntningar inför andra, vilket sker genom 

skattningen av medborgarnormerna. Detta bygger även på att det finns en tillit inför de 

externa aktörer som övervakar och verkställer de praktiker som utgör medborgarnormerna. 

Således kan ett ytterligare substitut för den generaliserade tilliten vara att tilliten 

externaliseras på externa, institutionella aktörer som har denna roll för medborgarnormerna.  
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3.5 Hypoteser 

Utifrån denna förklaringsmodell samt fynden av tidigare forskning formulerar jag följande 

hypoteser:  

• Det existerar ett signifikant negativt samband mellan generaliserad tillit och 

medborgarnormer inom den svenska befolkningen, där lägre grader av generaliserad 

tillit tycks öka skattningen av medborgarnormerna.  

• Det existerar ett signifikant positivt samband mellan institutionell tillit och 

medborgarnormer inom den svenska befolkningen, där högre grader av institutionell 

tillit tycks öka skattningen av medborgarnormerna.   

• Det existerar ett signifikant negativt samband mellan generaliserad tillit och 

institutionell tillit inom den svenska befolkningen, där lägre grader av generaliserad 

tillit tycks öka den institutionella tilliten.   
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4. METOD 

I detta avsnitt redogör jag för de huvudpunkter som har varit vägledande i det metodologiska 

arbetet bakom denna studie. Jag inleder med att föra fram min metodologiska ansats, mitt 

material och urval. Tanken i dessa delar är att förklara grunden bakom mitt val av just 

kvantitativ metod, samt att föra fram beståndsdelarna i materialet bakom denna studie. Vidare 

för jag i kapitlets senare delar en diskussion om mina metodologiska överväganden och 

försöker så tydligt som möjligt redogöra varför jag har tillämpat specifika analysmetoder 

samt hur jag har operationaliserat specifika begrepp. Jag ämnar även föra en diskussion om 

de etiska åtaganden som följts under arbetets gång.   

4.1 Metodologisk ansats 

Bryman et al. nämner att kvantitativ forskning har syftet att generalisera ett resultat på en 

större population, och påpekar att detta kan genomföras då forskaren utgår från ett 

sannolikhetsurval (Bryman 2011: 169). Det är just detta jag är ute efter; att finna resultat i 

relation till mina variabler som går att generaliseras på den större (svenska) populationen. Att 

arbeta kvalitativt med en sådan ansats hade inte varit lämpligt eftersom det inte hade 

genererat ett generaliserbart resultat. Detta är även en av anledningarna varför jag utgår från 

ISSP-2014(S) som redan insamlat material. Totalt antal svarande (898) ligger på en nivå som 

jag med störst sannolikhet inte hade kunna nå ut till om jag skulle genomföra en egen 

enkätstudie under den tidspress jag arbetar under. Typen av obundet sannolikhetsurval som 

ISSP-2014(S) tillämpar hade även det varit svårt, för att inte säga nästintill omöjligt för mig 

att åstadkomma under de resursmässiga omständigheter jag arbetar. Utifrån förutsättningarna 

för detta självständiga arbete erbjuder undersökningen ISSP-2014(S) med andra ord 

möjligheter som inte hade funnits om jag själv försökt samla in ett eget datamaterial. 

Oavsett är det viktigt att påpeka de begränsningar som detta tillvägagångssätt medför. Jag 

kan inte själv påverka validiteten av materialet som samlats in - vilka frågor som ställts, hur 

de har ställts och hur de ursprungligen har kodats till exempel. Inte heller kan jag fullständigt 

garantera att tillfredsställande etiska överväganden har tagits i åtanke under material-

insamlingen. Men med tanke på undersökningens oberoende karaktär samt dess del i det 

internationella ISSP-samarbetet förutsätter jag att nödvändiga åtgärder vidtagits för att 

säkerställa både validitet och etik. Jag för även en vidare diskussion om just etik i sista delen 

av metodavsnittet. Även om användningen av redan insamlat material begränsar min egen 
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möjlighet att påverka validiteten av materialet menar jag att detta måste prioriteras bakom att 

uppnå ett generaliserbart resultat, eftersom detta är fundamentalt för denna studie.  

4.2 Material 

Materialet i min studie utgår från den svenska ISSP-undersökningen från 2014 (Edlund, 

Umeå Universitet. ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap. SND). ISSP, förkortning på 

International Social Survey Program, är ett internationellt forskningsprojekt som sedan 1985 

åsyftat att undersöka allmänhetens attityder till olika sociala områden. Den svenska ISSP-

undersökningen från 2014 är speciellt inriktad på åsikter om medborgarskap och 

genomfördes med Umeå Universitet som huvudman.  I denna text kommer jag för 

smidighetens skull att använda mig av förkortningen ISSP-2014(S) när jag talar om denna 

undersökning. Genomgående fokus med ISSP-undersökningarna är att de mindre nationella 

undersökningarna ska vara jämförbara med andra länder på en internationell nivå. I min 

studie kommer däremot inte några internationella jämförelser göras, utan studien fokuserar 

specifikt på attityder som finns inom den svenska befolkningen. Organisationen som fick 

uppdraget att samla in datan för ISSP-2014(S) var SIFO (Svenska institutet för opinions-

undersökningar).  

4.3 Urval 

Urvalsramen är 2000 personer i åldrarna 18 år och uppåt i Sverige. Bortfallet ligger på 1102 

personer och därmed är det totala antalet svarande 898. Urvalsmetoden som har använts i 

undersökningen är obundet slumpmässigt urval. Detta innebär att samtliga enheter i 

urvalsramen har haft lika stor chans att bli utvalda för att delta i undersökningen. Således är 

inte urvalet baserat på subjektivt konstruerade kriterier, och det finns därför liten risk för att 

fel grundade i den mänskliga faktorn finns i urvalet (Bryman 2011: 183f). Fördelningen 

mellan män och kvinnor är relativt jämn inom urvalet; Cirka 46 % betraktar sig som män och 

54 % som kvinnor. 11,8 % av urvalet utgörs av individer med utländsk bakgrund, medan 

resterande 88,2% rapporterar svensk bakgrund. Värt att notera i detta fall är att denna andel 

inte fullständigt speglar det svenska samhället. SCB rapporterar år 2014 att 21,5 % av den 

svenska befolkningen utgörs av personer med utländsk bakgrund (SCB, Befolkningsstatistik 

1960-2017). Utländsk bakgrund är enligt SCB's definition då en person själv är född utanför 

Sverige eller har två föräldrar som är det. Denna definition har jag tillämpat i frekvens-

analysen av mitt material. Resultatet visar alltså en avsevärt lägre andel med utländsk 
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bakgrund i ISSP-2014(S) än det som existerar i SCB's statistik för 2014 och 

representativiteten i urvalet bör därför tolkas med viss försiktighet.  

4.4 Operationalisering av begrepp  

De begrepp som är speciellt intressanta för min studie är medborgarnormer, generaliserad 

tillit och institutionell tillit. Det är dessa begrepp som utgör mina frågeställningar och 

hypoteser, och följaktligen de variabler som ska mätas i relation till varandra. Utöver dessa 

grundläggande variabler tillkommer även ett antal kontrollvariabler som testats genom den 

multipla regressionsanalysen. De olika begreppens operationalisering tas upp nedan.  	  

