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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I undersökningar och studier, inom såväl det statsvetenskapliga-, ekonomiska- samt inom 

sociologins forskningsområde, har det de senaste decennierna framkommit ett ökat intresset 

för teorier och forskning kring tillit, socialt kapital och förtroende. Forskningsområdet 

innefattar både  mellanmänskligt förtroende och förtroende för politiken.  

De skandinaviska länderna och framför allt Sverige tillhör i surveyundersökningarna World 

Values Survey, genomförda sedan 1981, den skara länder som utgör ”högtillitsländer” 

(Rothstein. Sociala fällor och tillitens problem. 2003:148). 

Genom surveyundersökningar i flertalet länder undersöks medborgarnas förtroende för det 

egna landets politiska institutioner. Denna forskning visar att det inte finns något starkt 

samband mellan politiskt förtroende1 och social tillit- där Sverige är ett tydligt exempel där 

förtroendet gått ned för de politiska institutionerna medan den sociala tilliten ligger kvar på en 

hög och stabil nivå (Rothstein 2003:173; Trädgårdh et. al. Den svala svenska tilliten: 

Förutsättningar och utmaningar. 2013).  

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 årligen en nationell 

frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på 

temat Samhälle, Opinion och Medier. Denna undersökning, där data samlas in via postala 

samt webbaserade enkäter, genomförs i huvudsak med samma förutsättningar varje år, detta 

för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. Det systematiska sannolikhetsurvalet 

i undersökningen av Sveriges befolkning omfattar för år 2014 17.000 personer i 

åldersintervallet 16–85 år2. Sjutton myndigheter har i den senaste undersökningen studerats 

och av dessa visar tretton organisationer en positiv betygsbalans, där Skatteverket har den 

högsta betygsbalansen om + 64 procent. Migrationsverket har den lägsta, - 38 procent 

(Holmberg, S. och Oleskog Tryggvason, N., Svenska folkets bedömning av offentliga 

myndigheters verksamhet. SOM-rapport nr 2014:11.s. 5). 

Att mäta förtroende för olika samhällsinstitutioner och förtroende för medmänniskor och 

institutioner kan antas ha betydelse för olika företeelser i samhället såsom tillväxt, ekonomisk 

jämlikhet och demokrati (Rothstein 2003).  

                                                           
1 Politiskt förtroende definieras enligt Rothstein (2003) som förtroende för det demokratiska systemets 

institutioner. 
2 Siffror från Holmberg, Sören och Oleskog Tryggvason, Nora, Svenska folkets bedömning av offentliga 

myndigheters verksamhet. SOM-rapport nr 2014:11.  
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Rothstein pekar på att det är de utförande offentliga institutionernas universalitet samt 

opartiskhet som skapar socialt kapital. Han understryker även institutionernas betydelse och 

för att det representativa systemet överhuvudtaget ska fungera så ska det uppfattas som 

legitimt (Rothstein 2003:223).  

Sverige har omfattande universella program där medborgarnas samt välfärdsstatens tillit 

bygger på uppfattningen om likabehandling och rättvisa; den som blir sjuk eller arbetslös får 

ta del av tillhandahållna tjänster. Om så inte är fallet finns det anledning att tilltron minskar 

till det politiska systemet (Kumlin och Rothstein. Making and breaking social capital The 

impact of Welfare-State Institutions. 2005:349-350).  

Deras forskning visar på att selektiva behovsprövande program (som behöver testa varje fall 

individuellt) i en större omfattning är utsatta för en ökad misstänksamhet om fusk, 

godtycklighet och diskriminering. (Kumlin och Rothstein 2005:347).   

Dagligen kommer människor i kontakt med välfärdens institutioner. Detta sker genom t.ex. 

nyttjande av barnomsorg, arbetsförmedling, allmän sjukvård, äldreomsorg, 

socialförsäkringssystem etc. Människors syn på samhället samt andra människor präglas 

delvis av de kontakter som finns med välfärdens institutioner (Kumlin och Rothstein 

2005:347). 
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1.2 Problemformulering 

Denna uppsats har sin utgångspunkt kring det social kapitalets teori formulerad av Robert 

Putnam, vars forskningsresultat visar att kvaliteten och ett högt deltagande i samhälliga lokala 

organisationer leder till en ökad andel socialt kapital. Detta är i sin tur avgörande för en ökad 

tilltro till samhället (s.k social tillit). För att formulera samt undersöka min forskningsfråga 

kompletteras Putnams teori med bland annat Bo Rothsteins forskning om Sociala fällor och 

tillitens problem (2003) samt Staffan Kumlin och Bo Rothsteins forskning i Making and 

breaking social capital (2005). Rothsteins och Kumlins forskning utgör i viss mån en kritik 

till Putnams teori. 

I vissa studier kan man finna samband mellan socialt förtroende och förtroendet för de 

politiska institutionerna, i andra studier saknas detta samband -  varför är det så? 

Med utgångspunkten ur Putnams samt Kumlin och Rothsteins forskning formuleras 

nedanstående fråga för att närmare undersöka två utförande institutioner i Sverige. 

 Finns det faktorer som påverkar medborgarna i Sverige och deras förtroende för en 

myndighet i större utsträckning än andra?  

 

1.3 Syfte 
Jag avser med min studie försöka förklara hur förtroendet ser ut för några olika myndigheter 

som räknas till de selektiva (behovsprövande institutionerna) utifrån undersökningar och 

tidigare forskning kring teorier om förtroende, socialt kapital och tillit.  

Om Putnams forskning handlar om banden mellan individerna och sociala organisationer och 

nätverk så definierar Rothstein socialt kapital som tillgångar i form av breda sociala nätverk 

med hög grad av tillit mellan aktörerna.   

 

1.3.1 Preciserade frågeställningar  

För att kunna hjälpa till att besvara mitt syfte har nedanstående frågeställningar arbetats fram: 

 Kan individuella uppfattningar och erfarenheter av myndigheten ha en inverkan på det 

sociala kapitalet och i sin tur det förtroende som individen har för myndigheten? D.v.s. 

finns det en skillnad i förtroende om man varit i kontakt med myndigheten ifråga eller 

ej? 
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1.4 Avgränsning 
Inom samhällsvetenskapen kan det sägas att alla studier i någon mening är jämförande. Till 

det yttre finns många betydande likheter mellan de utförande myndigheterna som gör 

jämförelsen intressant.  

Teorell och Svensson (Att fråga och att svara. 2007:222) redogör för fyra principer enligt 

vilka man kan välja sina fall vid en studie. Dessa principer kan kombineras med varandra eller 

tillämpas var för sig: 

 Att välja tunga/relevanta/betydelsefulla fall 

 Att välja fall med variation 

 Att välja generaliserbara fall 

 Att välja fall för att komplettera extensiva resultat 

Rättsväsendet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan är 

några av de numera sjutton offentliga myndigheter som kontinuerligt undersöks i olika 

förtroendeundersökningar, under mer än en tidsperiod.  

För att närmare kunna belysa variationer i förtroende väljs de två myndigheterna 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ut då de anses som behovsprövande. Anledningen 

till att välja ut dessa två organisationer är att det är de två behovsprövande institutioner som 

många människor har varit i kontakt med. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: efter min inledning belyses den teoretiska ramen för 

uppsatsen samt utgångspunkten i val av variabler. 

I avsnittet metod och material presenteras metodval, modell för utförande, teoriankytning  

samt beskrivning av datamaterial. I avsnittet hanteras även frågor kring validitet och 

reliabilitet. 

Analysen och resultatredovisningen redovisar de tester som genomförts med hjälp av 

tabeller, diagram och figurer.  

Under sammanfattande analys/slutsatser knyts avslutningsvis uppsatsens delar ihop samt 

det redogörs för några kortfattade tankar om möjliga fortsatta studier inom området.  
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2. Beskrivning av teoretisk referensram  
 

Nedan följer en översikt samt beskrivning av några av de teorier som är relevanta för min 

uppsats. Det finns ett tema man inte kan förbise när man i statsvetenskapliga sammanhang 

studerar tillit eller förtroende för civilisamhället och de politiska institutionernas roll. Vissa 

forskare betraktar tillit som en del av socialt kapital, andra sätter likhetstecken mellan de två 

termerna och andra ser på det ena som en del av det andra.Nedan åskådliggörs definitioner 

samt forskningsteorier kring förtroende samt förtroende i förhållande till politiken.  

 

2.1 Definitioner 
 

I uppsatsen kommer följande centrala begrepp att användas: 

 Socialt kapital  

 Tillit 

 Generellt förtroende 

 Förtroende för institutioner 

Socialt kapital är i Putnams teori baserad på tankarna om den medborgerliga dygden, att det är 

en skyldighet att engagera sig i samhället. Det sociala kapitalet gynnar både individen och 

samhället. Rothstein kritiserar å andra sidan att det mellanmänskliga förtroendet skapas av 

deltagandet i nätverken. Istället handlar socialt kapital om förtroende för de politiska 

institutionerna.  

Den kvantitativa dimensionen är inte tillräcklig för att definiera socialt kapital, utan även den 

kvalitativa karaktär (graden av tillit) är viktig enligt Rothstein. Tillit definieras enligt 

Rothstein som ”en förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet”(Rothstein 2003:111). 

 

Förtroende definieras enligt Putnam genom att 

 ”deltagande i organisationsväsende skapar ett socialt kapital som innebär att 

medborgarnas mellanhavanden kan bygga på förtroende för andra människor i 

samhället”3.  

