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Sammanfattning 
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kapital. Genom att de med lågt socialt kapital tar del av nyheter/samhällsprogram via medier kan 

det leda till att de har liknande mängd tillit som respondenter med högt socialt kapital som inte tar 

del av nyheter/samhällsprogram via medier. Det framkommer även att de som tar del av 

nyheter/samhällsprogram via radio, internet och dagstidning stärker sitt ställningstagande genom 

detta.  
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1. Inledning 
 

Äldre och åldrande är ett spännande och relativt outforskat område som bjuder på många 

möjligheter. Vi har haft fördelen att få ta del av material från GERDA-projektet i arbetet med vår 

C-uppsats. GERDA är en Gerontologisk Regional Databas vilken innehåller empiriskt material 

om äldre personers levnadsvillkor och hälsa. Projektet startade 2005 och sedan dess har insamling 

av enkäter och intervjuer även skett 2010 och 2016 i Västerbotten och Österbotten. Uppsatsen 

bygger på ett väletablerat projekt där vi har tagit del av det empiriska materialet för att sedan forma 

en forskningsfråga som tidigare inte tagits upp i sammanhanget. Som inspiration före och under 

vårt skrivande har vi haft Lars Tornstam (2011) som under sin forskningskarriär inom 

socialgerontologi velat slå hål på myter om “de äldre” och lyfta fram en bild av det positiva 

åldrandet. Tornstam (2011) inspirerar oss till att vilja utforska tillgångar i ålderdomen och skapa 

en nyanserad bild av människor över 65 år än den stereotypa bild som kan finnas för människor 

som nått pensionsålder, även kallad den tredje åldern. Många kanske är bekanta med att 

demografin ändras i Sverige, speciellt eftersom att det demografiska problemet leder till 

diskussioner om hur människan i framtiden ska kunna ta hand om sina äldre. Tornstam (2011) 

svarar att Sverige mellan 2008-2040 kommer att ha ökat antalet äldre med 43 procent. Människor 

blir allt äldre, samtidigt föds färre barn i Sverige. Då människor utbildar sig fler år i genomsnitt, 

blir spannet för de som förvärvsarbetar mindre, medan summan blir att fler ska försörja färre 

(Ernsth-Bravell, 2011). Dessa demografiska förändringar visar på att människor lever allt längre 

efter att de gått i pension (Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebaeck & Svedberg, 2013).  

 

Avgränsningar 

Vi vill se hur fortsatt betalt och obetalt arbete efter pensionsålder inverkar på äldre människors 

tillit till olika samhällsinstitutioner. Denna fortsatta sysselsättning definierar vi enligt inspiration av 

Bourdieu (1986), Coleman (1990) och Rothstein (2003) som en form av socialt kapital. Vår 

definition av socialt kapital är influerad av såväl Coleman (1990), som Bourdieu (1986) tankegångar 

och har, till skillnad från Putnam (1993), ett individbaserat synsätt. Den variabel för socialt kapital 

som vi ska undersöka innefattar deltagande i arbetslivet och inom ideellt arbete. Det är deltagandet 

som, enligt vår definition, stärker det sociala kapitalet, inte enbart genom tillhörighet, social status 

och inflytande, utan även genom det symboliska kapital som tillförs genom status. Som kommer 

att förtydligas längre fram i uppsatsen, använder vi oss även av tre olika former av tillit som 

beskrivs av Trägårdh et. al. (2013), nämligen; partikulär, generell och lokalsamhälletillit. Dessa tre 

former av tillit tolkas utifrån de som svarat på frågorna i enkäten för GERDA-projektet.  

Vi har, utifrån GERDA-projektets empiriska material från enkätutskick 2010, arbetat explorativt 

för att ta reda på vilka faktorer som kan påverka dessa olika former av tillit hos människor över 

65, bosatta i Västerbotten och Österbotten. Eftersom det empiriska materialet erbjuder oräkneliga 

möjligheter, har en avgränsning varit nödvändig. Något vi fann stort intresse vid, var att se hur 

tilliten hos äldre människor påverkas av huruvida de tar del av nyheter- och samhällsprogram via 

olika medier, eller inte. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att ta reda på vilka faktorer som kan påverka tilliten hos människor över 

65, bosatta i Västerbotten och Österbotten. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar;  
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- Kan ett högre socialt kapital påverka tilliten till andra människor och institutioner? 

- Hur påverkas tillit av att man tar del av nyheter och samhällsprogram via olika medier?   

Arbetsfördelning 

Tillsammans har vi tagit lika stort ansvar för att skriva och färdigställa denna uppsats. Vårt arbete 

har präglats av ensamt skrivande, där vi kontinuerligt fört gemensamma diskussioner. Vi har haft 

olika ansvarsområden som vi sedan tillsammans redigerat och förbättrat. I de teoretiska 

utgångspunkterna har Alexandra tagit större ansvar över att hitta källor och skriva om olika former 

av tillit, medan Anna tagit ansvaret över att hitta empiri och skriva om det sociala kapitalet. I 

analysen har Alexandra haft ett större ansvar över att skriva om den partikulära tilliten och 

lokalsamhälletilliten, medan Anna har fokuserat på den generella tilliten, och till viss del även 

lokalsamhälletilliten, kopplat till olika medier. Det är svårt att distinkt avgränsa arbetsfördelningen 

till vem som gjort vad, eftersom att detta har varit en uppsats i ständig förändring, som vi båda 

varit delaktiga i.  

2. Teoretiska utgångspunkter 

Då arbete efter pension kan definieras på olika sätt, inleds kapitlet om våra teoretiska 

utgångspunkter med att definiera och förklara vikten av ideellt arbete efter pension, samt vilken 

nytta ideellt arbete kan ha för den målgrupp som vi valt att fokusera på. Vidare syftar kapitlet till 

att förenkla begreppet tillit och begreppet socialt kapital, då även dessa har olika definitioner. 

Begreppet tillit beskrivs såväl i sin helhet, som i de tre olika former vi använder oss av, nämligen; 

partikulär tillit, generell tillit och lokalsamhälletillit. Dessa beskrivs och kopplas till vårt empiriska 

material, som vidare ger en förklaring för vilka grupper inom samhället som innefattas av dessa 

olika former. Slutligen finns begreppet socialt kapital beskrivet utifrån olika definitioner. 

Arbete efter pension 

Man kan fundera om allas ålderdom ser likadan ut, om människor upplever saker som ungefär 

desamma i vissa stadier i livet. Andersson (2012) beskriver en människas levnadslopp med hjälp 

av två olika typer av åldersskiktning, nämligen funktionell och kronologisk. En kronologisk 

åldersskiktning är vad som skiljer ett livsstadie från ett annat och som säger att man vid en viss 

ålder förväntas vara i ett visst stadie, som till exempel vid tiden för pensionen. Lengfeld och 

Ordemann (2016) menar på att det statusvärde som finns inom olika yrkesroller försvinner vid 

pensionen och att det finns ett annat värde i att välja ideellt arbete, detta eftersom att ideellt har 

visat sig möjliggöra social status. Vidare skriver Lengfeld och Ordemann (2016) om ideellt arbete 

efter 65, delaktighet, erfarenhet och vikten av kompetens. Artikeln undersöker i vilken utsträckning 

som tidigare anställningar påverkar sannolikheten för att människor väljer att arbeta ideellt efter 

pensionen. Artikeln visar på att ju högre yrkesstatusvärde en människa haft under sitt 

yrkesverksamma liv, desto större upplevs förlusten vid pensionering. Eftersom att ideellt arbete 

beskrivs göra kollektivt gott, och bland annat kan leda till stabilisering av en social integration i ett 

samhälle som står inför demografiska förändringar (Erlinghagen, 2010), läggs stor vikt vid att ta 

ideellt arbete på allvar (Trägårdh et. al., 2013). Samhällsförändringar kan ofta innebära nya villkor 

för åldrandet och en demografisk utveckling innebär att befolkningens struktur ändras när 

samhället moderniseras. Då kontinuitet har en stor och viktig betydelse för ett gott åldrande, 

snarare än att ha stora eller små sociala nätverk eller hög eller låg aktivitet, har det visat sig viktigt 
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att människor vill fortsätta leva som de alltid gjort även efter att de pensionerat sig (Tornstam, 

2011). Att till exempel tvingas lämna ett arbete och en yrkesroll vid en viss ålder, har visat sig få 

negativa följder då det bland annat påverkar välbefinnandet. Frivilliga och önskade förändringar 

visar sig däremot inte ha någon negativ inverkan. Tornstam (2011) menar vidare på att ett gott 

åldrande handlar i huvudsak om att anpassa sig till yttre och inre förhållanden, som på olika sätt 

kan förändras i samband med att människor åldras.  

Marklund (2005) har utfört en studie angående fortsatt arbete efter pensionering. Där svarar 13 

procent av de tillfrågade att de kan tänka sig att fortsätta arbeta efter pensionsålder. Då Lemgfeld 

och Ordemann (2016) menar på att pensionerade människor med en livstid av resurser kan tillföra 

samhället sådant som andra inte kan, är de alltså ytterst lämpade för ideellt arbete. Anledningen till 

att fler väljer att arbeta ideellt efter pensionering är på grund av högre fysisk och psykisk hälsa. Att 

hjälpa andra är i sig belönande och har positiva effekter på hälsan. De som ägnar sig åt ideellt 

arbete svarar dessutom att de är nöjda med livet i större utsträckning än de som inte arbetar ideellt 

(Meier och Stutzer, 2007). Det har även visat sig vanligt att människor vid pension väljer att 

engagera sig i någon typ av ideellt arbete om de tidigare i livet på något sätt varit ideellt aktiva. 