4.4.1 Medborgarnormer 

Medborgarnormerna har operationaliserats genom att samla frågor om vad som gör en god 

medborgare i ett gemensamt index. I datamaterialet behandlas dessa normer genom en fråga 

(Q1) som lyder: "Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare. 

På en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder 'inte alls viktigt' och 7 betyder 'mycket viktigt', hur 

viktigt är det för dig personligen: [påstående]". Följaktligen utgörs frågan (Q1) av nio 

stycken delfrågor (Q1a-Q1i) som var och en formuleras på samma sätt bortsett från det 

enskilda påståendet som medborgaren förväntas följa (e.g. följa lagen, betala skatt). Som 

bekant genom frågans karaktär utgår svarsalternativen från en skala mellan 1 och 7 där 1 står 

för "inte alls viktigt" och 7 för "mycket viktigt". När en reliabilitietsanalys genomförts över 

alla frågor tillsammans har cronbach's alpha-värdet visat 0,793 vilket är ett acceptabelt 

reliabilitetsvärde enligt Field (2009: 681). Således förutsätter jag att medborgarnormerna 

samlade i ett index mäter samma område, och att de därmed kan användas som beroende 

variabel i en regressionsanalys.  

4.4.2 Tillit 

Tillit operationaliseras utifrån två olika kategorier som existerar inom materialet för ISSP-

2014(S); generaliserad och institutionell tillit.  

Generaliserad tillit utgår från fråga Q17. Lita på människor eller vara försiktig.  

Frågan är ställd på följande sätt: "Tycker du att man i allmänhet kan lita på människor, eller 

bör man vara väldigt försiktig när man har med andra människor att göra?". Ursprungligen 

utgår denna fråga från en ordinalskala med följande fyra olika svarsalternativ: Människor 

försöker nästan alltid utnyttja andra, människor försöker oftast utnyttja andra, människor 
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försöker vara rättvisa mestadels, människor försöker vara rättvisa nästan alltid". Som 

tidigare nämnts har denna variabel kodats om till tre stycken dummyvariabler (låg, medelhög 

och mycket hög mellan generaliserad tillit) med en och samma referenskategori för att 

underlätta variabelns tillämpning i en regressionsanalys. Referenskategorin i dessa 

dummyvariabler är mycket låg generaliserad tillit.  

Institutionell tillit utgår från fråga Q15a. Lita på offentliga beslutsfattare.  

Frågan är ställd på följande sätt: "Håller du med om eller tar du avstånd från följande 

påstående[n]? - För det mesta kan vi lita på att offentliga beslutsfattare gör vad som är rätt 

och riktigt". De fem svarsalternativen ligger på ordinalskala och lyder: "Håller med 

fullständigt, håller med, håller varken med eller inte, håller inte med, håll verkligen inte 

med". Denna skala går alltså från positivt till negativt, och det har därför blivit aktuellt att 

omkoda den till att gå från negativt till positivt liksom den generaliserade tilliten. Även 

variabeln för institutionell tillit har kodats om till dummys, där svarsalternativen håller 

verkligen inte med och håller inte med utgör referenskategorin (mycket låg institutionell tillit) 

och kontrasteras mot de andra svarsalternativen; låg, medelhög och myckethög institutionell 

tillit.  

I följande tabeller presenteras svarsfrekvensen för respektive tillitsvariabel.  

Tabell 4.4.1. Svarsfrekvens för generaliserad tillit  

Grad av tillit Frekvens (Valid) Procent 

Mycket hög 58 6,6% 

Medelhög 174 19,8% 

Låg 577 65,5% 

Mycket låg 72 8,2% 
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Tabell 4.4.2. Svarsfrekvens för institutionell tillit 

Grad av tillit Frekvens (Valid) Procent 

Mycket hög 29 3,4% 

Medelhög 379 44% 

Låg 314 36,4% 

Mycket låg 140 16,2% 

 

4.4.4 Kontrollvariabler 

Ett antal kontrollvariabler har lagts in i de multipla regressionsanalyserna för att undersöka 

om sambanden förändras när andra variabler tillkommer. Dessa kontrollvariabler är kön, 

ålder, utbildningslängd och typ av bostadsort. Kön är dikotom och utgår från värdena kvinna 

(0) eller man (1). Ålder (Q34) utgår från födelseåret för respektive svarsdeltagare. Typ av 

bostadsort (Q73) utgår från bostadsortens storlek i följande ordning: storstad, förort eller i 

närheten till en storstad, liten stad, by eller mindre samhälle, gård eller enskilt hus. 

Utbildningslängd (Q35) är operationaliserad enligt antal år utbildning individen har bakom 

sig på en skala mellan 3 och 25 år. Den enda kontrollvariabeln som hade signifikant påverkan 

på sambandet i någon av regressionerna är kön. Således är kön den enda kontrollvariabeln 

som jag har tagit med i presentationen av regressionerna i resultatavsnittet.  

4.5 Validitet, reliabilitet samt metodologiska överväganden 

Eftersom materialet är insamlat av en annan aktör än mig själv innebär detta begränsningar 

på min förmåga att påverka både validitet och reliabilitet. Detta har utgjort en viss 

problematik, speciellt när det gäller validiteten utifrån mina frågeställningar om samband 

mellan generaliserad tillit och medborgarnormer respektive institutionell tillit. Det ska 

noteras att tilliten endast utgörs av två variabler inom materialet (se operationaliserings-

avsnittet) och att dessa variabler utgår från ordinalskalor. Detta gör det förvisso inte omöjligt 

att  analysera samband mellan tilliten och samtliga beroende variabler, men validiteten blir 

inte desto mindre påverkad. Jag har genomfört ett antal steg för att åtminstone försöka tackla 

dessa problem och göra mitt resultat så tydligt som möjligt.   
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4.5.1 Dummyvariabler 

Som tidigare nämnt utgår tillitsvariablerna från ordinalskalor. Detta innebär att svaren på 

respektive fråga om tillit förvisso kan rangordnas, men har inte tilldelats ett numeriskt värde 

inom en kvotskala. För att tydligast belysa sambandet mellan varje oberoende variabel och 

respektive beroende variabel har tillitsvariablerna därför kodats om till tre olika dummy-

variabler för varje grad av tillit. Dummyvariabler är binära variabler vilket innebär att de 

utgår från två värden som oftast kodas utifrån att 0 är en referenskategori och 1 är den 

kategorin som ska mätas för varje dummyvariabel. I en regressionsanalys visar b-

koefficienten alltså upp sambandet som finns mellan kategorin som har kodats som 1 och den 

beroende variabeln jämfört med referenskategorin. (Djurfeldt et al. 2009: 110f). För båda 

tillitsvariabler har följaktligen "mycket låg tillit" utgjort referenskategorin som kontrasteras 

till de andra tre kategorierna låg, medelhög och mycket hög tillit. Detta har gjort det möjligt 

att presentera en form av trappa där varje trappsteg i tilliten tydliggör en ökning eller 

minskning i sambandets riktning.  