                                                           
3 Rothstein (2003:80). 
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Samarbete möjliggörs när man vågar samarbeta med varandra eftersom man hyser förtroende 

för att den andre kommer att samarbeta (Rothstein 2003:80-81). Detta generella förtroendet 

mäts i Riks-SOM samt Väst-SOM undersökningarna genom en fråga som gäller om man i 

allmänhet kan lita på andra människor.  

Kumlin och Rothsteins (2005) data indikerar att medborgarnas syn på det omgivande 

samhället och synen på andra medmänniskor delvis formas genom kontakten med välfärdens 

institutioner. Deras fakta (eng. data) visar på att välfärdens institutioner är mer betydelsefulla 

för socialt kapital än vad graden av engagemang i organisationer och civilsamhälle är (Kumlin 

och Rothstein 2005:347).  

Socialt kapital kan både skapas och förstöras, beroende på hur staten väljer att organisera de 

offentliga institutionerna som ska implementera politiken (Kumlin och Rothstein 2005:247). 

Kumlin och Rothsteins forskning (2005:349) visar på att selektiva program (eng. needs-

testing programs) ökar misstänksamhet kring att erhålla en godtycklig behandling och 

diskriminering i jämförelse med universella program (eng. universal programs), och detta kan 

påverka medborgarnas misstänksamhet för anställda som är satta genomföra de selektiva 

programmen och synen på andra människor.  

 

2.2 Putnams teori kring socialt kapital 

Putnam (1993) sökte i boken Making Democracy Work under 1970-talet i  Italien efter 

förklaringar på vad som påverkar demokratins sätt att fungera. En reform genomfördes i 

Italien och denna innebar att ansvaret för sjukvård, jordbrukspolitik, skolpolitik, äldreomsorg 

med mera lades ut på 27 olika regionala parlament och styrelser. Under nära 20 års tid kunde 

Putnam och hans forskarkollegor studera utvecklingen i de olika regionerna. På så sätt 

skapades nästan en experimentiell situation för forskarna (Rothstein 2003:78). 

Utgångspunkten och det som gjort Putnams studie så intressant var användandet av en bredare 

definition av begreppet demokrati då man inkluderade såväl den representativa sidan som den 

utförande sidan av politiken. Demokrati handlar enligt Putnam inte bara om formella 

rättigheter eller hur väl de olika regionala parlamenten var sammansatta utan även de konkreta 

åtgärderna som var resultatet av decentraliseringsreformen. Med andra ord undersöktes 

huruvida det byggdes sjukhus och barnhem, lyckades man reformera jordbruket etc.  I studien 

användes 12 olika variabler, varav hälften handlade om genomförandesidan av politiken 

(Rothstein 2003:79-81).   
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Resultatet i Putnams studie, som alltså pågick under tjugo år, visade på att det var det lokala 

organisationsväsendet som var avgörande för demokratins sätt att fungera. Analysen 

kompletterades med historiska data om ekonomi och organisationsväsende och slutsatsen blev 

att det inte var ekonomisk tillväxt som gav upphov till det starka frivilliga organisationslivet 

utan att det var organsiationsväsendet som skapade den ekonomiska tillväxten. 

Deltagandet i organisationsväsendet skapar enligt Putnam ett socialt kapital som innebär att 

medborgarnas mellanhavaden bygger på förtroende för andra människor. Ett samhälle har tre 

typer av tillgångar: 

 Fysiskt 

 Humant 

 Socialt  

 

2.3 Rothsteins teorier kring social tillit och socialt kapital  

Rothsteins tes är att socialt kapital skapas av hur de offentliga institutionerna fungerar, 

snararare än att det är det sociala kapitalet som skapar en sorts politiska institutioner 

(Rothstein 2003:170). Medborgarna ska behandlas opartiskt och det väsentliga är vilka beslut 

som fattas av den genomförande administrativa förvaltande delen i den politiska processen. 

Rothstein menar att socialt kapital och då främst tillit, är av stor betydelse för utvecklingen. 

Det sociala kapitalet kan både byggas upp och förstöras beroende av  hur staten organiserar de 

offentliga institutioner som är satta till att genomföra politiken (Rothstein 2003:189). 

Det är alltså tillgången till universella eller opartiska institutioner som är den avgörande 

faktorn för tillgången till socialt kapital, en tankegång som även Svallfors (1996) benämner i 

sin forskning om olika välfärdsprograms stöd och legitimitet såsom att ”de selektiva ligger 

sämre till än de universella” (Rothstein 2003:191). 
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2.3.1 Socialt kapital och den sociala fällan 

Rothsteins bok ”Sociala fällor och tillitens problem”(2003) tar sin utgångspunkt i spelteorin, 

och att det finns två sidor av den. En matematisk och en kognitiv sida som i sin tur ser till 

begreppet och vad andra förväntar som den centrala faktorn, man fokuserar alltså på den 

kognitiva sidan av teorin. 

I Rothsteins bok syftar tillit till förtroende till medmänniskor och institutioner. Huvudtemat 

som Rothstein beskriver är ”sociala fällor”, och med det avses de handlingar som på kort sikt 

gynnar den enskilde men som för kollektivet innebär ineffektivitet på lång sikt. 

Upphovsmannen till begreppet den sociala fällan (the social trap) är ursprungligen psykologen 

John Platt (1973). Den sociala fällan är ett samlingsbegrepp för ett antal olika strategiska 

situationer som sociala aktörer kan befinna sig i och deras beteende bestäms av bedömningar 

av andras agerande i framtiden. Nedan åskådliggörs Rothsteins (2003:21) beskrivning av 

situationens logik: 

 Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta. 

 Men – om man inte litar på att ”alla de andra” samarbetar, är det meningslöst att själv 

välja att samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan 

alla andra också samarbetar. 

 Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att ”de 

andra” också samarbetar. 

 Slutsats – ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar 

på att ”de andra” väljer att samarbeta. 

 Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs vi hamnar i en situation 

där ”alla” får det sämre, trots att ”alla” inser att man skulle tjäna på att välja att 

samarbeta. 

 

Detta problem (det sociala dilemmat) kan även benämnas ”allmänningens tragedi eller 

fångarnas dilemma” (Rothstein 2003:29). Det sociala dilemmat handlar om att individernas 

rationalitet står i kontrast med vad som vore bäst för samhället. 

Sociala fällor hänger ihop med politiska institutioner och genom introducerande av Putnams 

teori om det sociala kapitalet. Putnam hävdade att kvaliteten och tätheten hos de lokala 

institutionerna var avgörande för kvaliteten på demokratin. Enligt Rothstein är social tillit 

huvudingrediensen i det sociala kapitalet. Hög social tillit är förknippat med stabil demokrati, 

låg korruption och begränsad ekonomisk ojämlikhet (Rothstein 2003:173). 
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2.4 Mellanmänskligt förtroende i förhållande till förtroende för politiken 

Rothstein och Kumlin belyser i rapporten Demokrati, socialt kapital och förtroende (2001) 

förklaringar till mellanmänskligt förtroende i ett samhälle. Politiken har två sidor, en 

representativ sida och en implementerande sida. Riksdag, regering, kommuner och partier är 

exempel på aktörer från den representativa sidan där partiskhet är huvuduppgiften för aktören. 

På den genomförande sidan betonas istället opartiskheten. I grundlagen stadgas att: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 

opartiskhet. (Regeringsformen 1 kap, 9§) 

 

I de undersökningar SOM-institutet genomfört finns skillnader i förtroendet för politiken. Den 

representativa sidan ligger på minus och förtroendet för aktörerna på genomförande sidan 

varierar, det ligger högt för exempelvis polisen, sjukvård, skola, domstolar, universitet och 

högskolor. En förklaring till det höga förtroendet kan vara frånvaron av företeelser som 

korruption, diskriminering, partiskhet och mutor (Rothstein och Kumlin 2001:24).  

 

Trädgårdh et.al  (2013) har även undersökt lokala variationer av tillit och socialt kapital i Den 

svala svenska tilliten. Författarna kommer fram till att i lokalsamhällen som är ekonomiskt 

jämlika och i andra avseenden stabila över tid, hyser invånarna en högre grad av tillit än i de 

samhällen som utsatts för ett hårt socialt tryck och ekonomisk ojämlikhet4. 

Holmberg och Weibull belyser i Förtroendet för staten (2012:127) orsaker till förändringar i 

förtroende: 

Men sammantaget är det ändå rimligt att uppfatta förändringar i det samlade förtroendet för 

organisationer och institutioner som uttryck för förskjutningar i samhällets framtidstro. Generella 

uppgångar tyder på en större förväntan än vad nedgångar gör. De empiriska analyser som bygger 

på hur svenska folket i de nationella SOM-undersökningarna bedömer olika institutioner och 

grupper pekar entydigt på att förtroendet för samhällets ekonomiska institutioner är lägre i tider 

av ekonomisk kris, vilket rimligen ska tolkas så att det då finns en mindre förväntan på dem.  

 

                                                           
4  Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, Lars Svedberg (2013) Den svala svenska tilliten: 

Förutsättningar och utmaningar . Även ljudkälla, filosofiska rummet  ”Tillit”  som sändes söndagen den  29 

december 2013 kl 17:00 i Sveriges radio. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/300070?programid=793 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/300070?programid=793
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2.4.1 Välfärdens institutioner  

Kumlin och Rothstein (2005) menar att det finns två sorters program för välfärdsstaten, de 

universella och de selektiva. Människors syn på samhället och synen på medmänniskor 

präglas av kontakterna med välfärdens institutioner (Kumlin och Rothstein 2005:347). 