 

Erlinghagen (2010) menar på att det är viktigt att uppmuntra ideellt arbete bland äldre människor, 

då det minskar risken för social isolering samtidigt som det bidrar till att äldre i större utsträckning 

kan upprätthålla sin fysiska och psykiska hälsa (välbefinnande). Enligt Erlinghagen (2010) blir 

politiker allt mer uppdaterade om vilka fördelar som ideellt arbete medför, och har därför börjat 

med olika insatser, vilka främst riktar sig mot människor som står inför en pensionering eller som 

precis gått i pension. För såväl samhällets- som för nypensionerade människors skull finns ett 

värde i att uppmuntra ett engagemang i ideellt arbete. Trägårdh et. al. (2013) visar dessutom på att 

människor som inte tar del av ideellt arbete har betydligt lägre tillit än de som på något sätt är 

engagerade och aktiva. 

 

Wilhelmson, Andersson, Waern och Allebeck (2005) har tagit reda på vad äldre personer tycker är 

viktigt för att uppleva livskvalitet. De personer som blivit tillfrågade är mellan 67 och 99 år gamla. 

Det mest frekventa svar på vad som var viktigt för dessa personer var sociala kontakter, hälsa, 

aktivitet och funktionell förmåga. Meier och Stutzer (2007) svarar att ett skäl till varför människor 

engagerar sig inom ideellt arbete är för att få ett bredare socialt nätverk, vilket även konstaterats av 

Deci (1975) och Frey (1997). Tidigare forskning har synliggjort att ideellt arbete leder till sociala 

kontakter och bredare socialt nätverk (se Musick och Wilson, 2003; Pilkington, Windsor och Crips, 

2012). 

 

Begreppet tillit  

Tillit är ett nyanserat begrepp som kan ha flera olika innebörder. Blennberger (2009) menar på att 

begreppet tillit kan ses utifrån en kombination av två bedömningar; dels som en förutsättning för 

ett fungerande samhälle och för ett gott liv, dels genom människors tillit till varandra och till 

samhällets institutioner. Tillit har en aspekt av sårbarhet och osäkerhet gentemot andra människor, 

och handlar i många fall om huruvida dessa bör lita på främlingar eller inte. I detta avseende 

definieras främlingar som människor i allmänhet, men även människor som är obekanta. Detta 

beskriver dock inte begreppet i sin helhet. Trägårdh et. al. (2013) menar på att frivilliga 

sammanslutningar av olika slag är viktiga samhällsinstitutioner, som på samma sätt som andra 
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sociala institutioner av betydelse formar och förmedlar värderingar, samt minskar sårbarhet och 

osäkerhet. Vidare definierar Rothstein (2003) tillit liknande Piotr Sztompka, nämligen ”som en 

förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet” (Sztompka 1998, s. 21). Med det menas att tillit alltid 

innehåller ett visst risktagande och människor inte kan vara fast övertygade om att andra aktörer 

kommer att agera på det sätt som de tror eller hoppas på. Tillit ska alltså inte blandas ihop med 

blind tro, det vill säga att vara förvissad om att en aktör kommer att agera på ett visst sätt. 

Empiriska studier har visat att de med hög tillit tenderar att lita på andra människor till det att 

motsatsen bevisats medan de med låg tillit till andra människor är mer misstänksamma och litar på 

folk först när de upptäcker indikationer på att tilliten är rättfärdigad, med andra ord när personen 

gjort sig förtjänt av denna tillit (Rothstein, 2003). Blennberger (2009) strukturerar tillit utifrån sex 

olika teman och nämner bland annat en grundläggande tillit som avser personlighetsdrag och som 

främst tillhör en mental och psykologisk kategori. I en relation kan tillit utmärkas genom att två 

personer har tillit till varandra, och på samma sätt kan en familj, släkt, en vänskapskrets, en 

organisation, ett lokalsamhälle och en stat utmärkas av tillit. Tillit kan även vara en del av en 

livsåskådning, det vill säga ett sätt att tolka och se på livet (Blennberger, 2009).  

 

Trägårdh et. al. (2013) skriver om tillit i tre olika former: partikulär tillit, generell tillit och 

lokalsamhälletillit. Partikulär tillit fångas genom frågor som rör förtroende för familj, släktingar, 

vänner och bekanta. Generell tillit fångas av att människor gör rätt i att lita på andra även utan 

bevis på pålitlighet, att de flesta skulle försöka utnyttja en om de fick chansen, samt av att det är 

rätt att lita på andra även om man inte känner dem så väl. Den tredje formen av tillit, 

lokalsamhälletillit, fångas enligt Trägårdh et. al. (2013) genom frågor som rör tillit till människor i 

närområdet, tillit till grannar och tillit till människor som bor i den egna kommunen. För att ett 

samhälle ska kunna fungera på samtliga nivåer krävs hög tillit i alla tre former.  

 

Senare forskning väljer att använda generella tillitsfrågor som ett mått på generell tillit eller tillit till 

människor i allmänhet som man inte har någon större kännedom om. Trägårdh et. al. (2013) menar 

på att det ofta kan vara svårt att urskilja vart den partikulära tilliten slutar och var den generella 

tilliten börjar. Forskare har olika uppfattning om vilka som innefattas av respektive tillitstyp, vilket 

kan innebära att grannar för vissa sorteras in i den grupp människor som hör till den partikulära 

tilliten, medan andra forskare menar på att dessa hamnar under generell tillit. En generell tillit till 

andra underbyggs av institutioner som administrerar och styr samhället på ett rättvist och effektivt 

sätt. Generell tillit innebär starka förväntningar på att andra människor följer regler (Trägårdh et. 

al., 2013). Tillit kan uppfattas som en egenskap hos en människas attityder och handlingar- 

gentemot vissa objekt i vissa situationer. Om en stor del av en människas attityder och handlingar 

utmärks av tillit, talar man om generell tillit (Blennberger, 2009). Ett modernt samhälle med hög 

grad av social rörlighet och behov av att kunna hantera komplexa situationer vilar på att det finns 

en hög grad av generell tillit.  

 

Lokalsamhälletillit beskrivs som en tydligt urskiljbar och begränsad form av tillit, som är en 

produkt av erfarenhet inom ett avgränsat område där man bor. Trägårdh et. al. (2013) menar på 

att denna typ av tillit är nödvändig för att kunna genomföra en mer djupgående analys för tillitens 

rötter och karaktär, samt under vilka villkor denna kan bevaras eller förstöras. Denna typ av tillit 

är baserad på erfarenheter av människor och händelser, men ger också ett uttryck för 

föreställningar och fördomar som förmedlats på olika sätt. De som inte har en lokalsamhälletillit 
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beskrivs istället som misstänksamma. Trädgårdh et al. (2013) menar vidare på att lokalsamhälletillit 

rör det praktiska, det dagliga och det politiska livet. Den är känslig för variation och förändringar 

i omgivningen och behövs för att det lokala handlandet i ett samhälle ska fungera.  

 

Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital myntades av den amerikanska novellisten Henry James i dennes novell 

The Golden bowl. Efter det dyker begreppet upp i en av Pierre Bourdieus skrifter 1986. Socialt kapital 

blev väl uppmärksammat när det användes som begrepp av James Coleman 1988, men också när 

Robert Putnams gav sin definition av begreppet 1993 och sedan vidareutvecklade det 2000. I 

sociologin används begreppet för att öka förståelsen för hur individer kan säkerställa vinning 

genom socialt deltagande. Studier visar att Bourdieus teorier tillför viktiga maktaspekter inom 

området. Han anses dessutom vara den första att göra en samtida analys inom området (Portes, 

1998). Vidare betonar Bourdieu och andra författare inom ämnet sociologi ofta socialt kapital som 

en resurs nära individen (Bourdieu & Wacquant, 1992; Coleman, 1990) samt som individens sociala 

stöd och maktrelationer till andra inom sociala nätverk (Bourdieu & Wacquant, 1992). Starrin och 

Rønning (2011) skriver att socialt kapital är ett begrepp som är svårt att definiera eftersom det 

används på olika sätt och inom olika vetenskaper. Då socialt kapital är ett fruktbart begrepp som 

riskerar att omfatta allt eller inget och går att mäta på olika sätt, är det viktigt att begreppet används 

på ett reflekterat sätt.  

 

Bourdieus (1986) syn på socialt kapital innebär ett resultat av ackumulerat arbete där det krävs 

insatser för uppbyggnad. Det är resultat av strategiska investeringar som måste hållas vid liv, vilket 

innebär en viss ansträngning. Summan av de kapital en individ har, så kallat habitus, bestämmer 

individens position i det sociala fältet. Bourdieu (1994) skriver att habitus inte enbart är en del av 

personen i nuet som produceras, habitus är även gårdagens person som aktivt påverkar nuet och 

handlingar i nuet. Detta leder till att en person även både producerar och reproducerar sitt habitus. 

Kulturellt och ekonomiskt kapital, tillsammans med socialt kapital, bestämmer individens position 

på det sociala fältet. Bourdieu (1994) menar att vi i varje ögonblick i alla samhällen har att göra 

med ett antal sociala positioner som är förenade med ett antal aktiviteter eller tillgångar som är 

relationellt betingade. Enligt Rønning och Starrin (2011) fokuserade Bourdieu mer på individnivå, 

till skillnad från Putnam (1993) som fokuserade mer på samhällsnivå i formandet av det sociala 

kapitalet.  