4.5.2 Reliabilitetstest av index 

Reliabiliteten inom en samling frågor ger uttryck för hur pass konsekvent dessa frågor mäter 

ett område. Cronbach's alpha ger en indikation på den övergripande reliabiliteten inom en 

samling variabler där ett värde över 0,7 kan tolkas som att variablerna på en acceptabel nivå 

mäter samma område (Field 2009: 681). I fallet av min studie blir reliabilitetstestet utifrån 

cronbach's alpha ett sätt att avgöra huruvida medborgarnormer är fruktbara att samla i index 

och vidare undersöka i en regressionsanalys som en gemensam beroende variabel.  

4.5.3 Standardisering av bortfall 

Standardisering är processen när jag konverterar en variabel till ett standardiserat värde som 

utgår från ett specifikt mätvärde (Field 2009: 794). I denna studie har jag valt att 

standardisera bortfallet inom indexet för medborgarnormer. Standardiseringen har skett 

genom att bortfallet kodats om till medelvärdet för respektive norm. Detta har genomförts för 

att minska bortfallets påverkan, och öka antalet valida fall vilket i sin tur ökar mätbarheten av 

indexet.  ¨ 
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4.5.4 Regressionsdiagnostik 

För att undersöka eventuella problem med de regressionsmodeller som har tillämpats har jag 

genomfört ett antal regressionsdiagnostiska åtgärder. Regressionen mellan tillit och 

medborgarnormerna visar upp ett relativt jämnfördelat samband mellan variablerna, med 

undantag från ett relativt litet antal negativa outliers (uteliggare). P-plotten på den 

standardiserade residualen visar att det observerade värdet ligger strax över det förväntade 

värdet, men i övrigt avviker inte det observerade värdet i någon högre utsträckning. Jag har 

även kontrollerat för multikolinieraitet för båda regressionerna. I regressionen mellan tillit 

och medborgarnormerna visar en multikolinaritetsanalys upp ett toleransvärde mellan 0,36 

och 0,98 och ett VIF-värde mellan 1 och 3 för variabeln kön samt alla dummyvariabler för 

generaliserad tillit. Dessa värden ligger i linje med kritiska värden (>0,25 respektive <10) för 

dessa variabler.  

Det visar sig dock finnas en viss problematik med dummyvariablerna för institutionell tillit i 

relation till medborgarnormerna. Dummyvariablerna för institutionell tillit har nämligen ett 

relativt lågt toleransvärde mellan 0,14 och 0,24 vilket är under det kritiska värdet för >0,25. 

Även VIF-värdet är högt mellan 4 och 7 vilket visserligen inte ligger precis vid det kritiska 

värdet av 10 men är inte desto mindre avsevärt högt. Detta tyder på att det finns en risk att 

den institutionella tilliten mäter samma område som medborgarnormerna och att det därför 

inte är helt fruktbart att undersöka sambandet mellan dessa två variabler. Detta bör tas i 

åtanke vid utläsandet av tabell 5.2.1 där den institutionella tilliten utgör en del av modell 2 i 

regressionen mellan tillit och medborgarnormerna. Gällande regressionen mellan 

generaliserad och institutionell tillit ligger alla regressionsdiagnostistiska mätvärden i linje 

med kritiska referensvärden. Jag konstaterar därmed utifrån den regressionsdiagnostik jag 

utfört att det inte tycks finnas några problem med extremvärden eller multikolinieratitet i 

denna regression.  

4.6 Analysmetod  

Eftersom studiens syfte har varit att belysa sambandet mellan tillit och medborgarnormer har 

det varit angeläget att dels presentera deskriptiv statistik som visar vilka dessa 

medbogarnormer är och hur de skattas och utöver det genomföra en regressionsanalys mellan 

variablerna. Anledningen varför dessa analysmetoder har använts förklaras i följande avsnitt.  
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4.6.1 Deskriptiv bearbetning samt faktoranalys  

För att läsaren ska få en bild av medborgarnormernas karaktär, hur de är skattade och vilket 

konsensus som existerar inför normerna har det varit angeläget att presentera normerna 

utifrån deras skattade medelvärde och standardavvikelsen runt detta värde. Detta eftersom 

medelvärdet representerar snittet för den upplevda angelägenheten av respektive norm, och 

standardavvikelsen visar den genomsnittliga spridningen runt medelvärdet (Djurfeldt et al 

2010: 59-65). Jag resonerar således att medelvärdet är ett bra mått på hur angelägen 

respektive norm ter sig inom den svenska befolkningen. Standardavvikelsen blir vidare ett 

sätt att analysera hur pass stor konsensus som existerar inför varje norm. Ju högre 

medelvärde, desto mer angelägen tycks en norm vara jämfört med en annan och ju lägre 

spridning runt detta medelvärde, desto större konsensus verkar existera kring detta påstående.  

För att undersöka existensen av dimensioner inom medborgarnormerna har en faktoranalys 

genomförts. Grundtanken i denna analys är att variabler inom till exempel ett index 

samvarierar med varandra till olika grad. Faktoranalysen är följaktligen ett sätt att undersöka 

underliggande dimensioner utifrån samvariansen mellan variabler som relaterar till varandra. 

(Field 2009: 636f). Förvisso har två stycken dimensioner uppdagats genom denna 

faktoranalys som utförs i min undersökning, där en dimension berör de tre högst skattade 

medborgarnormerna och en annan dimension som omfattar resterande medborgarnormer 

(förutom myndighetsuppsikt). Däremot har en reliabilitetsanalys som genomförts på dessa 

dimensioner visat att den första dimensionens reliabilitet understsiger det kritiska värdet för 

Cronbach's alpha. Detta innebär att det finns en risk att de medborgarnormer som omfattas av 

dimensionen inte undersöker samma område. Att genomföra en regressionsanalys mellan de 

olika tillitsvariablerna och dessa dimensioner var för sig saknar därmed metodologiskt stöd, 

och jag vill resonera att det även saknar teoretiskt stöd. Min konceptualisering (inte minst 

utifrån teori framlagd av Piotr Sztompka) uttrycker inte grunden för tillit inom respektive 

medborgarnorm i sig, utan snarare den normativa sammanhållningen som de kan bidra till. 

Jag har därmed tagit beslutet att avstå från att presentera dessa dimensioner och istället 

fokusera på medborgarnormerna som samlade i ett index vars reliabilitet överstiger det 

kritiska värdet.   
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4.6.2 Multivariat regressionsanalys 

För att pröva mina tre hypoteser har det varit aktuellt att genomföra en multivariat 

regressionsanalys. Detta eftersom hypoteserna utgår att det existerar ett signifikant samband 

(i olika riktningar) mellan samtliga variabler. Den multivariata regressionsanalysen gör det 

möjligt att undersöka sambandet mellan flera oberoende variabler och en kvantitativ 

beroende variabel, och tillåter även att testa huruvida flera kontrollvariabler påverkar 

regressionen (Djurfeldt et al. 2009: 355f). Denna analysmetod utgör därmed ett sätt för mig 

att inte bara undersöka sambandet mellan respektive variabel utan även att testa ifall andra 

variabler påverkar detta samband.  