Selektiva program omfattar de program som ger individuell service och som i sin tur 

tillhandahåller service till människor efter en prövning av behov. Medborgarna måste uppfylla 

specifika förutsättningar för att erhålla service. Dessa förutsättningar kan vara av ekonomiska 

karaktär (såsom ekonomiskt bistånd) eller att särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda 

för att få pension eller äldrevård (Kumlin och Rothstein 2005:348).  

Det som skiljer den skandinaviska välfärden från andra länders beskrivs bland annat av 

Rothstein (2003) och Kumlin och Rothstein (2005). Den skandinaviska välfärden har 

dominerats av universella program som bortser från människans förmåga att finansiera för att 

erhålla servicen. Tillgången till flera sociala program såsom pensionssystem, sjukvård för 

alla, barnomsorg och barnbidrag tillhandahålls på generell basis. Syftet är att man riktar sig 

till hela populationen alternativt hålls tillgänglig för en stor del av medborgarna (Kumlin och 

Rothstein 2005:348). 

Kumlins och Rothsteins forskning visar att dessa möten i en större kontext är viktiga för den 

sociala tilliten och förtroende än vad deltagande i organisationer och i det civila samhället är. 

Dessa universella program visar på jämlikhet. Människor som möter dessa universella 

institutioner känner att de blir rättvist och jämlikt bemötta vilket är av stor vikt för ett högt 

generellt förtroende (Kumlin och Rothstein 2005:347).  

Uppfattningar och erfarenheter kan alltså ha en inverkan på det sociala kapitalet. Folk bildar 

sig en uppfattning om den proceduriella rättvisan, dvs. att man blir rättvist och opartiskt 

bemött och  

” om inte socialarbetare, poliser, vårdpersonal med flera tjänstemän beter sig på ett tillitsfullt 

sätt, varför ska man då lita på folk i allmänhet?” (Kumlin och Rothstein 2005:349) 

 

I tidigare studier, såsom Rothstein (2003) samt Kumlin och Rothstein (2005), finns ett 

samband vad gäller kontakterna med selektiva välfärdsinstitutioner som i sin tur leder till 

lägre mellanmänsklig tillit. Rothstein (2003) anger att andra faktorer kan påverka tillit, såsom 

bakgrundsfaktorer som social status, klasstillhörighet och attityder. 
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Den demokratiska statens institutioner är inte begränsade till den representativa sidan av 

politiken. Dessa kompletteras med de offentliga institutioner som har till uppgift att 

genomföra politiken. Dess betydelse för demokratin är svårt underskattad och deras betydelse 

för det politiska systemets legitimitet grundas på två skäl; agerandet kan vara av synnerligen 

ingripande karaktär och kontakterna med de förvaltande institutionerna är mer frekvent än  

den representativa sidan. Inom den förvaltande delen av politiken finns ett brett spektra 

innefattande bland annat skola, vårdcentraler, polis, domstolar, arbetsförmedling och 

skatteverk m.fl., alltså flera institutioner som medborgarna har mycket tätare kontakter med i 

sitt dagliga liv än vad de har med den representativa sidan av politiken (Rothstein 2003:172-

184). 

Huruvida medborgarna bygger upp tillit beror i hög grad på hur man upplever myndigheterna. 

Rothstein finner att det är en tydlig koppling mellan hur folk upplever den förvaltande sidan 

av politiken än den representativa delen av samhället, där tillgången till opartiska universella 

politiska institutioner är på många sätt mer central för medborgarna. Individuella 

uppfattningar och erfarenhet kan alltså inverka på det sociala kapitalet (Rothstein 2003:174) 

I artikeln All for all, equality and social trust (2005) argumenterar Rothstein och Uslaner för 

att social tillit skapas av två olika sorters jämlikhet, både en ekonomisk jämlikhet och en 

rättvisande jämlikhet (att människor känner att de har samma möjligheter). Genom 

framtidstro skapas social tillit och då krävs även ekonomisk jämlikhet (Rothstein och Uslaner 

2005:42). Både jämlikheten av social samt ekonomiskt karaktär är viktig i skapandet av 

institutionerna samt folk med social tillit (Rothstein och Uslaner 2005:43). 

Sociala välfärdsprogram är betydelsefulla, de skapar förtroende för staten men även för 

medmänniskor. I All for all, equality and social trust (Rothstein & Kumlin 2005) jämförs data 

från 1992 i U.S.A. med Sverige och en minoritet av svenskarna kommer i kontakt med de 

selektiva programmen. En del av svaret ligger i att länder med stora universella program har 

större socialt kapital då programmen skapar samhällen med mindre ekonomisk ojämlikhet. 

(Rothstein och Uslaner 2005:63). 

I Kumlin och Rothsteins (2005), Rothstein och Uslaners (2005) samt Rothsteins (2003) 

artiklar samt studier ser man att medborgarnas förtroende för de allmänna institutionerna 

generellt är större än för institutioner som syftar till att ge stöd efter behovsprövning. På så 

sätt kan organsieringen av institutioner både skapa och förstöra socialt kapital och tillit.   



14 
 

2.5 Sammanfattning teorier kring förtroende  

I den genomgånga teorin framträder meninsskiljaktigheter kring hur civilsamhället förhåller 

sig till tillit. I Putnams bok ”Bowling alone”, där mängden socialt kapital bland det 

amerikanska folket studeras och enligt Putnam minskar, framträder en grundsyn om att ett 

starkt civilsamhälle är oumbärligt för det sociala kapitalet – fokus är på allmän tillit. Putnam 

avser med civilsamhället medlemskap och aktiviteter i föreningar, kontakten med grannar och 

lokalsamhället samt umgänget med vänner. Utgångspunkten är sociologisk, människor med 

högt socialt kapital skapar fungerande demokratier. Rothstein menar å sin sida att en stark 

demokratisk välfärdsstat med fungerande institutioner utgör förutsättningen för att kunna 

uppnå en hög grad av allmän tillit. Den förmodade kausala riktningen (från individer till 

samhälle) kan även vara det omvända anger Rothstein (2003:170). 

”Det kan helt enkelt förhålla sig precis tvärtom till vad Robert Putnam och många i hans 

efterföljd har framfört.....Det kan helt enkelt vara så att det är en särskild sorts politiska 

institutioner som skapar socialt kapital, snarare än att socialt kapital skapar en särkilt sorts (väl 

fungerande) politiska institutioner” ( Rothstein 2003:170) 

Putnam betonar det civila samhällets roll i skapandet av socialt kapital och Rothstein (2003) 

fokuserar på funktioner i institutionerna. Paradoxen i de skandinaviska länderna, såsom anförs 

bland annat av Kumlin och Rothstein (2005),  ligger i att man hittar både ideellt engagamang 

och välfungerande offentliga institutioner i de skandinaviska länderna.  

Förtroende är en fråga som engagerar samt anges som en av de viktigaste faktorerna för 

legitimiteten i det politiska systemet. 

Förtroende för den offentliga förvaltningen är en av de viktigaste faktorerna för legitimiteten och 

hållbarheten i de politiska systemen. Förtroendet för regeringen och de statliga myndigheterna är 

därför en viktig del i att upprätthålla legitimiteten i den offentliga sektorn som helhet. Viljan att 

gemensamt finansiera den offentliga verksamheten förutsätter att medborgare och företag litar på 

att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt.
5
 

 

 

                                                           
5Citat från  Den offentliga sektorn i korthet 2014,  

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2014/Offentliga-sektorn-korthet_2014.pdf , besökt 2015-02-13 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2014/Offentliga-sektorn-korthet_2014.pdf
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2.6 Skapandet av en hypotes för min forskningsfråga 

Utifrån Rothstein (2003) samt Kumlin och Rothstein (2005), som i sin forskning visar på att 

teorierna kring socialt kapital, tillit och förtroende och välutvecklade institutioner hör nära 

samman, formulerar jag en hypotes. I Kumlin och Rothsteins (2005), Rothstein och Uslaners 

(2005) samt Rothsteins (2003) artiklar samt studier ser man att medborgarnas förtroende för 

de allmänna institutionerna generellt är större än för institutioner som syftar till att ge stöd till 

och behovpröva den service som man önskar erhålla. På så sätt kan institutioner både skapa 

och förstöra socialt kapital och tillit.  Utifrån detta skapas min hypotes samt en modell (figur 

1). 

Rothstein och Uslanders (2005) forskning kring förtroende och jämlikhet visar på att grupper 

som är mer utsatta i samhället har mindre förtroende. Det finns även skillnader av förtroende 

samt det antalet institutioner man har erfarenhet av (Kumlin och Rothstein 2005:351). 

Exempel på grupper som kommer i kontakt med de selektiva institutionerna är 

låginkomsttagare, ungdomar, arbetarklass samt invandrare. Med anledning av ovanstående 

formulerar jag nedanstående modell för att studera förtroende: 

 

Figur 1 Modell för analys (beroende samt oberoende variabler) 

 

 

  

Beroende variabel 
(Förtroende)

Mellanliggande faktorer i SOM-
materialet

* Arbetslöshet (Rothstein)

* Förtidspensionär (Rothstein)

* Aktiv i 
arbetsmarknadsutbildning 

(Rothstein)

Bakomliggande variabler/faktorer i 
SOM-materialet

Klass  (Kumlin & Rothstein)

Utbildning (Kumlin & Rothstein)

Årsinkomst (Kumlin & Rothstein)
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För att kunna operationalisera mötet med institutionerna där Rothsteins samt Kumlin (2005) 

och Rothsteins (2003) forskning visar på att de människor som möter dessa institutioner är de 

som har låg tillit och förtroende så ämnar jag undersöka variablerna arbetslöshet, 

förtidspensionär samt huruvida om man deltar i arbetsmarknadsutbildning eller ej. Valet av 

dessa variabler beror således på att dessa grupper räknas till de som kommer i kontakt med 

institutionerna av behovsprövande natur.  Vidare finns materialet tillgängligt i de data som 

SOM-institutet samlat in. Rothstein (2003) har inkluderat dessa variabler  i sin forskning. I 

figuren ovan framgår om faktorn varit med i tidigare studier.  