 

Coleman (1990) , som även han fokuserar på individnivå i sitt resonemang om socialt kapital, 

menar att socialt kapital är ett begrepp grundat i familjen och inom andra sociala nätverk. Han 

menar även på att uppbyggandet av det sociala kapitalet sker som en oavsiktlig följd av individens 

målinriktade handlingar. Sociala relationer kan på olika sätt etablera socialt kapital genom att till 

exempel etablera förpliktelser och förväntningar mellan aktörer och fastställa normer för 

beteendemönster. Rothstein (2003) hävdar att det individuella sociala kapitalet kan hänvisas till två 

olika dimensioner - den kvalitativa och den kvantitativa dimensionen. Den kvantitativa 

dimensionen kan sammanfattas till antalet sociala kontakter och nätverk. Enkelt uttryckt har en 

individ ett högre socialt kapital ju fler sociala kontakter denne har. Dock menar Rothstein (2003) 

att det kvantitativa kapitalet inte räcker till för att förklara vad det sociala kapitalet är, det måste 

även finnas en kvalitativ aspekt för att kunna förstå begreppet. Den kvalitativa aspekten är graden 
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av tillit som dessa sociala kontakter innefattar. Det individuella sociala kapitalet handlar om att 

delta i olika sorters nätverk och att i dessa framstå som en pålitlig person. Rothstein (2003) 

sammanfattar det individuella sociala kapitalet till antalet sociala kontakter denne har multiplicerat 

med graden av förtroende individen har för dessa kontakter.  

  

3. Metod  
 

Metodkapitlet tydliggör för genomförandet av uppsatsen i sin helhet, vilket inleds med en 

beskrivning av hur GERDA-projektet samlat in material via enkätutskick för att sedan mer 

ingående ge en förklaring för hur vi tagit del av del av materialet. Kapitlet benämner såväl 

urvalsmetod som externt bortfall, ur perspektivet gällande GERDA-projektet.  Analysmetoden 

beskriver hur vi gått tillväga i hanteringen av materialet och förtydligar att vi använt oss av ett 

material ur en redan befintlig kunskapsdatabas för att sedan studera inom sammanhanget 

obesvarade forskningsfrågor. Då materialet inhämtats från GERDA som ett erkänt 

forskningsprojekt förs ingen djupare diskussion om validitet och reliabilitet, men benämns för att 

visa att vi tagit ställning. Kapitlet avslutas med att benämna de olika etiska ställningstaganden som 

rör forskning avseende människor. 

 

Genomförande 

Det empiriska material som ligger till grund för uppsatsen samlades in via enkätutskick för 

GERDA-projektet. GERDA är en gränsöverskridande gerontologisk regional databas som samlar 

in empiriskt material om äldre och äldres levnadsvillkor i svenska Västerbotten och finska 

Österbotten. Första utskicket skedde 2005 och det andra skedde under hösten 2010. Vi har tagit 

del av de enkäter som skickades ut till 65, 70, 75 och 80 åringar under 2010. Enkäterna skickades 

ut till sammanlagt 10696 personer i Västerbotten och Österbotten. Det har gjorts en distinktion 

mellan den svensktalande delen av Österbotten och den finsktalande delen av Österbotten genom 

att kalla den finsktalande delen av Österbotten för Pohjanmaa. Det empiriska material som 

insamlats via enkäterna har sedan kodats in i SPSS och sammanställts.  

 

Urval och bortfall 

Av de 10696 utskickade enkäter var det 6838 stycken som besvarades. Då det naturliga bortfallet 

(externt bortfall) exkluderats uppgick svarsfrekvensen till 64 procent. Av 5425 utskickade enkäter 

i Västerbotten besvarades 3779 enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 70 procent. Av 3094 

utskickade enkäter i den svensktalande delen av Österbotten besvarades 1906 stycken, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 62 procent. Slutligen skickades 2177 enkäter ut till Pohjanmaa där 

1153 enkäter besvarades, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 53 procent. Det naturliga bortfallet 

avser onåbara personer som visats genom returer från posten, personer som avlidit eller om 

personerna själva, anhöriga eller vårdpersonal meddelat att de av olika skäl inte har kapacitet att 

svara på frågorna. Urvalet bygger på adressuttag från Riksskatteverket (SPAR) i Sverige. I 

Västerbotten skickades enkäten ut till samtliga född 1930, 1935, 1940 och 1945 i de mindre 

kommunerna (då Skellefteå och Umeå exkluderade). Inom de två kommuner med högst 

befolkningsantal, alltså Skellefteå och Umeå, skickades enkäten ut till en tredjedel av de som är 

födda ovanstående år. Detta gjordes för att säkerställa en betryggande representativitet. I 

landskapet Österbotten som 2010 bestod av 17 kommuner skickades enkäterna ut till samtliga i 
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respektive ålderskategori med undantag för Vasa, där enkäten skickades ut till 50 procent av 

invånarna i ålderskategorin. Ungefär 51 procent av invånarna i landskapet Österbotten har svenska 

som modersmål och därför skickades en svensk version av enkäten ut till svensktalande finländare 

medan resterande med finska som modersmål fick en finsk enkät skickat till sig.  

 

Analysmetod 

Vi har gjort sambandsanalyser med hjälp av tabeller, vilka består av univariata, bivariata eller 

multivariata tabeller. Univariata analyser undersöker en enstaka egenskap, bivariata analyser 

undersöker samband mellan två egenskaper och i multivariat analys undersöks förhållandet mellan 

två eller fler egenskaper (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014). Samband i tabellerna har prövats 

med chi2-test och läsaren bör vara uppmärksam på att många samband kan verka signifikanta, 

detta eftersom att det är många respondenter som svarat på enkätfrågorna. Även små differenser 

tenderar att bli signifikanta när det, som i det aktuella fallet, är det flera tusen respondenter. 

Variabler i det empiriska materialet har operationaliserats till begreppen socialt kapital och tre olika 

former av tillit, partikulär tillit, generell tillit och lokalsamhälletillit. Operationalisering sker genom 

att abstrakta teorier och begrepp baseras på konkreta variabler, vilket innebär att de teoretiska 

begreppen konkretiseras till något som praktiskt sett kan mätas genom variabler (Lantz, 2011). 

 

Validitet och reliabilitet  

Det empiriska material som använts i uppsatsen är hämtat från ett erkänt forskningsprojekt, varför 

ingen djupare diskussion om validitet och reliabilitet kommer att föras. Materialet ses som en 

kunskapsbank, vilken används av olika forskare för att ta reda på mer om äldre och deras hälsa 

samt levnadsvillkor. Det mäter vad det ska mäta och därför har en hög grad av validitet. Det faktum 

att det empiriska materialet används av flera forskare för olika forskningssyften bekräftar även en 

tillförlitlighet och materialets reliabilitet. Relevant för validiteten och reliabiliteten är de 

operationaliseringar som gjorts i uppsatsen. Socialt kapital definieras genom deltagande inom 

arbete, både betalt och obetalt, på grund av att delaktighet och sociala kontakter ofta beskrivs som 

en del av socialt kapital. Vi anser att det därför är relevant att utpeka att denna studie handlar i lika 

hög mån om just den aspekten med betalt och ideellt arbete, som är teoretiserad som socialt kapital. 

Validiteten för studien stärks genom operationalisering, vilket innebär att variabler i materialet 

konkretiserats för att göra det omätbara i enkäterna till mätbart. För att reliabiliteten ska vara hög 

är det viktigt att läsaren är på det klara med vad operationaliseringarna innebär, samt att läsaren 

uppfattat det sociala kapitalets mångfacettering. Variabler som mäter förtroende har 

operationaliserats om till tillit och misstänksamhet. 

 

Etiska ställningstaganden 

Då vi använder oss av empiriskt material av forskare som redan har tagit hänsyn till samtliga etiska 

ställningstaganden, är detta inte relevant för oss att ta ytterligare hänsyn till i vår uppsats. Materialet 

har enligt SFS 2003:460 (lag om etikprövning av forskning som avser människor) gått igenom en 

etikgranskning.  
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4. Redovisning av empiriskt material 
 

Mätning av socialt kapital 

Socialt kapital mäts efter huruvida respondenter tar del av ideellt arbete efter pensionering 

och/eller förvärvsarbetar. De som arbetar ideellt och/eller förvärvsarbetar efter pensionsålder har 

högt socialt kapital, medan de som inte arbetar ideellt eller förvärvsarbetar har lågt socialt kapital. 

Respondenterna eller samtliga syftar till alla som svarat, oberoende av om de har högt eller lågt socialt 

kapital. 

 

Mätning av tillit och misstänksamhet 

I enkäten har respondenterna fått svara på frågor om förtroende för olika grupper, institutioner 

eller myndigheter. De har getts fyra olika svarsalternativ, vilka innefattas av; stort förtroende, 

varken stort eller litet förtroende, litet förtroende eller kan inte ta ställning. Om de svarar att de 

har stort förtroende skrivs detta om som att de har tillit, och om de har litet förtroende skrivs det 

om som misstänksamhet, detta med stöd av Rothsteins (2003) resonemang om lågt förtroende. I de 

fall respondenterna svarar att de varken har stort eller litet förtroende, skrivs det om som att de 

varken har tillit eller misstänksamhet. 