De värden som jag har valt att presentera i resultatet utifrån den multivariata 

regressionsanalysen är r2, b-koefficient och signifikansvärde. Enbart dessa värden 

presenteras för att hålla det enkelt och praktiskt, men samtidigt få med resultat som förklarar 

sambandets riktning, förklaringsgrad och signifikans. R2 är determinationskoefficienten och 

visar kortfattat upp förklaringsgraden av regressionsmodellen. Om r2-värdet för en modell till 

exempel är 0,10 betyder det att 10 procent av variansen inom den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna som är med i modellen. B-koefficienten visar hur 

mycket respektive oberoende variabel påverkar den beroende variabeln och tydliggör även 

sambandets riktning (negativt/positivt). Signifikansvärdet belyser sannolikheten att 

sambandet som finns i modellen återfinns i populationen (Djurfeldt et al. 2010: 314-317). 

Signifikansvärdet uttrycks i min resultatdel med en asterisk (*) för signifikans på 5%-nivån 

(<0,05), två asterisker (**) för signifikans på 1%-nivån (<0,01) och tre asterisker (***) för 

signifikans på promillenivå (<0,001). 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Naturligtvis är det viktigt att ta upp forskningsetiken bakom denna studie, även om jag själv 

inte är aktören som utfört materialinsamlingen. Därför avser jag i detta avsnitt att diskutera 

undersökningen ISSP-2014(S) utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskaretik. 

Dessa fyra huvudkrav utgår från informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 2002). Informationskravet innebär att 

forskaren har den etiska obligationen att informera berörda om forskningens syfte. Detta krav 

konkretiseras i utskicket av ISSP-2014(S) genom en genomgående introduktion till 

undersökningen som den svarande kan ta del av. I denna introduktion tydliggörs den 

svarandes roll (att dela med sig av sina åsikter), vilket område det rör (rättigheter och 
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skyldigheter i en demokrati), urvalet, undersökningssamordnare (Umeå Universitet), och 

ISSP-undersökningarnas jämförelsesyfte med andra länder. Vidare i denna introduktion 

berörs även samtyckeskravet, som innebär att forskaren måste hämta samtycket från 

undersökningsdeltagarna för att gå vidare med studien. I fallet av ISSP-2014(S) behandlas 

detta genom att dels tydliggöra att deltagandet är helt frivilligt, och att svarandet på frågorna 

och inskickandet av svaren utgör grunden för samtycke.  

Det som dock kan ses som något problematiskt är formuleringen kring deltagandets frivilliga 

karaktär som uttrycks på följande sätt: "Det är helt frivilligt att svara, men varje uteblivet svar 

minskar undersökningens värde och möjligheterna att på ett bra sätt beskriva allmänhetens 

uppfattningar". Å ena sidan förstår jag vikten av att få in så många svar som möjligt utifrån 

en forskningssynpunkt; detta är naturligtvis att föredra för att få ett så generaliserbart resultat 

som möjligt. Problemet med en sådan formulering är att undersökningsdeltagare kan uppleva 

sig pressade till att svara vilket dels riskerar att försumma samtycket som undersökningen 

bygger på, samt påverka svarens karaktär.  

Konfidentialitetskravet utgår från tanken att uppgifterna om deltagarna i en undersökning ska 

behandlas med fullständig konfidentialitet, och därmed inte heller lämnas ut till obehöriga 

aktörer. I fallet av ISSP-2014(S) presenteras intentionen till konfidentialitet tydligt genom att 

nämna att uppgifter som samlas in kommer att anonymiseras så fort materialet är insamlat, 

och dessutom tydligt uttrycka att just SIFO är den enhet som hanterar och disponerar 

frågeformulären. Vidare nämns även att svaren endast kommer att redovisas i olika 

tabellsammanställningar. Nyttjandekravet kortfattat utgår från att uppgifter insamlade om 

enskilda individer endast får användas i forskningsändamål. I introduktionen till ISSP-

2014(S) uttrycks delvis detta genom att huvudmannen (Umeå Universitet) presenteras som 

"huvudnyttjare" av materialet, samt att undersökningens syfte är att jämföra resultat på en 

internationell nivå uttrycks.  

Min egen roll i etikens tillämpning klargörs genom de riktlinjer som Svensk Nationell 

Datatjänst (SND) uttrycker i samband med materialförvärvet. Dessa riktlinjer tydliggör att 

jag som använder materialet bör 1. förse min uppsats med referenser enligt den formalia SND 

anser är tillbörlig 2. aldrig göra datan tillgänglig för tredje part 3. endast använda datan för 

det ändamål som specificerats 4. rapportera min uppsats till Svensk nationell datatjänst och 5. 

följa rådande forskningsetiska principer utifrån vetenskapsrådets "God forskningssed". Jag 

har naturligtvis avsett följa alla dessa riktlinjer på högsta allvar. Bland annat har jag under 
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arbetets gång endast bevarat datan på min egen lösenordskyddade dator samt systemet för 

skolans datorer för att undvika att materialet kommer ut till tredje part. Jag har även avsikten 

att följa riktlinjerna för formalia som är tillbörliga enligt Svensk nationell datatjänst och min 

intention är att rapportera in denna uppsats när den är färdig. Ändamålet som jag angav till 

SND vid förvärvandet av materialet var baserat i studiens syfte samt att avsikten var att 

använda materialet till en C-uppsats. Jag har haft intentionen att följa de etiska principer som 

presenteras i god forskningssed, och hoppas att detta även har framkommit tidigare i detta 

avsnitt.  

5. RESULTAT 

Resultatavsnittets disposition syftar till att först ge en deskriptiv introduktion till 

medborgarnormerna - dess karaktär, medelvärde och spridning - för att sedan presentera 

regressionsanalysen som utgör arbetets hypotesprövning. Den deskriptiva statistiken i 

avsnittets första del bör inte ses som ett försök att fragmentisera eller dela upp normerna 

mellan varandra; ett sådant försök har visat sig relativt ogrundat (se metodavsnittet). Snarare 

presenteras det deskriptiva avsnittet primärt för att ge en överblick över hur medborgar-

normerna skattas generellt och vidare vilket konsensus som existerar inför dem. Resultat-

avsnittets senare del ämnar på ett så tydligt sätt som möjligt framföra prövningen av 

undersökningens hypoteser genom presentationen av de regressionsmodeller som använts i 

databearbetningen. För tydlighetens skull presenteras den första tabellen på nästa sida.   
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5.1 Deskriptiv presentation - medborgarnormer 

Tabell 5.1.1. Index för medborgarnormer 

Normer inom den Svenska befolkningen inför vad som gör "en god medborgare" 

Variabelkaraktär Medelvärde Standardavvikelse 

Röstar i allmänna val 6,33 1,20 

Aldrig smita från skatter 6,13 1,28 

Alltid följa lagar och regler 6,06 1,13 

Myndighetsuppsikt 5,93 1,23 

Förstå sig på människor med andra 

åsikter 

5,74 1,28 

Hjälper människor i Sverige som har det 

sämre ställt 

5,34 1,42 

Produktval utifrån etiska, religiösa eller 

politiska skäl 

5,04 1,57 

Hjälper människor i världen som har det 

sämre ställt 

4,95 1,59 

Aktiv i föreningar 3,74 1,58 

Värde för Cronbach's alpha: 0,793 (> 0,7)  

 

I tabell 5.1.1 klargörs att medelvärdet för i princip samtliga normer (förutom aktiv i 

föreningar) är relativt högt med tanke på att maximumvärdet är 7 och majoriteten har ett 

värde över 5. Standardavvikelsen tycks vara väldigt koncentrerad - mellan 1,6 och 1,1 - för 

samtliga normer; det tycks därmed finnas relativt starkt konsensus inför vilka förväntningar 

som ska ställas på "den goda medborgaren". När ett reliabilitetstest genomförts på alla 

medborgarnormerna samlade har detta test visat ett värde över 0,7, vilket är det kritiska 

värdet för Cronbach's alpha. Detta innebär att medborgarnormerna ihopslagna inom rimlig 

mån mäter samma område. Medborgarnormerna kan därmed på ett rimligt sätt presenteras i 
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ett index och mätas som beroende variabel i en regressionsanalys mot tillitsvariablerna som 

oberoende variabler.  