Behovsprövande institutioner som studeras i SOM-undersökningen är exempelvis privat- och 

kommunal äldreomsorg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och färdtjänst. 

Övriga institutioner räknas till universella (icke-behovsprövande) institutioner såsom 

barnomsorg, skola, sjukhusvård, kollektivtrafik, bibliotek och idrottsanläggningar.  

 

Hypotes: finns det en skillnad i det sociala kapitalet beroende av om man varit i 

kontakt med institutionen eller ej så ska förtroende vara lägre bland de grupper 

som haft kontakt med en eller flera behovsprövande institutioner. 

 

En hypotes av ovannämnda slag bygger på generella teorier. I studien som jag företar 

använder jag mig av såväl datamaterial från SOM-institutet som tidigare teorier och forskning 

(se kapitel 2). Kumlin och Rothstein har inkluderat socioekonomiska och demografiska 

variabler. För att hypotesen ovan ska få stöd ska det generella förtroendet (det sociala 

kapitalet) ha en tendens att vara nedåtgående samt att de studerade grupperna i samhället har 

lägre mellanmänskligt förtroendet.  För att kunna verifiera eller falsifiera denna hypotes 

(Esaiasson et al. Metodpraktikan. 2012:24) används följande frågor i materialet från SOM: 

”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet”6.  

Frågan anses som besvarad genom angivande av ett kryss på en skala mellan 0 och 10, där 0 

innebär att Det går inte att lita på människor i allmänhet och 10 innebär att Det går att lita på 

människor i allmänhet. 

                                                           
6 Frågan har varit med i samtliga Väst-Som sedan 1996 och urvalet i min studie avser undersökningsår 2013. 
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3.  Metod  

3.1 Vetenskapliga studier 
Författarna Marsh och Stoker (Theory and Methods in Political Science. 2010) exemplifierar 

hur vetenskapliga studier kan läggas upp. Epistemologi är den syn på vad som kan utgöra 

kunskap. 

 Positivismen bottnar i naturvetenskapen: Hur samhället bör var från den objektiva 

kunskapen, dessa påståenden utgår från kunskap baserad på fakta 

 Hermenutik i sin tur är en kontrast till positivismen. Dess ynsätt har sin utgångspunkt i 

att forskarens resultat uppnås genom tolkning av företeelser  - man fokuserar på att 

förstå istället för att förklara ett fenomen 

 Realism delar vissa aspekter med den positivistiska vetenskapssynen. I denna 

vetenskapssyn strävar man efter att kunna förklara hur olika fenomen hänger ihop 

(såsom orsak och verkan). De delar synen med den hermeneutiska forskningen, vilka 

frågor vi ställer kan bero på vilka vi är och i vilket sammanhang vi finns samt att 

tolkningarna kan påverkas av vilka vi är. Kunskap bygger inte alltid på empirisk 

kunskap utan det kan finnas strukturer som inte är empiriskt observerbara. 

För att uppnå syftet med studien har jag antaget ett positivistisk angreppsssätt och för att 

kunna tillämpa min metod behöver jag vara inläst på den relevanta teori som finns inom 

forskningsområdet (Djurfeldt et. al. Statistisk verktygslåda 1 - samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder.2010:25) .  

 

3.2  Studiens vetenskapssyn och design 

Utgångspunkt för vilka studier man kan bedriva inom samhällsvetenskapen och vilken 

kunskap som kan ligga till grund för studien kan beskrivas genom indelningen i en induktiv 

eller deduktiv ansats.  

 Induktiv: förutsättningslöst, dvs inga tidigare kunskaper om det vi tänker undersöka. 

 Deduktiv: vi bör beakta den kunskap som finns sedan tidigare och ta hänsyn till denna.  

Används vanligen när man formulerar hypoteser, då man utgår från tidigare studier. 

Det deduktiva angreppssätt där en logisk slutsats dras och där man ställer upp hypoteser som 

man ämnar att pröva, med utgångspunkt från tidigare forskning, ämnar sig väl för denna 
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uppsats. Utifrån tidigare studier och forskning väljs faktorer ut som har en stark koppling till 

det statsvetenskapliga fenomenet förtroende.  

Förtroendet för samhällsinstitutioner avhandlas i Förtroendet för myndigheter (Som-rapport 

44, 2007). Förtroende utgörs av ett basförtroende och av samhällsförtroende.  

”Basförtroende är den tillit man själv är bärare av och som påverkar graden av förtroendet 

man hyser för institutioner generellt, detta oavsett i vilken mån man uppfattar dem som 

välfungerande eller inte”7. 

 Basförtroende förväntas ligga tämligen fast över tid. Samhällsförtroende däremot, ändras till 

följd av de bedömningar man gör av samhällets utveckling8.  

Förändringar av förtroende för samhällsinstitutioner härrör till samhällsförtroende. Frågan 

som ställts i detta sammanhang är ”Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande 

samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete?” Formuleringen har funnits med sedan 

1986 i SOM-institutets survey- mätningar9.   

Det generella förtroendet mäts i Riks-SOM samt Väst-SOM undersökningarna genom en 

fråga som gäller ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet” . 

I analysen koncentrerar jag mig på förtroende för den genomförande delen av offentliga 

sektorn och djupgående undersöker förtroende för några utvalda myndigheter och om kontakt 

med dem påverkar förtroende. 

 

3.2.1 Angreppssätt 

Det hypotetiska-deduktiva angreppssättet (Teorell och Svensson 2007:50) används, då 

utgångspunkten från tidigare forskning är att skapa en hypotes som ämnas prövas. Är 

hypotesen sann härleds observerbara följder som därefter prövas. I den empiriska prövningen 

(avsnittet analys samt reusltat) drar jag min slutsats om hypotesen får stöd eller ej. 

Människor som möter dessa selektiva program har i tidigare forskning visat sig ha lägre social 

tillit än de människor som inte möter dessa institutioner (Rothstein 2003:191). Det är även 

intressant att se om det är i mötet med institutionen som påverkar tilliten eller om det kan vara 

                                                           
7 Rönnerstrand, B  och Johansson, S. (2007) 
8 Holmberg, S. och  Weibull, L. (2008) 
9 De fem svarsalternativen på frågan har varit mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, varken stort eller 

litet förtroende, ganska litet förtroende och mycket litet förtroende. 
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andra variabler som förklarar en eventuell variation såsom utbildning, klasskillnader eller 

hushållets årsinkomst. Multipel regressionsanalys används för att undersöka eventuella 

effekter av generellt förtroende i möte med institutionen. Bakomliggande, mellanliggande 

samt beroende variabler beskriver jag närmare i nästa avsnitt (3.2) samt analysavsnittet 4. 

 

3.3 Datainsamling och analys 

Genomgång av litteratur och sökningar har företagits som kan vara relevanta inom 

forskningsområdet och därefter har hypotesen formulerats. Sökorden i Google Scholar 

innefattar termer på både engelska och svenska och som är relevanta inom det 

statsvetenskapliga forskningsområdet såsom förtroende (confidence), socialt kapital (social 

capital) samt sociala fällor (social trap). Litteraturgranskning där teoretiska grunder jämförs 

med mitt forskningsresultat, har till syftet att få en överblick och precisera begrepp samt tolka 

innehållet. Analysenheterna är de objekt eller fall som undersöks, och de utgör i min studie 

förtroende för två selektiva behovsprövande institutioner. Den statistiska analysmetoden är en 

samling hjälpmedel för att sammanfatta en större mängd observationer och har fördelen att 

man kan bearbeta omfattande data (Djurfeldt et al. 2010:346 ). 

Data har tillhandahållits av SND (Svensk Nationell Datatjänst), som är en serviceorganisation 

som har till syfte att hjälpa forskare och studenter att få tillgång till data som finns tillgängligt. 

Information om hur man beställer samt tillgängligt datamaterial finns beskrivet via deras 

hemsida www.snd.gu.se. Datamaterialet kan vara både en primärkälla samt sekundärkälla10.  

Jag kommer i den statistiska analysen använda mig av data som SND tillhandahållit11. Deras 

data, kodböcker (primärkällor) presenteras i årliga publikationer (sekundärkällor). Utifrån 

tidigare studier och forskning väljs faktorer (variabler) ut som har en stark koppling till 

förtroende för myndigheter. Valet av organisationer att studera anges i avsnittet benämnt 

avgränsning Avsikten är att använda mig av de sekundärdata12 som finns samt bearbeta dessa 

för att kunna tolka resultaten i form av  figurer, tabeller samt  analys genom multipel 

regressionsanalys. 

                                                           
10 Esaiasson et. al (2012:283-287) 
11 Datamaterialet har tilhandahållits av Göteborgs Universitet, Svensk nationell datatjänst (SND) 2015-04-28 

samt 2015-05-14 i .sav filer för bearbetning med hjälp av IBM SPSS Statistics 22. 
12 Data från Svensk Nationell Datatjänst. Studienummer: SND 0973, Väst-SOM Göteborg, Sverige: version 1.0, 

2015-03-31, doi:10.5878/002629 

 

http://www.snd.gu.se/
http://doi.org/10.5878/002629
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En multivariat metod innebär det att då jag har flera oberoende variabler som jag samtidigt 

vill testa mot den beroende variabeln (förtroende) möjliggörs detta genom en modell i SPSS 

(s.k. multipel regressionsmodell). Den generella idén med regressionsanalys är att undersöka 

en beroende variabels samband med en (bivariat) eller flera (multivariata) oberoende 

variabler.   