 

Socialt kapital och former av tillit 

I tabell 1 visas resultaten över partikulär tillit efter mängd av socialt kapital. Den partikulära tilliten 

omfattas av egen familj, vänner och grannar. Skillnaderna mellan de svar som respondenterna gett 

angående tillit till den egna familjen skiljer sig inte nämnvärt beroende på om de har högt eller lågt 

socialt kapital. Majoriteten av respondenterna har tillit till den egna familjen. 92,8 procent av 

respondenterna med lågt socialt kapital och 93,9 procent av de med högt socialt kapital har svarar 

att de har tillit till familjen. Få svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot sin familj, 

och ännu färre som känner sig misstänksamma mot sin familj. Skillnaderna mellan de med högt 

och lågt socialt kapital är små. De med högt socialt kapital tar ställning i störst utsträckning.  

 

Tilliten till vänner visar sig vara lägre än tilliten till familjen. De med högt socialt kapital har tillit 

till sina vänner i större utsträckning än de med lågt socialt kapital. Det är något fler bland de med 

lågt socialt kapital som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot sina vänner. De med 

högt socialt kapital visar sig misstänksamma i något mindre utsträckning än de med lågt socialt 

kapital. Det framgår att respondenter med högt socialt kapital i större utsträckning tar ställning än 

de med lågt socialt kapital. 

 

Respondenter med högt socialt kapital har tillit till sina grannar i större utsträckning än de med lågt 

socialt kapital. Skillnaden mellan de som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

sina grannar är inte stora, men det är synbart att respondenter med lågt socialt kapital i större 

utsträckning valt att svara det. De med högt socialt kapital tar ställning i större utsträckning än de 

med lågt socialt kapital.  

 

Tabell 1: Partikulärt tillit efter mängd av social kapital. (Andelar i procent av samtliga 

respondenter). 

_________________________________________________________________________ 
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   Lågt soc.kap   Högt soc.kap  

_________________________________________________________________________ 

Egen familj 

Stort förtroende   92,8   93,9 

Varken stort eller litet  4,3   3,9 

Litet förtroende   0,5   0,4    

Kan inte ta ställning  2,3   1,7    

Vänner 

Stort förtroende   63,0   72,9*** 

Varken stort eller litet  28,7   23,2 

Litet förtroende   4,1   2,4 

Kan inte ta ställning  4,2    1,5 

Grannar 

Stort förtroende   38,2   46,8***  

Varken stort eller litet   44,3   42,0 

Litet förtroende   8,2   6,3 

Kan inte ta ställning  9,3   4,9 

_________________________________________________________________________ 

n=   6370 

   6327 

   6270 

_________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 

 
I tabell 2 visas resultaten över hur respondenterna svarar angående generell tillit till människor de 

inte känner. Det är relativt få som svarar att de har tillit till landsmän de inte känner. Endast 3,1 

procent av de med lågt socialt kapital och 5,1 procent av de med högt socialt kapital svarar att de 

har tillit till dessa. De med högt socialt kapital tenderar att ha tillit till sina landsmän i större 

utsträckning än de med lågt socialt kapital. Det är en större andel av respondenter med lågt socialt 

kapital som känner misstänksamhet snarare än tillit till landsmän de inte känner. De med högt 

socialt kapital tar ställning i större utsträckning än de med lågt socialt kapital. 

 

Den andel som svarar att de har tillit till utlänningar de inte känner är minst inom den generella 

tilliten, såväl bland de med högt som med lågt socialt kapital, och som allra minst bland de med 

lågt socialt kapital. Endast 1,4 procent av de med lågt socialt kapital svarar att de har tillit till 

utlänningar de inte känner. De med lågt socialt kapital visar sig misstänksamma i större 

utsträckning, än de med högt socialt kapital, men skillnaderna är små. De med högt socialt kapital 

svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot utlänningar de inte 

känner. De med lågt socialt kapital tillhör de respondenter som i minst utsträckning tar ställning i 

frågan.  

 

Respondenter med högt socialt kapital har tillit till ungdomar de inte känner i större utsträckning 

än de med lågt socialt kapital. De med lågt socialt kapital är misstänksamma i större utsträckning 

än de med högt socialt kapital. Misstänksamheten är visar sig i större utsträckning än tilliten, såväl 

bland de med högt som med lågt socialt kapital. Majoriteten av respondenterna svarar att de varken 
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har tillit eller misstänksamhet mot ungdomar de inte känner. De med lågt socialt kapital svarar att 

de inte kan ta ställning i större utsträckning, än de med högt socialt kapital. 

 

De med högt socialt kapital har tillit till äldre de inte känner i större utsträckning, än de med lågt 

socialt kapital. Misstänksamheten visar sig i något större utsträckning bland respondenter med lågt 

socialt kapital, även om skillnaden är liten i jämförelse med respondenter med högt socialt kapital. 

De med högt socialt kapital svarar i något större utsträckning än de med lågt socialt kapital att de 

varken har tillit eller misstänksamhet mot äldre de inte känner. De med lågt socialt kapital svarar 

mer frekvent att de inte kan ta ställning.  

 

Tabell 2: Generell tillit efter mängd av social kapital. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

                                                               Lågt soc.kap.         Högt soc.kap.   

___________________________________________________________________________ 

Svenskar/Finländare jag inte känner        

Stort förtroende                                    3,1              5,1*** 

Varken stort eller litet                              47,9              56,6 

Litet förtroende                                        15,3            13,9     

Kan inte ta ställning                              33,6              24,5 

Utlänningar jag inte känner 

Stort förtroende                                    1,4               2,4***                

Varken stort eller litet                              37,8            47,7 

Litet förtroende                                        20,4              19,0  

Kan inte ta ställning                                 40,4              31,0 

Ungdomar jag inte känner 

Stort förtroende                                       2,3             4,0***         

Varken stort eller litet                               43,3              51,1 

Litet förtroende                                        17,4             16,8 

Kan inte ta ställning                                 37,0          28,1 

Äldre jag inte känner            

Stort förtroende                                       4,9            7,8***             

Varken stort eller litet                               49,5              55,6 

Litet förtroende                                        12,9              12,4 

Kan inte ta ställning                              32,7              24,3  

___________________________________________________________________________ 

n=                                                           6159 

                                                               6172 

                                                               6176 

                                                               6177 

___________________________________________________________________________ 
Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 

 

I tabell 3 redovisas tilliten till lokalsamhället. Respondenter med högt socialt kapital har tillit till 

kyrkan i större utsträckning än de med lågt socialt kapital. Misstänksamheten mot kyrkan visar sig 

i större utsträckning bland de med lågt socialt kapital än bland de med högt socialt kapital. Det 
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finns inga betydande skillnader bland de som varken känner misstänksamhet eller tillit till kyrkan. 

De med högt socialt kapital tar ställning i större utsträckning än de med lågt socialt kapital.  

 

Tilliten till fackliga organisationer visar sig inte mycket högre bland de med högt socialt kapital, än 

bland de med lågt socialt kapital. Det är 13,1 procent av de med högt socialt kapital och 12,6 

procent av de med lågt socialt kapital svarar att de har tillit till fackliga organisationer. De med högt 

socialt kapital är i större utsträckning misstänksamma mot fackliga organisationer, än respondenter 

med lågt socialt kapital. De med högt socialt kapital tar ställning i större utsträckning, än de med 

lågt socialt kapital.  

 

Respondenter med högt socialt kapital svarar i något större utsträckning att de har tillit till 

bankerna. Skillnaden mellan de som svarar att de varken känner misstänksamhet eller tillit är liten. 

Det är 15,4 procent av de med högt socialt kapital, respektive 15,9 procent av de med lågt socialt 

kapital, som svarar att de känner sig misstänksamma till bankerna. De synliga skillnaderna visas 

genom de respondenter som valt att inte ta ställning, där de med lågt socialt kapital tar ställning i 

mindre utsträckning än de med högt socialt kapital. Det är en betydligt mindre andel som valt att 

inte ta ställning gällande tillit och misstänksamhet gentemot bankerna, än det är i frågorna rörande 

kyrkan och fackliga organisationer.  

 

Högt socialt kapital visar sig medföra tillit till posten i större utsträckning, än lågt socialt kapital. 

Flertalet av respondenterna svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot posten och det 

finns ingen betydande skillnad mellan de med högt och lågt socialt kapital. Respondenter med högt 

socialt kapital visar sig vara misstänksamma i något större utsträckning, än de med lågt socialt 

kapital. Det visar sig fortsatt finnas ett samband mellan att respondenter med högt socialt kapital 

tar ställning i större utsträckning, än respondenter med lågt socialt kapital.  

 

Respondenter med högt socialt kapital har större tillit el- och teletjänster än respondenter med lågt 

socialt kapital. Majoriteten av respondenterna svarar att de varken känner tillit eller misstänksamhet 

mot el- och teletjänster och de med högt socialt kapital uppger detta i större utsträckning. Det är 

en relativt stor del av respondenterna som känner sig misstänksamma till el- och teletjänster, och 

det finns ingen markant skillnad mellan de med lågt socialt kapital och de med högt socialt kapital. 

Det respondenter med högt socialt kapital tar ställning i större utsträckning. 

 

Tilliten till kommunledningen är större bland de med högt socialt kapital, än bland de med lågt 

socialt kapital. De med lågt socialt kapital tenderar att vara misstänksamma i något större 

utsträckning, än de med högt socialt kapital. Majoriteten av respondenterna svarar att de varken 

känner misstänksamhet eller tillit till kommunledningen. De som i störst utsträckning svarar att de 

varken har tillit eller misstänksamhet, är respondenter med lågt socialt kapital. De med högt socialt 

kapital tar ställning i större utsträckning än de med lågt socialt kapital. 