5.2 Hypotesprövning - Samband mellan tillit och medborgarnormer 

I resultatavsnittets andra del fokuserar jag på att pröva mina tre hypoteser om sambandet 

mellan olika former av tillit och medborgarnormer. Studiens två första hypoteser avser 

existensen av ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer, 

respektive ett positivt samband mellan institutionell tillit och medborgarnormer. Dessa 

hypoteser har testats i en regressionsanalys där de olika typerna av tillit utgör oberoende 

variabler vars påverkan på medborgarnormerna som beroende variabel undersöks. Resultatet 

av denna regression presenteras i tabell 5.2.1. Studiens tredje hypotes avser prevalensen av 

ett negativt samband mellan generaliserad och institutionell tillit, där den generaliserade 

tilliten utgör den oberoende variabeln och den institutionella tilliten den beroende variabeln. 

Prövningen av denna hypotes har skett i en enskild regressionsanalys vars resultat presenteras 

i tabell 5.2.2. Avsnittet inleds med fokus på prövningen av de två första hypoteserna vars 

resultat kan observeras i tabell 5.2.1, vilket presenteras på nästa sida för tydlighetens skull.   



	   31	  

Tabell 5.2.1 - Samband mellan tillit och medborgarnormerna 
 
I denna regressionsanalys testas sambandet mellan generaliserad respektive 

institutionell tillit och index över medborgarnormer. Ett antal kontrollvariabler har 

även lagts fram, varav endast kön har haft en signifikant påverkan på sambandet.    

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

R2  0,031 (3,1%) 0,039 (3,9%) 0,083 (8,3%) 
Gen_tillit_låg 

B 

 

-0,11 

 

 

-0,36 

 

 

-0,04 

Gen_tillit_medelhög 

B 

 

-2,73** 

 

 

-2,84** 

 

 

-2,51* 

Gen_tillit_myckethög                                                          

B 

 

-4,20*** 

 

 

-4,15*** 

 

 

-3,77** 

Inst_tillit_låg 

B 

 

  

2,89* 

 

 

3,73** 

Inst_tillit_medelhög 

B 

 

  

3,02* 

 

 

3,35* 

Inst_tillit_myckethög 

B 

 

  

3,47** 

 

 

3,88** 

Kön 

B 

 

  

 

 

-3,23*** 

*= Signifikans på 5% nivå, **= Signifikans på 1% nivå ***= Signifikans på promillenivå 

Beroende variabel: Index över medborgarnormer (se tabell 5.1.1) 

 

I tabell 5.2.1 ser vi sambandet mellan olika former av tillit och medborgarnormer som 

beroende variabel. Notera att referenskategorin för samtliga tillitsvariabler är mycket låg tillit. 

Modell 1 visar regressionen när endast dummyvariablerna för generaliserad tillit utgör den 

oberoende variabeln. Modell 2 visar regressionen när även dummyvariablerna för 

institutionell tillit har lagts till som oberoende variabel och modell 3 visar upp hur sambandet 

påverkas när även kön har lagts till som kontrollvariabel. Jag vill påminna om att endast 

denna kontrollvariabel (kön) presenteras eftersom det är den enda kontrollvariabeln med 

signifikant påverkan på variansen inom medborgarnormerna. I modell 1 observerar jag ett 

negativt samband mellan generaliserad tillit och medelvärdet för index för medborgarnormer. 
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För varje steg tilliten ökar, desto lägre tycks medborgarnormerna skattas och vice versa.  Jag 

kan därmed bekräfta min hypotes (1) om att det existerar ett signifikant samband där lägre 

grader av generaliserad tillit leder till en högre skattning av medborgarnormerna. Eftersom r2 

ligger på 0,031 kan jag utläsa att 3,1 % av variansen inom medborgarnormernas skattning 

kan förklaras av den generaliserade tilliten.   

 

I modell 2 ser vi även att den institutionella tilliten påverkar variansen inom 

medborgarnormerna, denna gång positivt. Ju högre grad av institutionell tillit, desto högre 

medelvärde för medborgarnormernas index tycks finnas. Vi ser dock utifrån r2-värdet att 

endast 0,8% av variansen inom indexet för medborgarnormerna kan förklaras av den 

institutionella tilliten vilket är mycket lågt. Trots det kan jag bekräfta min andra hypotes (2), 

nämligen att det existerar ett signifikant positivt samband mellan institutionell tillit och 

medborgarnormer, där högre grader av institutionell tillit tycks öka skattningen av 

medborgarnormerna. I modell 3 ser vi att variabeln kön fångar upp en del av sambanden 

eftersom b-koefficienten och signifikansen för tillitsregressionerna förändras nämnvärt när 

denna variabel testas. Jag noterar däremot fortfarande signifikanta samband som går i samma 

riktning oavsett om variabeln kön är med eller inte. Det tycks finnas ett samband mellan kön 

och medborgarnormer där män har 3,23 enheter lägre medelvärde än kvinnor. Detta samband 

är signifikant och förklarar enligt r2-värdet 4,4% av variansen inom medborgarnormernas 

medelvärde. Jag går vidare presenterar relationen mellan generaliserad och institutionell tillit 

på följande sida.  
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Tabell 5.2.2 - Relationen mellan generaliserad och institutionell tillit  

Variabel Modell 1 Modell 2 

R2  0,084 (8,4%) 0,087 (8,7%) 
Gen_tillit_låg 

B 

 

-0,22* 

 

-0,21* 

Gen_tillit_medelhög 

B 

 

-0,64*** 

 

-0,63*** 

Gen_tillit_myckethög 

B 

 

-0,96*** 

 

-0,94*** 

Kön 

B 

  

-0,01 

*= Signifikans på 5% nivå, **= Signifikans på 1% nivå och ***= Signifikans på promillenivå 

Beroende variabel: Institutionell tillit 

 