Jag avser att tillämpa statistisk analys som metod, detta angreppssätt beskrivs i Esaiasson et. 

al (2012) som att det handlar om att klassificera verkligheten. Genom bearbetningar i IBM 

SPSS Statistics 22 avser jag med analysera förtroende (beroende variabeln). Kontroller 

kommer att göras i analysavsnittet med hjälp av kontrollvariabler i regressionsanalysen för 

bakomliggande faktorer (andra faktorer är de vanliga som kan förklara vårt problem) samt 

mellanliggande variabler (den kausala mekanismen som kopplar min beroende variabel med 

den tänkta förklaringsfaktorn), detta för att vinnlägga mig om att jag analyserar mitt problem i 

rätt kontext (Esaiasson et.al 2012:s.125-126) . 

Material från Väst-SOM 2013 tas med. Val av undersökningsår, 2013, speglas av att 

primärforskarna äger tillgången till datamaterialet de närmaste två föregående åren, dvs data 

från 2014 och 2015 är inte tillgängligt ännu. Jag vill i mitt urval ha med så aktuella underlag 

som möjligt. 

 

3.3.1 Val av fall – operationalisering av  forskningsproblemet 

Vid val av fall bland svenska offentliga myndigheter som är verksamma inom den 

implementerade sidan av politiken, fokuserar jag på två fall med variation 

(Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Mitt syfte är att undersöka faktorer som 

påverkar medborgarna i Sverige och deras förtroende för en myndighet i större utsträckning 

än andra? 

Med hjälp av SOM-undersökningar som tillhandahållits av SND avser jag att analysera den 

data som finns tillgänglig när man i undersökningarna besvarat frågan om generellt förtroende 

samt förtroende för respektive organisation. Påverkas det generella förtroendet för andra 

människor när man haft kontakt med institutionerna, i mitt fall Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan? Påverkas förtroendet om man haft kontakt med institutionerna eller kan 

det förklaras med andra socioekonomiska13 (belyser den hierarkiska strukturen i ett samhälle, 

baserat på individens position på arbetsmarknaden) och demografiska variabler (exempelvis 

                                                           
13 Socioekonomisk indelning är det sätt som Statistiska centralbyrån delar in befolkningen i Sverige i 

socioekonomiska grupper (SEI) . Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/sei besökt 2015-05-20. 
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ålder eller kön). De variabler som undersöks är arbetslöshet, förtidspensionär samt om man 

deltar i arbetsmarknadsutbildning. Av två skäl väljs dessa variabler ut, dels är de av en 

behovsprövande selektiv natur (då selektiva behovsprövande-program har visat ha större 

påverkan till tilliten för andra människor.) Vidare visar tidigare forskning (Rothstein 2003) att 

dessa används som bakomliggande variabler vid undersökning av förtroende. 

Andra alternativ hade kunnat varit att studera en myndighet genom en fallstudie, däremot 

skulle då inte mitt syfte kunna operationaliseras. Jag ämnar ta reda på om förtroende skiljer 

sig åt mellan myndigheterna beroende om man haft kontakt med dem eller ej. 

Hur man som uppsatsskrivare operationaliserar sina begrepp är en ständigt central fråga 

(Teorell och Svensson 2007:55).  Då det i analysen förekommer variabler av både kvantitativ 

och kvalitativ karaktär görs följande förteckning över variablerna i tabellen nedan.  

 

Tabell 1 Variabler för uppsatsens analys- samt resultatdel 

Variabel Värde Enhet Källa 

Beroende variable (Y)  
Y. Förtroende  

Låg-medel-hög 

(0-2) 

 

0-10 (0= ingen 

tillit, 10 = hög 

tillit)) 

Kvantitativ 

 

 

Kvantitativ 

SOM samt egen 

omarbetning 

 

SOM 

Oberoende variabel (X)    

X1. Kontakt med Försäkringskassan 0-1 dikotom SOM 

X2. Kontakt med Arbetsförmedling  0-1 dikotom SOM 

X3. Utbildning 0-1 dikotom SOM samt egen 

omarbetning 

X.4 Socioekonomiska variabler 

(arbetslöshet, pensionär samt deltar i 

arbetsmarksutbildning)  

0-1 dikotom SOM 

X5. Inkomst för hushållet 1- 12 antal tusentals 

kr före skatt, 

kodat i 

intervall om 

100 000 kr  

SOM 

Not:  Egen tabell skapad utifrån de variabler som ligger till grund för analysen i avsnitt 4. 

 

Den teoretiska referensramen utgår från Putnams (1996), Rothsteins (2003) samt  Kumlins 

och Rothsteins (2005) forskning kring socialt kapital och förtroende. Paradoxen i de 

skandinaviska länderna, såsom anförs bland annat av Kumlin och Rothstein (2005), ligger i att 
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man hittar både ideellt engagemang och välfungerande offentliga institutioner i de 

skandinaviska länderna. Kriteriet på stort förtroende i SOM-undersökningarna är andelen som 

har mycket eller ganska stort förtroende för den aktuella myndigheten. Anledningen till att 

välja datamaterial från SOM-institutet är flera. Materialet är grundläggande och innefattar 

frågor om förtroende och samhällsinstitutionerna under flertalet år.Materialet bidrar till att jag 

kan se om förtroendet varierar (Djurfeldt et.al 2010:139).  

Med ovanstående teorier som utgångspunkt, där förtroendet medborgarna har för de allmänna 

institutionerna generellt är större än för de selektiva institutionerna, kan välfärdsstatens 

institutioner både skapa och förstöra socialt kapital och tillit (Kumlin och Rothstein (2005), 

Rothstein (2003)). 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

3.4.1 Validitet 

Validitet benämns av Esaiasson et al. (2012:57) samt Teroell och Svensson (2007: s 54-s 59) 

som ett svårdefinierat begrepp inom samhällsvetenskapliga studier. Helt enkelt kan validitet 

förklaras som det översättningsproblem som kan uppstå mellan den teoretiska definitionen 

och den faktiska, operationellt genomförda undersökningen .  

För att åskådliggöra detta delas validitet enligt Esaiasson et. al (2012:57) in i två 

undergrupper; begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

 Begreppsvaliditeten innefattar överensstämmelsen mellan teoretiska definitionen  och 

våra operationella verktyg 

 Resultatsvaliditeten innefattar definitionen att vi mäter det vi säger oss mäta och är 

alltså beroende av de båda variablerna begreppsvaliditet och reliabilitet 

För att öka begreppsvaliditeten är det viktigt att minska avståndet mellan den teoretiska 

definitionen och  den operationella indikatorn. I den undersökta litteraturen operationaliseras 

vanligen förtroende med frågor kring förtroende (tillit) och om man kan lita på andra 

människor.  Sverige och de skandinaviska länderna tillhör gruppen ”högtillitsländer” och fler 

människor än på andra håll instämmer att man kan lita på de flesta andra människor” 

(Rothstein 2003:148). 

De frågor som är formulerade i undersökningarna kan utsättas för invändningar om  är att 

frågan är för generell och att det är upp till respondenten som besvarat till exempel SOM-
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undersökningarna att definiera begreppen ”lita på” och ”de flesta människor”.Det är viktigt att 

vara medveten om detta. Där finns ingen enkel lösning, utan jag måste se till att mina begrepp 

är formulerade på ett avvägt sätt. Om jag i materialet finner acceptabla operationella 

indikatorer minskar validitetsproblemen i min studie. Då frågor kring förtroende och tillit i 

Sverige ställts i World Values Survey sedan 1981 och SOM-institutets undersökningar sedan 

1986 bör detta minska mitt resonemangsvaliditet (Esaiasson et.al 2012:60). 

Analyserna kommer att vara beroende av min förmåga att hitta tidigare relevant forskning, att 

korrekt kunna tolka samt återge denna utan att påverka resultatet genom att ta forskningen ur 

sitt sammanhang eller tolka in betydelser i den genomförda forskningen. Resultatvaliditeten är 

för tidigt att uttala sig om i definitiva termer eftersom Esaiasson et.al  (2012:57) visar på att 

det inte är förrän det empiriska arbetet har genomförts som man kan uttala sig om detta. 

 

3.4.2 Reliabilitet 

Det är viktigt att mätningarna är korrekta så att om man gör om samma studie samma resultat 

erhålls. Detta benämns som reliabilitet och kan beskrivas som tillförlitligheten i en mätning. 

Detta innebär att man under insamling av datamaterial undviker slarvfel (Esaiasson et.al 

2012:63) . Forskare  och studenter kan beställa datafiler från Svensk Nationell Datatjänst 

(SND), en fil där data från alla SOM-institutets undersökningar finns sparade. Möjligheten 

finns också att beställa datafiler för enskilda undersökningsår och undersökningar. 

Att en undersökning har hög reliabilitet är nödvändigt för resultatsvaliditeten; dvs. att man 

mäter det man påstår sig mäta (Esaisson et al 2012:63 ff) 

Jag avser att i analys av de ursprungliga frågorna samt med hjälp av kodboken för 

undersökningarna gå igenom materialet för att minska risken av osystematiska mätfel (Teorell 

och Svensson 2007:56). Detta eftersom vid användningen av attitydskalor i enkäter kan dessa 

vara behäftade med dessa osystematiska mätfel. Frånvaro av systematiska mätfel är det 

samma som god validitet medan frånvaron av osystematiska mätfel definieras som god 

reliabilitet.  I urvalet redovisas N (det antal som besvarat frågan), totalantalet samt ”Missing”. 