 

Det är en stor del av respondenterna som visar sig ha tillit till hälsovården. De med högt socialt 

kapital har tillit i något större utsträckning, än de med lågt socialt kapital. Respondenter med lågt 

socialt kapital är misstänksamma mot hälsovården i större utsträckning, än de med högt socialt 

kapital, och tar i mindre utsträckning ställning till huruvida de känner sig misstänksamma, eller 
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tillitsfulla, till sin hälsovård. Det är få som inte tar ställning alls, varav endast 2,8 procent av de med 

lågt socialt kapital och 1,9 procent av de med högt socialt kapital svarar att de inte kan ta ställning.  

 

De med högt socialt kapital har tillit till polisen i något större utsträckning än de med lågt socialt 

kapital. Det är en stor del som har tillit till polisen, men det är också många som svarar att de 

varken känner misstänksamhet eller tillit. Fortsatt syns ett mönster, där de med lågt socialt kapital 

i något större utsträckning känner sig misstänksamma, än de med högt socialt kapital. I jämförelse 

med hälsovården, är det betydligt färre som tar ställning gällande tillit till polisen. Respondenter 

med högt socialt kapital tar ställning i något större utsträckning, än de med lågt socialt kapital. 

 

Majoriteten av respondenterna har tillit till brand- och räddningstjänsten. Det är 68 procent av de 

respondenter med högt socialt kapital och 65 procent av de med lågt socialt kapital som svarar att 

de har tillit brand- och räddningstjänsten. De med högt socialt kapital har tillit i något större 

utsträckning, än de med lågt socialt kapital. Det är få som känner sig misstänksamma till brand- 

och räddningstjänsten. De med lågt socialt kapital är dock misstänksamma i något större 

utsträckning, än de med högt socialt kapital. De med lågt socialt kapital svarar i större utsträckning 

att de inte kan ta ställning till frågan.  

 

Tilliten till äldrevården påverkas något av huruvida respondenterna har högt eller lågt socialt 

kapital. De med högt socialt kapital har tillit i något större utsträckning, än de med lågt socialt 

kapital. De flesta svarar att de varken känner misstänksamhet eller tillit till äldrevården, varav något 

fler är respondenter som har högt socialt kapital. Misstänksamheten visar sig i något större 

utsträckning bland de med lågt socialt kapital, än bland de med högt socialt kapital. De med högt 

socialt kapital tar ställning i något större utsträckning, än de med lågt socialt kapital.  

 

Tabell 3: Lokalsamhälletillit efter mängd av social kapital. (Andelar i procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

                                                               Lågt soc.kap.         Högt soc.kap.   

___________________________________________________________________________ 

Kyrkan 

Stort förtroende                                    20,6            30,4***       

Varken stort eller litet                              46,8             44,6     

Litet förtroende                                        19,8             17,2              

Kan inte ta ställning                                 12,8             7,7                     

Fackliga organisationer 

Stort förtroende                                    12,6             13,1***              

Varken stort eller litet                              42,0             43,6 

Litet förtroende                                        25,6              29,2 

Kan inte ta ställning                                 19,8              14,1 

Bankerna 

Stort förtroende                                       31,6      32,7***       

Varken stort eller litet                               46,6            48,9 

Litet förtroende                                        15,9              15,4 

Kan inte ta ställning                                 5,9                3,0 
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Posten 

Stort förtroende                                    26,6              28,5*** 

Varken stort eller litet                              47,4              48,2 

Litet förtroende                                        18,2              18,9                 

Kan inte ta ställning                                 7,8               4,4                     

El- och teletjänster 

Stort förtroende                                       19,7            20,9*** 

Varken stort eller litet                              51,4              53,1 

Litet förtroende                                        19,2              19,2 

Kan inte ta ställning                                 9,8                6,8              

Kommunledningen 

Stort förtroende                                       17,2             23,7*** 

Varken stort eller litet                              55,7              54,1 

Litet förtroende                                        18,4              17,2 

Kan inte ta ställning                                 8,7               5,0 

Hälsovården 

Stort förtroende                                       47,4              49,4***       

Varken stort eller litet                               37,8              39,9  

Litet förtroende                                        12,0              8,9 

Kan inte ta ställning                                 2,8               1,9 

Polisen 

Stort förtroende                                    46,0             47,3*** 

Varken stort eller litet                              37,1              40,3 

Litet förtroende                                        8,0               6,8               

Kan inte ta ställning                                 8,9              5,5                       

Brand- och 

räddningstjänst 

Stort förtroende                                       65,0              68,0*** 

Varken stort eller litet                              23,3             24,5 

Litet förtroende                                        3,8                2,5 

Kan inte ta ställning                                 7,9              5,0 

Äldrevården 

Stort förtroende                                       25,4              29,8***       

Varken stort eller litet                               45,0              46,3 

Litet förtroende                                        16,7              14,5 

Kan inte ta ställning                                 12,9              9,4 

___________________________________________________________________________ 

n=                                                           6248 

                                                               6130 

                                                               6272 

                                                               6228 

                                                               6157 

                                                                        6239 

                                                               6309 

                                                               6266 
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                                                               6254 

                                                               6278 

___________________________________________________________________________ 
Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 

 

Socialt kapital och konsumtion av nyheter och samhällsprogram  

Här redovisas hur konsumtion av nyheter och samhällsprogram via olika medier inverkar på det 

sociala kapitalet. Analyserna har gjorts utifrån om respondenterna läser dagstidningar samt om de 

tar del av nyheter och samhällsprogram via radio, TV eller internet. I den bifogade tabellbilagan 

redovisas resultaten enligt tabell 4-7. Det empiriska materialet visar att konsumtion av nyheter via 

dagstidningar, radio och internet har ett samband med högt socialt kapital. De med högt socialt 

kapital läser dagstidningar i större utsträckning, medan de som inte läser dagstidningar i större 

utsträckning består av respondenter som har lågt socialt kapital. Samma trend syns gällande radio 

och internet, vilket säger oss högt socialt kapital och konsumtion av nyhets- och samhällsprogram 

via internet, har ett samband. 
 

Om respondenterna regelbundet tar del av nyheter- och samhällsprogram via radio, TV och 

internet skrivs detta som att de läser dagstidningar, lyssnar på radio, tittar på TV och tar del av internet. 

Detta för att korta ner uttrycken och göra det lättare för läsaren att följa med i analysen. 

 

Partikulär tillit och nyheter/samhälle via dagstidningar 

Tilliten till familjen syns i tabell 8 och är större bland de respondenter som läser dagstidningar, än 

bland de som inte läser dagstidningar. De som läser dagstidningar har tillit till familjen i ungefär 

samma utsträckning, oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. Respondenter med 

högt socialt kapital som läser dagstidningar, har tillit till den egna familjen i större utsträckning, än 

de med lågt socialt kapital. Det är få av de som läser dagstidningar som känner misstänksamhet 

mot familjen. Det sociala kapitalet visar sig istället spela roll bland de som inte regelbundet läser 

dagstidningar, där det är något fler med lågt socialt kapital som känner sig misstänksamma mot 

familjen. De allra flesta har tar ställning i frågan, men det visar sig att de med lågt socialt kapital 

som inte läser dagstidningar är de som i minst utsträckning tar ställning.  

 

Majoriteten av respondenterna har tillit till sina vänner, snarare än känner misstänksamhet mot 

dem. De som läser dagstidningar har tillit till sina vänner i större utsträckning än de som inte läser 

dagstidningar. De med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar är i något större utsträckning 

misstänksamma mot sina vänner, i jämförelse med de med högt socialt kapital som läser 

dagstidningar. De med högt socialt kapital som läser dagstidningar tar ställning i större utsträckning 

än de med lågt socialt kapital som läser dagstidningar. De respondenter med högt socialt kapital 

som inte läser dagstidningar har i större utsträckning valt att ta ställning till frågan, än de med lågt 

socialt kapital som inte läser dagstidningar. 

 

De respondenter som läser dagstidningar har tillit till sina grannar i större utsträckning än de som 

inte läser dagstidningar. Misstänksamheten mot grannar är lägre bland de respondenter som läser 

dagstidningar. De med lågt socialt kapital som läser dagstidningar tar ställning i större utsträckning, 

än de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. Bland de med högt socialt kapital tar de 
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som läser dagstidningar, ställning i större utsträckning än de med högt socialt kapital som inte läser 

dagstidningar.  

 

Partikulär tillit och nyheter/samhällsprogram via radio  

Tilliten till familjen påverkas inte nämnvärt av huruvida respondenterna lyssnar på radio eller inte, 

vilket visas i tabell 9. Bland de som lyssnar på radio är det få som svarar att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot familjen. Det är endast en liten del av respondenterna som känner sig 

misstänksamma mot sin familj, om än en något större andel av de med lågt socialt kapital. Bland 

de som inte lyssnar på radio är det en något större andel av de med högt socialt kapital som har 

tillit till sin familj än de med lågt socialt kapital. De med lågt socialt kapital som inte lyssnar på 

radion tar ställning i minst utsträckning, medan de med högt socialt kapital som inte lyssnar på 

radio tar ställning i störst utsträckning.  

 

Tilliten till vänner skiljer sig något beroende på om respondenterna lyssnar på radio eller inte. De 

som i störst utsträckning har tillit till sina vänner är de med högt socialt kapital som lyssnar på 

radio, vilket motsvarar 74,4 procent av respondenterna. De som har tillit i minst utsträckning är 

de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio. Dessa respondenter är de som i störst 

utsträckning svarar att de känner sig misstänksamma mot sina vänner. De med lågt socialt kapital 

som inte lyssnar på radio, är de som tar ställning i minst utsträckning.  