I tabell 5.2.2 ser vi en regressionsanalys som testar sambandet mellan generaliserad tillit och 

institutionell tillit. Låt oss påminnas om att den institutionella tilliten (Q15a) ursprungligen 

utgår från svarsalternativ på en ordinalskala som går från positivt till negativt. För att kunna 

analysera denna variabel på ett fruktbart sätt i en regressionsanalys har jag därför kodat om 

den till en kvotskala som går från negativt till positivt mellan 1-5. Det vi ser i modell 1 är 

följaktligen att det finns ett negativt samband mellan generaliserad tillit och institutionell 

tillit. För varje steg den generaliserade tilliten ökar tycks graden av institutionell tillit minska 

och vice versa. I modell 2 har kön återigen lagts in som kontrollvariabel men i detta fall ser vi 

att kön inte signifikant påverkar variansen inom institutionell tillit. Vi ser att generaliserad 

tillit påverkar 8,7 % av variansen inom den institutionella tilliten. Min tredje hypotes (3) kan 

därmed bekräftas: lägre grader av generaliserad tillit tycks ligga i linje med högre grader av 

institutionell tillit.   
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

Utifrån resultatet av min databearbetning kan jag bekräfta studiens samtliga tre hypoteser, 

nämligen att 1. det existerar ett negativt samband mellan generaliserad tillit och 

medborgarnormer där lägre grader av generaliserad tillit leder till högre skattning av 

medborgarnormerna, 2. det existerar ett positivt samband mellan institutionell tillit och 

medborgarnormer, där högre grader av institutionell tillit leder till högre skattning av 

medborgarnormer och 3. det existerar ett negativt samband mellan generaliserad och 

institutionell tillit där lägre grader av generaliserad tillit leder till en högre grad av 

institutionell tillit. Existensen av ett negativt samband mellan generaliserad tillit och 

medborgarnormer saknar stöd i det kommunitarianska perspektivets föreställning att tillit och 

medborgarnormer är positivt förgrenade komponenter inom konceptet socialt kapital (Putnam 

1993; Hooghe & Stolle 2003; Newton 1997). Likväl har ett sådant negativt samband visat sig 

både i tidigare forskning (Zmerli 2010; Kotzian 2014) samt sedermera i resultatet av denna 

studie. Förklaringsmodellen jag utgår från gör det möjligt att se dessa samband som "tillitens 

tillflykt"; att tilliten ersätts av substitut när den är lägre för vissa subjekt. Det är således 

möjligt att både medborgarnormerna samt de aktörer som har en övervakande, medlande 

funktion för ansvarsskyldighetens legitimitet inom dessa normer kan utgöra fungerande 

substitut för tilliten. Diskussionen som förs i följande avsnitt har därmed avsikten att klargöra 

på vilken bas en sådan substituering av tilliten är möjlig genom att undersöka grunden för 

tillit som existerar inom medborgarnormerna, och hur denna grund relaterar till externa 

aktörer varpå den institutionella tilliten vilar.  

6.1 Grunden för tillit inom medborgarnormerna 

Vid en jämförelse mellan förväntningar på "andra människor" (generaliserad tillit) och 

"förväntningar på önskvärt agerande från den goda medborgaren" (medborgarnormerna) 

tycks det redan i definitionen existera olika förutsättningar för tillitens etablering.  

Den generaliserade tilliten kan i största allmänhet inte vara grundad, eftersom det inte finns 

någon kontext varpå legitima förväntningar kan vila. Någon direkt kunskap, erfarenhet eller 

information kan inte existera inför "andra människor" eftersom dessa aktörer kan vara vilka 

som helst; både främlingar och personer i vår närhet. Denna närmast odefinierade kategori 

människor är därmed drabbad av den anonymitet och "opaqueness" som Sztompka tidigare 

uttryckt som problematisk i etablerandet av tilliten. Om tilliten placeras på en sådan kategori 

aktörer är tilliten blind och risken för tillitsmässiga överträdelser och kränkningar är hög.  
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I detta avseende skiljer sig medborgarnormerna fundamentalt från denna anonymitet som 

präglar den generaliserade tilliten. Medborgarnormerna konkretiserar förväntningar på ett 

önskvärt agerande från "goda medborgare", vilket i sig erbjuder en kontext till aktören. 

Aktörer som ska placera sin tillit har i detta avseende ett antal scenarion att välja mellan 

vilket är tydligt i Tabell 5.1.1 - förväntningarna är tydligt formaliserade och berör ett antal 

praktiker som avgör vad som är önskvärt och icke-önskvärt. Att medborgarnormerna har en 

relativt stor räckvidd kan fastslås utifrån att det existerar brett konsensus utifrån samtliga 

förväntningar som är en del av det index som presenteras i tabell 5.1.1; den snittliga 

spridningen är koncentrerad mellan 1,2 och 1,6 enheter från medelvärdet. Det bör även 

noteras att medelvärdet för majoriteten av normerna som är samlade i detta index är relativt 

högt - fem av sju av dessa normer har ett medelvärde som överstiger 5, vilket är högt med 

tanke på att det högsta möjliga medelvärdet är 7. Det tycks därmed som att de flesta normer 

som är samlade i indexet upplevs vara angelägna av större delen av befolkningen. Båda dessa 

faktorer resonerar jag lägger en grund för den typen av normativ sammanhållning som enligt 

Piotr Sztompka är en samhällelig förutsättning för tillitens etablering.  

 

Jag resonerar även att medborgarnormerna omfattas av en ansvarsskyldighet som erbjuder en 

grund för tilliten. Ansvarsskydligheten utgår från att en aktör kan ställas till svars för sitt 

agerande genom medlandet av externa aktörer. I tabell 5.1.1 i indexet för medborgarnormer 

kan jag observera vissa praktiker som omfattas av en sådan ansvarsskyldighet, speciellt två 

av de tre högst skattade normerna - förväntningen att "en god medborgare" aldrig ska smita 

från skatter och alltid ska följa lagar och regler. Dessa praktiker övervakas av externa aktörer 

såsom skattemyndigheten, rättsväsendet och offentliga beslutsfattare som kan ta sig rätten att 

ställa aktörer till svars för deras agerande. En förutsättning för att ansvarsskyldigheten ska 

vara legitim är att det existerar en tillit inför dessa externa aktörer. Att institutionell tillit 

korrelerar positivt med indexet för medborgarnormer (tabell 5.2.1) och att lägre grader av 

generaliserad tillit ligger i linje med högre grader av institutionell tillit (tabell 5.2.2) kan 

indikera en externalisering av tilliten. Tilliten för externa aktörer, såsom offentliga 

beslutsfattare, tycks öka samtidigt som betydelsen av medborgarnormerna ökar. Detta skulle 

förvisso kunna tolkas utifrån de externa aktörernas möjlighet att skänka legitimitet till 

medborgarnormerna. Men det måste samtidigt klargöras att inte alla medborgarnormer som 

är en del av indexet i tabell 5.1.1 berör praktiker som övervakas av externa (institutionella) 

aktörer. Det går alltså inte att fastslå att denna externalisering sker med grund i en ökad 
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ansvarsskyldighet och legitimitet som erbjuds av externa (institutionella) aktörer, då dessa 

aktörer endast kan erbjuda en ansvarsskyldighet för vissa, specifika medborgarnormer.  