Missing kan vara både av karaktären att någon inte besvarat frågan eller  angett flera 

alternativ på en fråga.  
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4. Analys – och resultatredovisning  

För att undersöka det sociala kapitalet i form av social tillit och förtroende för institutioner så 

undersöker jag datamaterial (från Väst-SOM 2013) som SND tillhandahåller för att analysera 

förtroende för behovsprövande institutioner samt tillit. Datamaterial har behandlats med hjälp 

av programmet IBM SPSS Statistics 22. Datafilen från SND innehåller 428 variabler, 

inklusive konstruerade variabler och registervariabler. Variablerna i datafilen bär namn efter 

respektive frågenummer i kodboken14. 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional 

frågeundersökning i Västsverige. Den västsvenska SOM-undersökningen 2013 har 

genomförts i samarbete med Kinnmark Information och omfattade ett systematiskt 

sannolikhetsurval om 6 000 personer i åldrarna 16–85 år15.  

”Urvalet baseras på det västsvenska befolkningsregistret Västfolket som tillhandahålls av 

Västra Götalandsregionen. Datainsamlingen har huvudsakligen genomförts via postala 

enkäter men det har även funnits möjlighet att besvara undersökningen via webben” (Kodbok 

Väst-SOM 2013:i).  

 

Tabell 2 Svarsfrekvens Väst-SOM 2013 

     TOTALT 

Bruttourval     6000 

Naturligt bortfall     392 

Nettourval     5608 

Antal svarsvägrare/ej anträffbara     2625 

Antal svarande 

   Varav websvar 

    2983 

213 

Svarsfrekvens brutto     49,7% 

Svarsfrekvens netto     53,2 % 
Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, bortrest på längre tid,bor utomlands, avliden, fysiskt eller mentalt 

oförmögen att svara, språksvårigheter, ej svensktalande, flyttat från urvalsområdet under första halvan av fältarbetet 

Källa: KodbokVäst-SOM 2013, SND 0973, doi:10.5878/002629 

 

Analysen i denna uppsats baseras på totalmängden i datamaterialet från Väst-SOM 2013, det 

vill säga nettourvalet 5608 personer (respondenter) samt antal svarande som är 2983. 

Svarsfrekvensen om 53,2 %  får anses som god. De variabler i min analys som bara har två 

möjliga utfall (t.ex kontakt/inte kontakt med institutionen), kan man använda sig av med en 

                                                           
14 Kodbok från SOM-institutet, ”Den västsvenska SOM-undersökningen 2013” ( 2013:i). 
15 Undersökningen för 2013 riktade sig till personer boende i Västra Götaland och Kungsbacka kommun och 

både svenska och utländska medborgare ingår i materialet. 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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variant på nominalskalan som kallas dikotom (Djurfeldt et al 2012: 157). En viss omkodning 

har skett av mig, när så varit aktuellt redogörs det för detta i anslutning till respektive variabel 

samt tabell. 

 

En dummyvariabel är en egenskapsvariabel, exempelvis SIFO:s undersökningar av antal som 

röstat på ett visst parti eller om man har en viss utbildning. Man skapar då proportioner för en 

variabel för den egenskap man är intresserad av. En variabel som bara kan anta dessa två  

värden kallas dikotom, och har bara två möjliga värden: 0 och 1. Variabeln har värdet 1 när 

analysenheten innehar egenskapen man är intresserad av, och kodas som 0 i övriga fall 

(Teorell och Svensson 2007:146). Dummyvariabler har jag skapat för utbildning, detta då 

dessa kan tolkas på samma sätt som kvantitativa variabler, dvs. b indikerar vad som händer 

med Y när dummyvariabeln går från 0 till 1. 

 

4.1 Analys förtroende 
I tabellen nedan åskådliggörs resultatet från 2013 års Väst-SOM undersökning. 96,6 % har 

besvarat frågan och svaren omfattar 11 olika alternativ om tillit från 0 till 10. I min analys är 

det dessa totalt 2882 analysenheter som tas med.  

 

Tabell 3 Svar på fråga 53 a, Väst-SOM 2013 

SVARSALTERNATIV FRÅGA 53.A 

I vilken utsträckning går det att lita på 

människor i allmänhet? 

Antal Procent Valid 

Percent 

Kumulativ 

procent 

0 = Det går inte att lita på människor i 

allmänhet 

57 1,9 2 2 

1 32 1,1 1,1 3,1 

2 94 3,2 3,3 6,3 

3 136 4,6 4,7 11,1 

4 137 4,6 4,8 15,8 

5 463 15,5 16,1 31,9 

6 315 10,6 10,9 42,8 

7 591 19,8 20,5 63,3 

8 647 21,7 22,4 85,8 

9 223 7,5 7,7 93,5 

10= Det går att lita på människor i 

allmänhet 

187 6,3 6,5 100 

Total 2882 96,6 100  

Missing (system) 101 3,4   

Total (N) 2983    

Källa: Väst-SOM 2013, fråga 53a, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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I tabell 3 ovan anges N och detta anger antalet för respektive svarsalternativ. 101 fall/svar 

saknas i analysen; varav 17 har ej svarat på del av frågan, 1 har angett dubbelkryss och 83 har 

ej angett svar på hela frågan. Under antal (eller eng. Frequency) anges det antal som svarat på 

den aktuella frågeställningen i respektive fråga. Totalt har 2882 personer besvarat denna 

fråga, även om respondenterna för enkäten är 2983 stycken. I analysen används de som 

besvarat frågan eftersom jag är intresserad av att se hur förtroende påverkas. 

 

I Procentkolumnen (anges som procent eller eng. Percent i tabellerna) åskådliggörs procent av 

totalantalet. ”Valid percent” är ett procenttal som inte inkluderar saknade fall/svar (eng. 

missing). Kumulativ procent (eng.  Cumulative Percent) adderar procenten. Denna kolumn är 

intressant då man har variabler på skalnivå eller ordinalnivå. I analysen tillämpas dessa 

svenska respektive engelska termer genomgående för samtliga tabeller i detta avsnitt. 

 

Tabell 4 Gruppering av svar på fråga 53 a till tre grupper, Väst-SOM 2013  

Lita på andra människor, omkodad i grupper Låg (0) – Medel(1) - Hög tillit (2) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Låg tillit 319 10,7 11,1 11,1 

Medel tillit 915 30,7 31,7 42,8 

Hög tillit 1648 55,2 57,2 100 

Total 2882 96,6 100  

Missing 

System 

101 3,4   

Total 2983 100   

Källa: Väst-SOM 2013, fråga 53a, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629.  

Tabellen åskådliggör omkodad variabel av mig av angivna svar på fråga 53a,  Enligt din mening, i vilken 

utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 

 

Tabell 4 är alltså skapad utifrån fråga 53a i Väst-SOM 2013 men nu grupperade i tre grupper 

som benämns låg tillit, medel tillit och hög tillit. Svar angivna i intervallet 0-3 innebär kod 0= 

låg tillit, svar angivna  4-6 innebär kodad som grupp 1= medel tillit och svar 7-10 innebär 

kodad som grupp 2= hög tillit. 

Min beroende variabel är förtroende i form av mellanmänsklig tillit. För att analysera 

förtroende samt se om det finns ett samband mellan mina faktorer samt huruvida kontakten 

med behovsprövande institutioner påverkar förtroende undersöks några faktorer som 

redogjorts för i tabell 1 (i avsnittet 3. Metod).  

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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4.2 Analys kontakt med institutioner 

Fråga 18 i Väst-Som 2013 lyder ”Har du eller någon nära anhörig under de senaste 12 

månaderna nyttjat någon av de former av service som anges nedan?” De institutioner som 

avses som behovsprövande undersöks med hjälp av SOM-undersökningarnas enkäter i denna 

uppsats är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utöver dessa är även Socialtjänsten, 

Färdtjänst, privat samt kommunal äldreomsorg behovsprövande institutioner. För att kunna 

undersöka huruvida en personlig kontakt påverkar förtroende så kodar jag om variablerna för 

svaret på frågorna (för arbetsförmedlingen och försäkringskassan) som man angett på frågan. 

Ja, jag själv blir i mitt material 1 och Ej själv, men nära anhörig samt Varken jag själv eller 

nära anhörig blir kodat som 0.  

 

I tabell 5 nedan som baseras på undersökningen Väst-SOM 2013 har totalt 2983 personer 

besvarat enkäten. I missing values anges det antal som ej besvarat frågan (detta beroende av 

antingen dubbelkryssat i frågan eller att man inte besvarat frågan över huvud taget). Dessa 

193 fall exkluderas då jag vill undersöka de som angett att man har nyttjat Försäkringskassan, 

dvs. om man har personlig erfarenhet genom kontakt med dem de senaste 12 månaderna. 

Totalt antal svarande är således 2790. 

 

I appendix finns två tabeller med från körningar genomförda i SPSS för att spegla svaren på 

denna fråga i SOM-undersökningen. 

 

Tabell 5 Kontakt (nyttjande) Försäkringskassan 

Kontakt med Försäkringskassan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ingen kontakt med FK (0) 2074 69,5 74,3 74,3 

Kontakt med FK (1) 716 24 25,7 100 

Total 2790 93,5 100  

Missing System 193 6,5   

Total 2983 100   

Källa: Väst-SOM SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629 ursprung fråga 18 o. 