 

De som i störst utsträckning har tillit till sina grannar är de med högt socialt kapital som lyssnar på 

radio. De som i minst utsträckning har tillit till sina grannar är de med lågt socialt kapital som inte 

lyssnar på radio. Bland de som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot sina grannar, 

syns ingen betydande skillnad beroende på om respondenterna lyssnar på radio eller ej. De 

respondenter som i störst utsträckning svarar att de känner sig misstänksamma mot sina grannar, 

är de med högt socialt kapital som inte lyssnar på radio. De med lågt socialt kapital som inte läser 

dagstidningar tar ställning i minst utsträckning. 

 

Partikulär tillit och nyheter/samhällsprogram via TV 

I tabell 10 syns det att majoriteten av respondenterna som tittar på TV svarar att de har tillit till 

sina familjer, oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. Av de som inte tittar på TV, 

är det lika stora andelar av de med högt och lågt socialt kapital som svarar att de känner sig 

misstänksamma mot sina familjer. Av de som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet 

består de flesta av respondenter som inte tittar på TV. De som i störst utsträckning tar ställning är 

de med högt socialt kapital som tittar på TV. De som i minst utsträckning tar ställning är de med 

lågt socialt kapital som inte tittar på TV.  

 

De med högt socialt kapital som tittar på TV har tillit till sina vänner i störst utsträckning. 

Respondenter med lågt socialt kapital som tittar på TV har minst tillit till vänner. De med lågt 

socialt kapital som inte tittar på TV svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot sina 

vänner i störst utsträckning. De som i störst utsträckning upplever sig misstänksamma är 

respondenter med lågt socialt kapital, som inte tittar på TV. De med högt socialt kapital som tittar 

på TV är misstänksamma i minst utsträckning. Bland de med lågt socialt kapital som tittar på TV 

svarar 4,0 procent att de är misstänksamma mot sina vänner, motsvarande 4,2 procent bland de 
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med högt socialt kapital som inte tittar på TV. Respondenter som tittar på TV svarar i större 

utsträckning att de kan ta ställning, än de som inte tittar på TV.  

 

De som i störst utsträckning har tillit till sina grannar, är de med högt socialt kapital som tittar på 

TV. Tilliten till grannar visar sig i minst utsträckning bland de med lågt socialt kapital, som inte 

tittar på TV. De respondenter med högt socialt kapital som inte tittar på TV, tillhör de som i minst 

utsträckning svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot sina grannar. 

Misstänksamheten mot grannar är som minst bland de med högt socialt kapital som tittar på TV, 

och som störst bland de med högt socialt kapital som inte tittar på TV. Vidare ser vi att de med 

lågt socialt kapital som inte tittar på TV tar ställning i minst utsträckning. De som i störst 

utsträckning tar ställning, är de med högt socialt kapital som tittar på TV.  

 

Partikulär tillit och nyheter/samhällsprogram via internet 

Tilliten till den egna familjen påverkas inte nämnvärt av huruvida respondenterna tar del av internet 

eller inte. I tabell 11 syns en skillnad som visar på att det är något färre av de med lågt socialt kapital 

som inte tar del av internet som har tillit till sin familj. Misstänksamheten mot familjen är låg och 

skillnaderna är små mellan de som tar del av och de som inte tar del av internet. Respondenter 

som inte tar del av internet svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet 

mot sin familj. Respondenter som tar del av internet tar ställning i störst utsträckning. 

De som i störst utsträckning har tillit till sina vänner, är de med högt socialt kapital som tar del av 

internet. Respondenter som tar del av internet känner i större utsträckning tillit till vänner, 

oberoende av socialt kapital. 67,5 procent av de med lågt socialt kapital och 75,2 procent av de 

med högt socialt kapital, som tar del av internet, svarar att de har tillit till sina vänner. De som i 

störst utsträckning upplever att de varken har tillit eller misstänksamhet mot sina vänner är de med 

lågt socialt kapital som inte tar del av internet. Misstänksamheten visar sig i störst utsträckning 

bland de med lågt socialt kapital som inte tar del av internet. De med lågt socialt kapital som tar 

del av internet, är misstänksamma mot vänner i ungefär samma utsträckning som de med högt 

socialt kapital som inte tar del av internet. De som tar del av internet svarar i större utsträckning 

att de inte kan ta ställning i frågan.  

 

Tilliten till grannar visar sig i störst utsträckning finnas bland de med högt socialt kapital som tar 

del av internet. De som i minst utsträckning svarar att de har tillit till grannar är de med lågt socialt 

kapital som inte tar del av internet. Bland de som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet 

ser svaren relativt lika ut, oberoende av om respondenterna tar del av internet och oberoende av 

deras socialt kapital. Misstänksamheten är som minst bland de med högt socialt kapital som tar del 

av internet, medan de med lågt socialt kapital som inte tar del av internet är misstänksamma i störst 

utsträckning. De med högt socialt kapital som tar del av internet tar ställning i störst utsträckning, 

medan 10,8 procent av de med lågt socialt kapital som inte tar del av internet väljer att inte ta 

ställning, vilket motsvarar minsta ställningstagandet.  

 

Generell tillit och nyheter/samhälle via dagstidningar 

I tabell 12 redovisas att tilliten till landsmän respondenterna inte känner ökar bland samtliga 

respondenter om de inte läser dagstidningar. Det syns en liten skillnad i tilliten beroende på om 

respondenterna läser dagstidningar eller inte. 3,1 procent av de med lågt socialt kapital och 5,0 
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procent av de med högt socialt kapital, som läser dagstidningar svarar att de har tillit till landsmän 

de inte känner. Bland de som inte läser dagstidningar är det 3,6 procent av de med lågt socialt 

kapital och 5,5 procent av de med högt socialt kapital, som inte läser dagstidningar, som svarar att 

de har tillit till landsmän de inte känner. De som läser dagstidningar visar sig vara misstänksamma 

mot landsmän de inte känner i störst utsträckning. De med högt socialt kapital har större tillit och 

mindre misstänksamhet än de med lågt socialt kapital. De med högt socialt kapital svarar i större 

utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot landsmän de inte känner, detta 

oberoende av om de läser dagstidningar eller inte. De med lågt socialt kapital som läser 

dagstidningar tar ställning i större utsträckning, än de med lågt socialt kapital som inte läser 

dagstidningar. De med högt socialt kapital tar ställning i något större utsträckning om de inte läser 

dagstidningar.  

 

Tilliten till utlänningar som respondenterna inte känner ökar om de inte läser dagstidningar. Bland 

de med högt socialt kapital som inte läser dagstidningar, svarar 4,5 procent att de har tillit till 

utlänningar. Bland de med lågt socialt kapital som läser dagstidningar svarar i 1,4 procent att de 

har tillit till utlänningar de inte känner, vilket innebär att de har tillit i minst utsträckning. De med 

lågt socialt kapital känner sig misstänksamma i större utsträckning om de läser dagstidningar, än 

om de inte läser dagstidningar. De med högt socialt kapital som läser dagstidningar är i något större 

utsträckning misstänksamma, än de som inte läser dagstidningar. De med högt socialt kapital som 

inte läser dagstidningar tar ställning i större utsträckning, än de som läser dagstidningar.  

 

Respondenternas tillit till ungdomar de inte känner ökar om de inte läser dagstidningar. Bland de 

med högt socialt kapital visar sig misstänksamheten i större utsträckning om de inte läser 

dagstidningar. Att läsa dagstidningar inverkar negativt på tilliten till ungdomar respondenterna inte 

känner. Bland respondenter med lågt socialt kapital visar sig skillnaden liten, oberoende av om 

respondenterna läser dagstidningar eller inte. De med högt socialt kapital svarar i samma 

utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot ungdomar de inte känner, oberoende 

av om de läser dagstidningar eller inte. De med lågt socialt kapital svarar i större utsträckning att 

de varken har tillit eller misstänksamhet om de läser dagstidningar. Bland de med lågt socialt kapital 

syns ingen betydande skillnad i ställningstagande om respondenterna läser dagstidningar eller inte, 

medan de med högt socialt kapital tar ställning i större utsträckning om de läser dagstidningar.  