6.2 Medborgarnormerna som ett substitut för tilliten 

Jag kan i detta skede påminna mig själv om att det inte kan existera ett vakuum när tilliten är 

låg eller obefintlig inför vissa aktörer. Utifrån denna tanke ter det sig rimligt att anta att lägre 

grader av generaliserad tillit kan resultera i att ersättare för denna bristande tillit krävs för att 

motverka det vakuum som inte får existera. Som jag tidigare nämnt i teoriavsnittet finns 

specifikt två stycken fungerande substitut för tilliten som är av intresse för denna analys, 

nämligen extremt regelföljande och tillitens externalisering. Det extrema regelföljandet avser 

individens behov av att formalisera relationer med andra aktörer genom till exempel regler 

och konkretiserade förväntningar inom en form av regelverk. Tillitens externalisering avser 

processen när tilliten projiceras från en position där grunden för tillit är begränsad, till en 

annan aktör. Jag menar att prevalensen av båda dessa substitut går att observera i de samband 

som uppdagats i denna studie. Medborgarnormerna formaliserar och konkretiserar tydliga 

förväntningar på "goda medborgare", vilket blir som ett ideal att följa. Om inte vissa av de 

praktiker som är en del av detta ideal följs kan andra aktörer ställas till svars för deras 

agerande, vilket i sig ger medborgarnormerna ökad legitimitet och förutsägbarhet; risken för 

överträdelser minskar.  

 

Ansvarsskyldigheten är därmed avgörande för att "regelföljandet" ska vara befogat, men 

samtidigt är även ansvarsskyldigheten beroende av tilliten inför de externa aktörer som ska 

upprätthålla tillsynen. Således sker en externalisering av tilliten från den generaliserade 

tilliten till både medborgarnormerna och de institutionella aktörer som ökar trovärdigheten 

inom medborgarnormerna. Detta kan ge en förklaring till hur alla dessa variabler tycks hänga 

ihop i genomförda regressionsanalyser; när den generaliserade tilliten är lägre ökar både 

skattandet av medborgarnormerna och den institutionella tilliten. Detta får även stöd av 

fyndet att den institutionella tilliten ökar skattningen för medborgarnormerna, även om det 

bör noteras att förklaringsgraden av detta samband är begränsat (se tabell 5.2.1).  

 

Sammanfattningsvis tycks medborgarnormerna kunna utgöra ett fungerande substitut för 

tilliten när den är lägre för "andra människor" som en odefinierad kategori. Detta tycks vara 

fallet när man tar i åtanke de samband som visat sig i denna studie och kan i synnerhet 

förklaras utifrån den grund för tilliten som kan existera inom medborgarnormerna. Att 
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konsensus råder för medborgarnormerna uppvisar normernas förmåga att erbjuda en normativ 

sammanhållning som är en samhällelig förutsättning för tillitens etablerande. 

Ansvarsskyldigheten som omfattar medborgarnormerna ökar (förutsatt att det finns en 

institutionell tillit) trovärdigheten av medborgarnormerna, och minskar risken för 

överträdelser. Alla dessa faktorer bör kollektivt ses som orsaker till de samband som har 

observerats i denna studie, samt flertalet andra undersökningar (Zmerli 2010; Kotzian 2014). 

Utifrån den förklaringsmodell jag har använt mig av bör inte dessa samband, till skillnad från 

Zmerlis resonemang om den "mörka sidan av socialt kapital", ses som att den generaliserade 

tilliten försvagar medborgarnormerna. Snarare menar jag att medborgarnormerna utifrån en 

förhållandevis stark grund för tilliten erbjuder ett substitut för tilliten när den är lägre för 

andra människor. Detta betyder i sig inte att medborgarnormerna försvagas när tilliten är 

högre, utan snarare att medborgarnormerna som en form av konkretiserade förväntningar på 

ett önskvärt agerande från andra (medborgare) får större betydelse när tilliten för andra är 

lägre. Därmed förkastar jag inte fullständigt Putnams och andra kommunitarianska teoretikers 

föreställning om både tilliten och medborgarnormernas positiva betydelse. Snarare pekar 

fyndet av ett negativt samband på behovet att omkonceptualisera sambandets riktning - 

medborgarnormerna kan erbjuda en grund för tilliten som får större betydelse när tilliten är 

lägre och därmed måste ersättas av fungerande substitut.     
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Jag har i denna avslutande diskussion avsikten att lyfta fram mina resultat, huvud-

resonemangen jag framför i analysavsnittet samt relatera mina fynd till tidigare forskning 

inom forskningsområdet. Utöver detta för jag även en mindre metodologisk diskussion 

utifrån problematik jag upplevt med min metod, samt för fram den potential för vidare 

forskning som jag anser finns inom området för min studie.  

7.1 Resultat, analytiska fynd och relationen till tidigare forskning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka medborgarnormerna som ett möjligt substitut 

för generaliserad tillit genom att undersöka prevalensen av ett negativt samband mellan 

generaliserad tillit och medborgarnormer samt den institutionella tillitens roll för denna 

relation. När den generaliserade tilliten inför andra är lägre tycks medborgarnormerna samt 

den institutionella tilliten skattas högre. Uppdagandet av ett sådant samband är inte unikt för 

denna studie, utan får stöd av vissa andra undersökningar inom området (Zmerli 2010; 

Kotzian 2014). Ett sådant samband kan inte förklaras av tidigare vedertagen 

kommunitariansk teori om socialt kapital, då detta perspektiv (e.g. Putnam 1993; Hooghe & 

Stolle 2003; Newton 1997) förutsätter ett positivt samband mellan medborgarnormer och 

tillit. Sonja Zmerli som utfört forskning inom detta område benämner ett negativt samband 

mellan tillit och medborgarnormer som "det sociala kapitalets mörka sida".  

 

Utifrån den förklaringsmodell som jag föreslagit menar jag att så inte nödvändigtvis är fallet. 

Snarare uttrycker den kedja av resonemang som jag utgår från att ett sådant samband kan ses 

som att den generaliserade tilliten ersätts av medborgarnormerna när den är lägre för andra 

människor. Medborgarnormerna kan därmed ses som ett fungerande substitut för tilliten.  

Att medborgarnormerna utgör ett sådant substitut bör ses i ljuset av den förhållandevis starka 

grund för tilliten som existerar inom medborgarnormerna genom flertalet faktorer, däribland 

kontexten, ansvarsskyldigheten och den normativa sammanhållningens betydelse. Utifrån 

bristen på kontext existerar inte en sådan grund för tilliten inför "andra människor" som 

odefinierad, närmast anonym kategori människor, varför ett samband där lägre grader av 

generaliserad tillit leder till högre skattning av medborgarnormerna ter sig förklarligt.  

 

Likt i föregående fall när medborgarnormernas utbreddhet har studerats (Denters et al. 2003) 

har denna studie kunnat visa att ett brett konsensus existerar inför medborgarnormerna, och 
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även att dess skattade angelägenhet tycks vara påtaglig för majoriteten av befolkningen.  

Detta fynd tillsammans med resonemanget att medborgarrollen innehas av majoriteten av 

samhällets aktörer indikerar en form av normativ sammanhållning som enligt Piotr Sztompka 

är en viktig förutsättning för tillitens samhälleliga grund. Både Zmerli (2010) och Kotzian 

(2014) har framfört resonemanget att det tycks som att normer som en form av restriktioner 

och konkretiserade obligationer får ökad betydelse när tilliten för andra är lägre, som ett sätt 

att hålla andra människor under kontroll - ett resonemang som fått stöd av resultatet i denna 

studie samt förklaringsmodellen som jag har använt mig av. Ett möjligt substitut för tilliten 

som beskrivs av Piotr Sztompka och som har specifik betydelse i detta sammanhang är 

extremt regelföljande; individens behov att formalisera sina förväntningar inför andra 

individer i en form av regelverk när tilliten för andra är låg. Jag menar att sambandet som 

observerats i resultatet av denna studie mellan lägre grader av generaliserad tillit och en 

högre skattning av medborgarnormerna indikerar ett sådant beteede, vilket vidare styrker 

uppfattningen om att medborgarnormerna utgör ett möjligt substitut för den generaliserade 

tilliten.   