Tabellen åskådliggör omkodad variabel av mig för åskådliggörande av andel som haft personlig kontakt med 

Försäkringskassan. 

 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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I tabell 5 ovan ser vi att det finns 193 enkätsvar som saknas och 2790 har besvarat frågan om 

de senaste 12 månaderna nyttjat Föräkringskassan. Totalt 716 har gjort detta.  För 

arbetsförmedlingen åskådliggörs detta på samma sätt i tabell 6 nedan. 

Tabell 6 Kontakt (nyttjande) Arbetsförmedlingen 

Kontakt med Arbetsförmedlingen  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ingen kontakt med AF (0) 2537 85 91,2 91,2 

Kontakt med AF (1) 245 8,2 8,8 100 

Total 2782 93,3 100  

Missing System 201 6,7   

Total 2983 100   

Källa: Väst-SOM, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629 ursprungligen  fråga 18 p. 

Tabellen åskådliggör omkodad variabel av mig för att visa andel som haft personlig kontakt medArbetsförmedlingen. 

 

2782 har besvarat frågan om de har nyttjat arbetsförmedlingen de senaste 12 månaderna och 

av dessa har 245 haft kontakt med dem. 2537 har inte nyttjat arbetsförmedlingen och 201 

respondenter har inte besvarat denna frågan i enkäten. Dessa 201 exkluderas eftersom det jag 

vill undersöka är om man har personlig erfarenhet genom nyttjande av dem de senaste 12 

månaderna.  

 

I appendix finns tabeller från SPSS för arbetsförmedlingen samt försäkringskassan 

tillsammans med de övriga fyra institutioner som inte inkluderas i mitt urval, detta då antalat 

fall är få. Detta avsnitt i appendix är tänkt att användas för att åskådliggöra antal respondenter 

som varit i kontakt med behovsprövande institutioner totalt. 

 

Tabell 5 och 6 ovan anger andel som nyttjat Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 

service de senaste 12 månaderna. Mitt  urval för den multipla regressionsanalysen baseras på 

dessa två organisationer. Genom att lägga in samtliga respondenter; de som inte haft kontakt, 

de som haft kontakt med en av de två behovsprövande serviceinstitutionerna samt nyttjat båda 

institutionerna så skapas en ny tabell (tabell 7) för att kunna jämföra om en kontakt påverkar 

förtroende. 

 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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En kodning av de dikotoma variablerna genomförs med hjälp av SPSS för att undersöka hur 

många kontakter (behovsprövande institutioner) som de tillfrågade personerna varit i kontakt 

med.  

Tabell 7 Andel som de varit i kontakt med behovsprövande institutioner 

(Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen) 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte kontakt med någon 

behovsprövande institution (kodad 0) 

1973 66,1 71,3 71,3 

Kontakt med en av institutionerna 

(kodad 1) 

645 21,6 23,3 94,6 

Kontakt med båda institutionerna 

(kodad 2) 

150 5,0 5,4 100,0 

Total 2768 92,8 100,0  

 Missing System 215 7,2     

                       Total 2983 100,0     

Källa: Väst-SOM, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629 fråga 18.O, 18.P samt 53A. 

 

2983 respondenter fanns med i urvalet. 215 har inte besvarat delfrågorna 18 O samt 18 P. 

Resultatet som kan utläsas är att 1973 personer har inte haft kontakt varken med 

Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen de senaste 12 månaderna. 645 personer har varit i 

kontakt med en av dessa två behovsprövande institutioner. 150 personer har varit i kontakt 

med båda institutionerna. 

En medelvärdesanalys16 genomförs för att undersöka huruvida det finns en signifikant 

skillnad mellan de två olika gruppernas tillit (Kontakt/ej kontakt med behovsprövande 

institution) och förtroende.  

 

  

                                                           
16 Hela körningen i SPSS presenteras i appendix. 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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Tabell 8 Tabell över medelvärde i de två gruppernas tillit 

Lita på 

människor fråga 

53a   

Kontakt med 

Försäkringskassan 

Kontakt med 

Arbetsförmedlingen 

  

 Mean N Std. Deviation Mean N Std. 

Deviation 

Ingen kontakt 

med institutionen 

6,47 2036 2,167 6,52 2485 2,169 

Kontakt med 

institutionen 

6,44 699 2,246 5,98 241 2,351 

Total 6,47 2735 2,187 6,47 2726 2,191 

Källa: Väst-SOM, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629fråga 18.O, 18.P samt 53A.  

Not: Tabell 8 konstuerad av mig för att visa medelvärdena i de två grupperna. I båda fallen 

gäller det att medelvärdet är lite högre för variabeln ”lita på andra människor” om man inte 

haft kontakt med institutionen. Modellen ser ut att stämma, men nu vill jag testa 

förklaringskraften. 

 

Tabell 9 Medelvärdesanalys (förklaringskraft) 

Lita på människor fråga 

53a * Kontakt med 

Försäkringskassan 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 Between Groups   

(Combined) 

0,776 1 0,776 0,162 0,687 

 Within Groups 13075,64 2733 4,784   

 Total 13076,415 2734    

Lita på människor fråga 

53a * Kontakt med 

Arbetsförmedlingen 

Between Groups 63,649 1 63,649 13,321 0 

 Within Groups 13015,385 2724 4,778   

 Total 13079,033 2725    

Källa: Väst-SOM, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629  

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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Tabell 10 Analys av förklaringskraften vid jämförelsen 

 Eta Eta Squared 

Lita på människor fråga 53a * 

Kontakt med 

Försäkringskassan 

,008 ,000 

Lita på människor fråga 53a * 

Kontakt med 

Arbetsförmedlingen 

,070 ,005 

Not: Väst-SOM, SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629. I min analys ser man att förklaringsvärdet (Eta 

Squared) är 0,5 %   vid kontakt med Arbetsförmedlingen och 0%  är för  Försäkringskassan, det verkar således 

inte finnas någon signifikant skillnad mellan grupperna och kontakt med institutionen kan inte förklara 

skillnaden mellan grupperna. 

 

4.3 Multipel regressionsanalys 

I första hand syftar  regressionsanalysen till att pröva om samband mellan förtroende och 

kontakt med institutioner kan påvisas. Min variabler som åskådliggjorts i tabell 1 används i 

regressionsanalysen.  Faktorerna/variablerna som undersöks innefattar dels den beroende 

variabeln förtroende (Y) samt de oberoende variablerna (X) dvs. kontakt med 

Försäkringskassan, kontakt med Arbetsförmedling, utbildning, socioekonomiska variabler 

(arbetslöshet, pensionär samt deltar i arbetsmarksutbildning) samt inkomst för hushållet. 

I materialet finns där en fråga kring utbildning (fråga 84). Då jag vill undersöka om utbildning 

har en effekt  behöver jag ta hänsyn till den i analysen. Därav behöver en dummyvariabel 

(egenskapsvariabel) skapas kring olika utbildningsalternativ. Koefficienter för 

dummyvariabler tolkas som effekten av att inneha en egenskap jämfört med referensgruppen. 

Genom  regressionsanalysen prövas sambandet mellan förtroende och kontakt med 

institutioner och huruvida det kan påvisas. Om det påvisas förkastas nollhypotesen (som 

innebär att samband  saknas). I nästa analyssteg syftar analysen till att nå kunskap om hur stor 

förklaringskraft institutionerna har och huruvida detta, samt andra bakomliggande eller 

mellanliggande variabler, kan stärka mellanmänskligt förtroende eller ej. 

 

 

 

 

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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Tabell 11 Regressionsanalys. Beroende variabel: Förtroende. Ostandardiserade b-

koefficienter, standardfel inom parantes 

 2013  

Utbildning  ,228*** 

(,020) 

 

Kontakt med Service (FK & AF) ,120 

(,415) 

 

Sammanlagd årsinkomst ,027 * 

(,011) 

 

Arbetslöshet -1,034 

(1,039) 

 

Förtidspensionär -,357 

(,508) 

 

Deltar i arbetsmarknadsutbildning 1,613 

(1,093) 

 

Intercept 6,637*** 

(,326) 

 

Justerat R2 0,166  

N 2768  
 

Not: ***=p<,001 **=p<,01 *=p<,05, Källa: datamaterial Väst-SOM 2013 

 

Tabellen ovan visar regressionen av de mellanliggande variablerna som antas ha en effekt på 

den beroende variabeln. Standardfelen visar hur tillförlitlig skattningen av koefficienten är. 

Det justerade värdet för R2 tar hänsyn till att när man lägger in flera variabler i analysen, även 

om de inte har någon förklaringskraft, så justeras värdet nedåt. Det justerade värdet är alltså 

ett något försiktigare mått och min modell förklarar 16,6 %. 

Utbildning och årsinkomst är de variabler som är signifikanta och kan ha en inverkan på 

socialt kapital. Rothstein (2003) samt Kumlin och Rothsteins (2005) tes om att mötena med 

dessa institutioner skapar eller förstör tillit kan i den genomförda analysen inte styrkas. 

Personer som är arbetslösa samt förtidspensionär har en negativ effekt på min beroende 

variabel. Utbildning, hushållets årsinkomst och om man deltar i arbetsmarknadsutbildning 

ökar effekten enligt regressionsanalysen genomförd ovan. 
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5. Slutsats 

Studien inleddes med frågor kring om det finns faktorer som påverkar medborgarna i Sverige 

och deras förtroende för en myndighet i större utsträckning än andra?  

I den genomförda studien har jag försökt förklara hur förtroendet ser ut för några olika 

myndigheter som räknas till de selektiva (behovsprövande institutionerna) utifrån 

undersökningar och tidigare forskning kring teorier om förtroende, socialt kapital och tillit. 