 

Respondenter som läser dagstidningar har tillit till äldre de inte känner i större utsträckning, än de 

som inte läser dagstidningar. De med lågt socialt kapital som läser dagstidningar är i större 

utsträckning misstänksamma mot äldre de inte känner än de som inte läser dagstidningar. Ungefär 

hälften av respondenterna svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot äldre de inte 

känner. Bland de med högt socialt kapital ökar denna andel om de läser dagstidningar, medan den 

istället minskar bland de med lågt socialt kapital som läser dagstidningar. Ställningstagandet bland 

respondenterna ser olika ut beroende på om de läser dagstidningar eller inte. De som läser 

dagstidningar tar ställning i större utsträckning än de som inte läser dagstidningar, vilket gäller 

oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. Ställningstagandet ser lika ut bland de med 

lågt socialt kapital oberoende av om de läser dagstidningar eller inte, då de som läser dagstidningar 

i 32,8 procent av fallen svarar att de inte kan ta ställning och de som inte läser dagstidningar svarar 

i 31,7 procent av fallen att de inte kan ta ställning. 
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Generell tillit och nyheter/samhällsprogram via radio 

I tabell 13 framkommer det att respondenter som lyssnar på radio har tillit till landsmän de inte 

känner i större utsträckning än de som inte lyssnar på radio. De med högt socialt kapital som inte 

lyssnar på radio har tillit i nästan samma utsträckning som de med lågt socialt kapital som lyssnar 

på radio. De med lågt socialt kapital känner sig misstänksamma i större utsträckning om de lyssnar 

på radio, medan de med högt socialt kapital känner sig misstänksamma i mindre utsträckning om 

de lyssnar på radio. Respondenter med högt socialt kapital som inte lyssnar på radio är de som i 

störst utsträckning är misstänksamma mot landsmän de inte känner. Respondenterna svarar att de 

varken har tillit eller misstänksamhet i större utsträckning om de lyssnar på radio. Respondenterna 

svarar i större utsträckning att de inte kan ta ställning om de inte lyssnar på radio, detta oberoende 

av huruvida de har högt eller lågt socialt kapital. 37,9 procent bland de med lågt socialt kapital som 

inte lyssnar på radio svarar att de inte kan ta ställning. 31,3 procent av de med högt socialt kapital 

som lyssnar på radio uppger att de inte kan ta ställning. De med högt socialt kapital, som lyssnar 

på radio tar ställning i störst utsträckning. Trots detta är det 23,3 procent av de med högt socialt 

kapital, vilka lyssnar på radio, som svarar att de inte kan ta ställning. 

 

De som lyssnar på radio har tillit till utlänningar de inte känner i större utsträckning än de som inte 

lyssnar på radio, vilket gäller såväl de med högt som lågt socialt kapital. Respondenter som inte 

lyssnar på radio är misstänksamma i större utsträckning än de som lyssnar på radio. De med högt 

socialt kapital som inte lyssnar på radio visar sig vara misstänksamma mot utlänningar de inte 

känner i störst utsträckning, medan de som lyssnar på radio i större utsträckning svarar att de 

varken har tillit eller misstänksamhet. Samtliga respondenter tar ställning i större utsträckning om 

de lyssnar på radio, än om de inte lyssnar på radio.  

 

Vidare visar sig tilliten till ungdomar som respondenterna inte känner öka i samband med att de 

lyssnar på radio, detta gäller oberoende av om respondenterna har högt eller lågt socialt kapital. 

Det framgår att de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio är de som i minst utsträckning 

har tillit till ungdomar de inte känner, detta eftersom att endast 1,1 procent av dessa svarar att de 

har tillit till ungdomar de inte känner. Misstänksamheten visar sig i större utsträckning bland de 

med lågt socialt kapital om de lyssnar på radio, än om de inte lyssnar på radio. Bland respondenter 

med högt socialt kapital ökar misstänksamheten mot ungdomar de inte känner om de inte lyssnar 

på radio. De med högt socialt kapital som inte lyssnar på radio svarar i störst utsträckning att de 

känner sig misstänksamma mot ungdomar de inte känner. De respondenter som lyssnar på radio 

svarar i störst utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot ungdomar de inte 

känner. De som inte lyssnar på radio tar ställning i större utsträckning än de som lyssnar på radio, 

oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. 

 

Inom den generella tilliten visar sig respondenterna i störst utsträckning ha tillit till äldre de inte 

känner. De som lyssnar på radio har tillit i större utsträckning, än de som inte lyssnar på radio, 

oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. Misstänksamheten ökar bland de med lågt 

socialt kapital om de inte lyssnar på radio. De med högt socialt kapital som inte lyssnar på radio, 

är de som i störst utsträckning känner sig misstänksamma mot äldre de inte känner. Bland 

respondenterna med högt socialt kapital ökar misstänksamheten om de lyssnar på radio. 

Majoriteten av de som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot äldre, är respondenter 



19 
 

som lyssnar på radio. Detta syns såväl bland de med högt, som lågt socialt kapital. De som lyssnar 

på radio tar ställning i större utsträckning, än de som inte lyssnar på radio, vilket gäller såväl bland 

de med högt som lågt socialt kapital.  

 

Generell tillit och nyheter/samhällsprogram via TV 

I tabell 14 syns att respondenterna har tillit till landsmän de inte känner i större utsträckning om 

de tittar på TV än om de inte tittar på TV. Bland respondenter med lågt socialt kapital har inte 

TV-tittande någon större inverkan, varken på tilliten eller misstänksamheten. Bland de med lågt 

socialt kapital som tittar på TV svarar 3,1 procent att de har tillit, medan 15,2 procent istället visar 

sig misstänksamma mot landsmän de inte känner. Bland de med lågt socialt kapital som inte tittar 

på TV svarar 2,9 procent att de har tillit, medan 15,4 procent istället visar sig misstänksamma. 

Respondenter som inte tittar på TV är misstänksamma i större utsträckning, än de som tittar på 

TV. De som inte tittar på TV tar ställning i större utsträckning än de som tittar på TV. Detta gäller 

såväl för de med högt, som lågt socialt kapital. 

 

De med lågt socialt kapital har tillit till utlänningar de inte känner i samma utsträckning oberoende 

av om de tittar på TV eller inte. Detta motsvarar 1,4 procent av de med lågt socialt kapital som 

tittar på TV, och 1,4 procent av de med lågt socialt kapital som inte tittar på TV. Bland de med 

högt socialt kapital har de som inte tittar på TV tillit i något större utsträckning än de som tittar på 

TV. De med lågt socialt kapital är mer misstänksamma mot utlänningar de inte känner oavsett om 

de tittar på TV eller inte. Respondenter med högt socialt kapital är misstänksamma i större 

utsträckning om de inte tittar på TV. De som inte tittar på TV svarar i större utsträckning än de 

som tittar på TV, att de varken har tillit eller misstänksamhet mot ungdomar de inte känner. 

Samtliga respondenter tar ställning i större utsträckning om de inte tittar på TV än om de tittar på 

TV.   

 

De med lågt socialt kapital har tillit till ungdomar de inte känner i större utsträckning om de inte 

tittar på TV, medan de med högt socialt kapital har tillit i större utsträckning om de tittar på TV.  

De som tittar på TV är misstänksamma i något större utsträckning än de som inte tittar på TV, 

vilket gäller såväl bland de med högt som lågt socialt kapital. De med högt socialt kapital som inte 

tittar på TV är i störst utsträckning misstänksamma mot ungdomar de inte känner. De med högt 

socialt kapital som inte tittar på TV svarar i större utsträckning än de som tittar på TV att de varken 

har tillit eller misstänksamhet mot ungdomar de inte känner. De som inte tittar på TV tar ställning 

i större utsträckning än de som tittar på TV, vilket gäller såväl bland de med högt som lågt socialt 

kapital.  

 

Respondenter som tittar på TV har tillit till äldre de inte känner i större utsträckning än de som 

inte tittar på TV. De som inte tittar på TV är i större utsträckning misstänksamma än de som tittar 

på TV, oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. Det framkommer att de med lågt 

socialt kapital har tillit i ungefär samma utsträckning, oberoende av om de tittar på TV eller inte. 

5,0 procent av de med lågt socialt kapital som tittar på TV respektive 4,8 procent av de med lågt 

socialt kapital som inte tittar på TV, har tillit till äldre de inte känner. De respondenter som tittar 

på TV svarar i stor utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot äldre de inte 
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känner. Samtliga respondenter tar ställning i större utsträckning om de tittar på TV än om de inte 

tittar på TV.   

 

Generell tillit och nyheter/samhällsprogram via internet 

I tabell 15 visas resultat för tillit baserat på om respondenterna tar del av internet eller ej. 

De respondenter som tar del av internet svarar i störst utsträckning att de har tillit till landsmän de 

inte känner, oberoende av om de har högt eller lågt socialt kapital. Misstänksamheten visar sig i 

större utsträckning om respondenterna inte tar del av internet. Respondenter med lågt socialt 

kapital svarar i lika stor utsträckning att de är misstänksamma mot landsmän de inte känner, 

oberoende av om de tar del av internet eller inte. De respondenter som tar del av internet svarar i 

störst utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot landsmän de inte känner. De 

som tar del av internet tar ställning i större utsträckning än de som inte tar del av internet, vilket 

gäller såväl de med högt som lågt socialt kapital. 

 

Tilliten till utlänningar respondenterna inte känner ökar om de tar del av internet. De med lågt 

socialt kapital är misstänksamma i större utsträckning om de tar del av internet, än om de inte tar 

del av internet. Respondenter med högt socialt kapital är i större utsträckning misstänksamma mot 

utlänningar de inte känner om de inte tar del av internet. De respondenter som tar del av internet 

svarar i större utsträckning, än de som inte tar del av internet, att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot utlänningar de inte känner. De respondenter som inte tar del av internet är 

de som i störst utsträckning svarar att de inte kan ta ställning.  

 

De respondenter som tar del av internet är de som i störst utsträckning svarar att de har tillit till 

ungdomar de inte känner. De med lågt socialt kapital är misstänksamma i större utsträckning om 

de tar del av internet, än om de inte tar del av internet. De med högt socialt kapital som inte tar 

del av internet är i något större utsträckning misstänksamma mot ungdomar de inte känner, än de 

respondenter som tar del av internet. De med högt socialt kapital som tar del av internet är de som 

i störst utsträckning svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet. De med lågt socialt kapital 

som tar del av internet svarar, i större utsträckning än de som inte tar del av internet, att de varken 

har tillit eller misstänksamhet mot ungdomar de inte känner. De respondenter som inte tar del av 

internet är de som i störst utsträckning svarar att de inte kan ta ställning. 