 

Likt föregående studier (Zmerli 2010; Kotzian 2014; Letki 2006) har även den institutionella 

tilliten visat sig ha en positiv roll för medborgarnormernas skattning. Det ska dock påpekas 

att detta samband har relativt låg förklaringsgrad (se tabell 5.2.1) men har inte desto mindre 

visat sig vara signifikant. Detta fynd, tillsammans med faktumet att lägre grader av 

generaliserad tillit visat sig ligga i linje med högre grader av institutionell tillit (se tabell 

5.2.2), indikerar den institutionella tillitens medlande roll i förhållande till medborgar-

normerna och grunden för tilliten som existerar inom dem. Ansvarsskyldigheten som 

existerar inom medborgarnormerna tycks delvis vara beroende av tilliten för de externa 

aktörer (e.g. offentliga beslutsfattare) som övervakar vissa praktiker som medborgarnormerna 

utgår från (e.g. skattebetalande och laglydighet). Det bör dock påpekas att inte alla de 

praktiker som medborgarnormerna utgår från övervakas av externa aktörer, till exempel 

föreningsaktivitet, produktval och generositet. Trots det tycks tilliten fortfarande projiceras 

över till institutionella aktörer när den generaliserade tilliten är lägre, vilket tyder på tillitens 

externalisering; ett annat fungerande substitut för den generaliserade tilliten.  
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7.2 Metodologisk diskussion och reflexivitet 

Det huvudsakliga metodologiska syftet som präglat denna studie är att försöka åstadkomma 

ett generaliserbart resultat som i den mån det är möjligt representerar den svenska 

befolkningen. Utifrån mängden deltagare i urvalet, urvalsmetoden samt de statistiskt 

signifikanta resultaten jag funnit genom mina analysmetoder menar jag att detta syfte i alla 

fall delvis har haft framgång. Däremot bör det fortfarande noteras att representativiteten inte 

är en fullständig spegling av det svenska samhället. Detta kan observeras i urvalsavsnittet 

(4.3) där det framgår att en avsevärt lägre andel personer med utländsk bakgrund existerar 

inom urvalet än vad som finns i den svenska befolkningen. Detta visar att specifikt denna 

grupps representativitet är begränsad i materialet. Det ska även noteras att materialet som 

ligger tilll grund för denna studie är från 2014, det vill säga tre år gammal. Åsikter om 

medborgarnormer och tillit är knappast oföränderliga fenomen, utan kan förändras med tiden. 

Representativiteten i materialet avser därför specifikt åsikter inom den svenska befolkningen 

året 2014.   

 

Ytterligare en metodologisk punkt som bör diskuteras är materialets begränsningar inför 

mätbarheten av tilliten. Endast två variabler existerar i materialet som tydligt anknyter till 

tillit vilka berör specifikt huruvida svarspersonen litar på andra människor respektive litar på 

offentliga beslutsfattare. Ett resultat med högre validitet hade förmodligen kunnat presenteras 

om flera variabler som berör institutionell tillit hade varit tillgängliga som i sin tur skulle 

kunna samlas i ett index av institutionell tillit. Nu avser den institutionella tilliten specifikt ett 

subjekt, nämligen offentliga beslutsfattare, vilket argumentativt endast utgör en specifik aktör 

som får representera den institutionella tilliten. Jag menar dock fortfarande att offentliga 

beslutsfattare är en extern aktör med möjlighet att påverka ansvarsskyldigheten och 

legitimiteten av medborgarnormerna, varför tilliten inför denna aktör fortfarande är fruktbar i 

undersökningen av relationen mellan tillit och medborgarnormer.   

7.3 Potential för vidare forskning 

Det tycks finnas en poäng i att studera medborgarnormer som ett substitut för tilliten. Således 

har den förklaringsmodell jag har föreslagit utifrån Piotr Sztompkas funktionalistiska 

perspektiv kommit till användning. Även fast resonemang som ligger i linje med denna 

teoretisering förekommit tidigare (se Zmerli 2010 och Kotzian 2014 om behovet av 

restriktioner) har inte ett sådant perspektiv tillämpats i någon högre utsträckning i tidigare 
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forskning. Utan att överdriva den teoretiska grundens förmåga vill jag påstå att perspektivet 

har potential att förklara den typ av negativa samband mellan generaliserad tillit och 

medborgarnormer som uppdagats i studiens resultat. Det som hade varit intressant att vidare 

studera är huruvida sådana samband kan observeras mellan generaliserad tillit och andra 

typer av normer. Sådan forskning hade även kunnat undersöka på vilket sätt konsensus spelar 

in i grunden för tillit som existerar inom en samling normer, för att bygga vidare på idén om 

att en normativ sammanhållning lägger en samhällelig grund för tilliten. Utifrån resultatet av 

denna studie verkar det även finnas en mening med att utforska den institutionella tillitens 

roll för relationen mellan generaliserad tillit och medborgarnormer. Istället för att fokusera på 

socialt kapital som paparplykoncept grundat i socialt deltagande, tillit och medborgarnormer, 

skulle vidare forskning förslagsvis kunna fokusera på relationen mellan generaliserad tillit, 

institutionell tillit och medborgarnormer.  

 

Faktumet att det tycks finnas en grund för tilliten inom normativ sammanhållning inför 

medborgerliga åtaganden vore väldigt intressant att behandla i kontexten av integration. 

Speciellt med tanke på de positiva följder som tilliten kan få som en förutsättning för 

exempelvis samarbete mellan människor och tolerans inför oliktänkande. Syftet med denna 

studie har inte specifikt varit att diskutera medborgarnormerna och tilliten utifrån ett sådant 

perspektiv, utan snarare möjliggöra en förklaring av fynden som ersättandet av tilliten genom 

substitut. Inte desto mindre kan medborgarnormer och tillit utgöra fruktbara komponenter att 

studera mer specifikt avgränsat till integration samt sammanhållning med tanke på grunden 

för tillit som existerar inom medborgarnormerna och vidare tillitens förmåga att underlätta 

samarbete och fungerande relationer mellan människor.   

 

Det är viktigt att påpeka ett annat resultat som framkommit vilket inte har getts särskilt 

mycket fokus, nämligen förekomsten av ett samband mellan kön och medborgarnormer. Det 

tycks som att kvinnor skattar medborgarnormerna högre än män. Eftersom att denna 

kontrollvariabel inte har någon större relevans för mitt syfte samt att den lämnat resterande 

modeller relativt opåverkade i regressionsanalysen har jag inte ägnat någon vidare diskussion 

till detta fynd. Trots detta skulle ett sådant fynd möjligtvis vara en intressant fokuspunkt för 

vidare forskning som är mer avgränsad till att beröra frågor om könskonstruktion och 

socialisering av normer.   
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