Om Putnams forskning handlar om banden mellan individerna och sociala organisationer och 

nätverk så definierar Rothstein socialt kapital som tillgångar i form av breda sociala nätverk 

med hög grad av tillit mellan aktörerna.  Samhällets institutioner är en viktig aspekt i 

skapandet av det social kapitalet. 

I studien som genomförts samt redovisats under föregående avsnitt tyder det på att det snarare 

är andra faktorer än mötet med de behovsprövande institutionerna som påverkar förtroende 

mellan människor. Däremot visar min studie att personer som är föremål för behovsprövande 

åtgärder (såsom arbetslös eller förtidspensionär) har lägre tillit än resten av befolkningen i 

studien. 

Utbildning och inkomst ökar effekterna på den beroende variabeln, något som ligger i linje 

med den omfattande forskningen som finns kring socialt kapital på individnivå. Den visar på 

att de som har högre utbildning samt omfattande sociala kontakter finner vi bland personer 

med förhållandevis hög inkomst samt hög utbildning (Rothstein 2003:157).  

Den essentiella frågan i detta sammanhang är om man blir rik och lycklig på social tillit eller 

om det är framgång som gör en till höglitare17 

Den centrala teorin för undersökningen har varit Rothsteins (2003) samt Kumlin & Rothsteins 

(2005) teori om socialt kapital i förhållande till samhällets institutioner. Institutioner har 

förmågan att både skapa och förstöra socialt kapital och tillit (Kumlin och Rothstein 

2005:360) och det krävs vidare studier inom forskningsområdet social tillit samt förtroende då 

förklaringar som realiserats i min undersökning inte är heltäckande. Många funderingar har 

väckts under resans gång av denna uppsats. Det finns omfattande material i form av 

datamaterial bland de årliga SOM-undersökningarna och utifrån teorierna kring socialt kapital 

undersöka fler tänkbara faktorer som kan påverka socialt kapital. Det skulle vara intressant att 

pröva olika regressionsmodeller och anta en teoriprövande ansats i framtiden. 

 
                                                           
17 Rothstein 2003:157 
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Appendix 

Tabell för att åskådliggöra samtliga svarsalternativ på fråga 18.o och 18.p  

 

F18o. Du eller någon nära anhörig senaste 12 mån nyttjat- Försäkringskassan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja, jag själv 716 24,0 24,0 24,0 

Ej själv, men nära anhörig 552 18,5 18,5 42,5 

Varken jag själv eller nära 

anhörig 
1522 51,0 51,0 93,5 

Ej svar - del av frågan 141 4,7 4,7 98,3 

Dubbelkryss 2 ,1 ,1 98,3 

Ej svar - hela frågan 50 1,7 1,7 100,0 

Total 2983 100,0 100,0  

Källa: SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629 

 

 

F18p. Du eller någon nära anhörig senaste 12 mån nyttjat- Arbetsförmedlingen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja, jag själv 245 8,2 8,2 8,2 

Ej själv, men nära anhörig 470 15,8 15,8 24,0 

Varken jag själv eller nära 

anhörig 
2067 69,3 69,3 93,3 

Ej svar - del av frågan 150 5,0 5,0 98,3 

Dubbelkryss 1 ,0 ,0 98,3 

Ej svar - hela frågan 50 1,7 1,7 100,0 

Total 2983 100,0 100,0  

Källa: SOM-institutet, SND 0973, doi:10.5878/002629 

 

  

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0973/001/1.0
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Medelvärdesanalys av fråga kring förtroende samt kontakt med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen 

Lita på människor fråga 53a  * Kontakt med Försäkringskassan 

Report 

Lita på människor fråga 53a   

Kontakt med 

Försäkringskassan Mean N Std. Deviation 

Ingen kontakt med FK 6,47 2036 2,167 

Kontakt med FK 6,44 699 2,246 

Total 6,47 2735 2,187 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Lita på människor 

fråga 53a * Kontakt 

med 

Försäkringskassan 

Between 

Groups 

(Combined

) 
,776 1 ,776 ,162 ,687 

Within Groups 13075,640 2733 4,784   

Total 13076,415 2734    

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Lita på människor fråga 53a * 

Kontakt med 

Försäkringskassan 

,008 ,000 

 
Lita på människor fråga 53a  * Kontakt med Arbetsförmedlingen 

Report 

Lita på människor fråga 53a   

Kontakt med 

Arbetsförmedlingen Mean N Std. Deviation 

Ingen kontakt AF 6,52 2485 2,169 

Kontakt AF 5,98 241 2,351 

Total 6,47 2726 2,191 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Lita på människor 

fråga 53a * Kontakt 

med 

Arbetsförmedlingen 

Between 

Groups 

(Combined

) 
63,649 1 63,649 13,321 ,000 

Within Groups 13015,385 2724 4,778   

Total 13079,033 2725    
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Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Lita på människor fråga 53a * 

Kontakt med 

Arbetsförmedlingen 

,070 ,005 

 

 

 

Tabeller (6 st) genererad efter körning med SPSS för att åskådliggöra antal respondenter 

som varit i kontakt med behovsprövande institutioner totalt. 

Kontakt med Försäkringskassan 

 

Frequen

cy Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ingen kontakt med FK 2074 69,5 74,3 74,3 

Kontakt med FK 716 24,0 25,7 100,0 

Total 2790 93,5 100,0  

Missing System 193 6,5   

Total 2983 100,0   

 

Kontakt med Arbetsförmedlingen 

 

Frequ

ency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ingen kontakt AF 2537 85,0 91,2 91,2 

Kontakt AF 245 8,2 8,8 100,0 

Total 2782 93,3 100,0  

Missing System 201 6,7   

Total 2983 100,0   

 

Kontakt med socialtjänst 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ingen kontakt socialtjänst 2734 91,7 98,3 98,3 

Kontakt med socialtjänst 46 1,5 1,7 100,0 

Total 2780 93,2 100,0  

Missing System 203 6,8   

Total 2983 100,0   
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Kontakt med färdtjänst 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ingen kontakt med färdtjänst 2728 91,5 97,7 97,7 

kontakt med färdtjänst 64 2,1 2,3 100,0 

Total 2792 93,6 100,0  

Missing System 191 6,4   

Total 2983 100,0   

 

Kontakt med Kommunal äldreomsorg 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ingen kontakt kommunal 

äldreomsorg 
2741 91,9 98,2 98,2 

kontakt kommunal 

äldreomsorg 
50 1,7 1,8 100,0 

Total 2791 93,6 100,0  

Missing System 192 6,4   

Total 2983 100,0   

 

Kontakt med privat äldreomsorg 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ingen kontakt med privat 

äldreomsorg 
2733 91,6 99,8 99,8 

kontakt med privat 

äldreomsorg 
6 ,2 ,2 100,0 

Total 2739 91,8 100,0  

Missing System 244 8,2   

Total 2983 100,0   
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Multipel regressionsanalys i SPSS 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 F62d. Tillhör du för närvarande? - 

Ålderspensionär/avtalspensionär, Antal 

som nyttjat Service (AF & FK), 

Sammanlagd årsinkomst i hushållet, 

tredelad. (Baserat på F82), Utbildning, 

fyrdelad, F62c. Tillhör du för närvarande? 

- Arbetslös, F62b. Tillhör du för 

närvarande? - Har arbete i 

arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder/genomgår 

arbetsmarknadsutbildningb 

. Enter 

a. Dependent Variable: F53a. Går det att lita på människor i allmänhet? 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,410a ,168 ,166 11,791 

a. Predictors: (Constant), F62d. Tillhör du för närvarande? - 

Ålderspensionär/avtalspensionär, Antal som nyttjat Service (AF & FK), 

Sammanlagd årsinkomst i hushållet, tredelad. (Baserat på F82), 

Utbildning, fyrdelad, F62c. Tillhör du för närvarande? - Arbetslös, F62b. 

Tillhör du för närvarande? - Har arbete i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder/genomgår arbetsmarknadsutbildning 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 77564,167 6 12927,361 92,987 ,000b 

Residual 383841,665 2761 139,023   

Total 461405,832 2767    

a. Dependent Variable: F53a. Går det att lita på människor i allmänhet? 

b. Predictors: (Constant), F62d. Tillhör du för närvarande? - Ålderspensionär/avtalspensionär, 

Antal som nyttjat Service (AF & FK), Sammanlagd årsinkomst i hushållet, tredelad. (Baserat på 

F82), Utbildning, fyrdelad, F62c. Tillhör du för närvarande? - Arbetslös, F62b. Tillhör du för 

närvarande? - Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/genomgår arbetsmarknadsutbildning 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,637 ,326  20,365 ,000 

Antal som nyttjat Service 

(AF & FK) 
,120 ,415 ,005 ,289 ,773 

Utbildning, fyrdelad ,228 ,020 ,238 11,543 ,000 

Sammanlagd årsinkomst i 

hushållet, tredelad. (Baserat 

på F82) 

,027 ,011 ,048 2,390 ,017 

F62b. Tillhör du för 

närvarande? - Har arbete i 

arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder/genomgår 

arbetsmarknadsutbildning 

1,613 1,093 1,741 1,476 ,140 

F62c. Tillhör du för 

närvarande? - Arbetslös 
-1,034 1,039 -1,116 -,995 ,320 

F62d. Tillhör du för 

närvarande? - 

Ålderspensionär/avtalspensi

onär 

-,357 ,508 -,384 -,703 ,482 

a. Dependent Variable: F53a. Går det att lita på människor i allmänhet? 

 

 