 

Respondenterna svarar att de har tillit till äldre de inte känner i större utsträckning om de tar del 

av internet, än om de inte tar del av internet. Respondenter som inte tar del av internet är 

misstänksamma mot äldre de inte känner i större utsträckning, än de som tar del av internet. 

Samtliga respondenter svarar att de i större utsträckning kan ta ställning om de tar del av internet.  

 

Den generella tilliten visar sig i större utsträckning om respondenterna tar del internet, oberoende 

av om de har högt eller lågt socialt kapital. Skillnaderna mellan de som tar del av internet och de 

som inte tar del av internet är större bland de med högt socialt kapital, än bland de med lågt socialt 

kapital. De största skillnaderna gällande tillit för äldre som respondenterna inte känner, syns mellan 

de respondenter som tar del av internet och de som inte tar del av internet.  

 

Lokalsamhälletillit och nyheter/samhälle via dagstidningar 
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I tabell 16 svarar ungefär en tredjedel av de med högt socialt kapital som läser dagstidningar att de 

har tillit till kyrkan. Dessa respondenter är de med tillit i störst utsträckning. En fjärdedel av de 

med högt socialt kapital som inte läser dagstidningar har tillit till kyrkan. 23,3 procent av de med 

lågt socialt kapital som läser dagstidningar har tillit till kyrkan, vilket är ungefär lika många som de 

med högt socialt kapital som inte läser dagstidningar. Det skiljer mycket mellan de med tillit i störst 

utsträckning och de med tillit i minst utsträckning, vilket visar sig påverkas såväl av det sociala 

kapitalet, som av huruvida respondenterna läser dagstidningar. Det är intressant att de som i störst 

utsträckning känner sig misstänksamma mot kyrkan är de med högt socialt kapital som inte läser 

dagstidningar. De med högt socialt kapital som läser dagstidningar känner sig inte misstänksamma 

i samma utsträckning, vilket innebär att nyheter via dagstidningar har en positiv inverkan för tilliten 

till kyrkan. Respondenter som läser dagstidningar tar ställning i större utsträckning än de som inte 

läser dagstidningar. En observation angående ställningstagandet är att bland de med lågt socialt 

kapital som läser dagstidningar är det 12,2 procent som svarar att de inte kan ta ställning, och av 

de med högt socialt kapital som inte läser dagstidningar är det 12,0 procent som inte kan ta 

ställning. De med lågt socialt kapital som generellt har lägre ställningstagande närmar sig de med 

högt socialt kapital, förutsatt att de med lågt socialt kapital läser dagstidningar och de med högt 

socialt kapital som inte läser dagstidningar.  

 

De med lågt socialt kapital har tillit till fackliga organisationer i större utsträckning om de läser 

dagstidningar, medan de med högt socialt kapital har tillit i större utsträckning om de inte läser 

dagstidningar. De som läser dagstidningar har tillit i ungefär lika stor utsträckning, detta eftersom 

att 13,0 procent bland de med högt socialt kapital respektive 13,1 procent bland de med lågt socialt 

kapital svarar att de har tillit till fackliga organisationer. Tabellen visar att de som inte läser 

dagstidningar är de som i störst utsträckning känner sig misstänksamma mot fackliga 

organisationer. De som i minst utsträckning tagit ställning till detta är de med lågt socialt kapital 

som inte läser dagstidningar. De med högt socialt kapital tar ställning i störst utsträckning, 

oberoende av om de läser dagstidningar eller inte.  

 

Jämfört med tilliten till fackliga organisationer, visar sig tilliten till bankerna finnas i större 

utsträckning bland samtliga respondenter. Vad som går utläsa ur tabell 16 är att de som läser 

dagstidningar har tillit i större utsträckning än de som inte läser dagstidningar. De som i minst 

utsträckning har tillit till bankerna är de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. De 

som svarar att de varken känner tillit eller misstänksamhet mot bankerna svarar något olika 

beroende på huruvida de läser dagstidningar eller inte. De som läser dagstidningar känner sig 

misstänksamma i betydligt mindre utsträckning än de som inte läser dagstidningar. De som är 

misstänksamma mot bankerna i störst utsträckning är de med högt socialt kapital som inte läser 

dagstidningar. Detta eftersom att 28,4 procent av dem svarar att de är misstänksam mot bankerna, 

vilket visar på högsta andel i procent. De flesta tar ställning till frågan, men de som i minst 

utsträckning tar ställning är de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. De som i störst 

utsträckning tar ställning är de med högt socialt kapital som läser dagstidningar.  

 

Tilliten till posten är någorlunda jämnt fördelat bland respondenterna. De som visar sig ha tillit till 

posten i något mindre utsträckning är de respondenter som inte läser dagstidningar. De som i 

störst utsträckning har tillit till posten är de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. 

Det visar sig här att nyheter via dagstidningar verkar ha en negativ inverkan för tilliten till posten. 
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Stora delar av respondenterna svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot posten, dock 

något färre bland de som inte läser dagstidningar. De som i störst utsträckning känner sig 

misstänksamma mot posten är de som inte läser dagstidningar, varav de flesta innefattas av 

respondenter med högt socialt kapital. Majoriteten av de som inte tar ställning består av 

respondenter med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. De som i störst utsträckning tar 

ställning är de med högt socialt kapital som läser dagstidningar.  

 

Tilliten till el- och teletjänster visar sig i störst utsträckning bland de med högt socialt kapital som 

läser dagstidningar, med en andel på 21,0 procent. De med lågt socialt kapital som läser 

dagstidningar ligger lite lägre i rapporterad tillit, med en rapporterad andel på 20,1 procent. Det 

visar sig att nyheter via dagstidningar har en positiv inverkan för tilliten, då denna är något högre 

bland de som regelbundet läser dagstidningar. De med lågt socialt kapital som inte läser 

dagstidningar är de som i minst utsträckning har tillit till el- och teletjänster. Majoriteten av de 

respondenter som läser dagstidningar svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot el- 

och teletjänster. Misstänksamheten mot el- och teletjänster visar sig i störst utsträckning bland de 

med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar och minst misstänksamhet svarar de med lågt 

socialt kapital som läser dagstidningar. De som läser dagstidningar är också de som i störst 

utsträckning tar ställning, medan de som inte läser dagstidningar tar ställning i betydligt mindre 

utsträckning, varav de med lågt socialt kapital är de som tar ställning i minst utsträckning.  

 

De som i störst utsträckning har tillit till kommunledningen är de med högt socialt kapital som 

läser dagstidningar, medan de som i minst utsträckning har tillit är de med lågt socialt kapital som 

inte läser dagstidningar. De flesta svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

kommunledningen. Misstänksamheten visar sig i större utsträckning bland de som inte läser 

dagstidningar, och som högst bland de med lågt socialt kapital. Det är endast en liten del av de 

med högt socialt kapital som läser dagstidningar som inte har tagit ställning, däremot är det en 

betydligt större del av de som inte läser dagstidningar som inte tagit ställning. De med högt och 

lågt socialt kapital svarar ungefär i samma utsträckning att de inte kan ta ställning och motsvaras 

av 15,6 procent av de med högt socialt kapital respektive 15,8 procent av de med lågt socialt kapital.  

 

De respondenter som läser dagstidningar har i stor utsträckning tillit till hälsovården, medan de 

som inte läser dagstidningar har tillit något mindre utsträckning. De som i minst utsträckning har 

tillit till hälsovården är de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. Misstänksamheten 

visar sig i störst utsträckning bland de som inte läser dagstidningar, däremot skiljer den sig inte 

nämnvärt mycket bland de med högt och lågt socialt kapital. Dagstidningar visar sig ha en positiv 

inverkan för tilliten. Bland de som läser dagstidningar är det få som inte tar ställning, medan det är 

betydligt fler bland de som inte läser dagstidningar som inte tar ställning. De som i minst 

utsträckning tar ställning är de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. 

 

Tilliten till polisen är relativt stor och som störst bland de med högt socialt kapital som läser 

dagstidningar. Kombinationen av att inte läsa dagstidningar samt ha ett lågt socialt kapital innebär 

däremot att respondenterna inte har tillit i samma utsträckning, medan respondenter som läser 

dagstidningar och de med högt socialt kapital som inte läser dagstidningar har tillit till polisen i 

ungefär samma utsträckning. Misstänksamheten är större bland de som inte läser dagstidningar än 

bland de som läser dagstidningar. 11,1 procent av de med högt socialt kapital som inte läser 
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dagstidningar svarar att de är misstänksamma mot polisen, vilket gör att de känner misstänksamhet 

i störst utsträckning. De med ett högt socialt kapital väljer att ta ställning i ungefär samma 

utsträckning, oberoende av om de läser dagstidningar eller inte. Bland de med lågt socialt kapital 

tar respondenterna ställning i större utsträckning om de läser dagstidningar. 

 

Respondenterna visar sig ha större tillit till brand- och räddningstjänsten än vad de har till polisen. 

Samma mönster syns angående tilliten för brand- och räddningstjänst som för tilliten till polisen 

då tilliten visar sig i ungefär samma utsträckning bland samtliga respondenter, förutom bland de 

med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar. Att tilliten visar sig i mindre utsträckning 

bland de med lågt socialt kapital som inte läser dagstidningar verkar bero på brist på nyheter via 

dagstidningar och lågt socialt kapital. De som svarar att de är misstänksamma mot brand- och 

räddningstjänst består till stor del av respondenter som inte läser dagstidningar, men variationerna 

är små. 2,4 respektive 3,3 procent bland de med högt socialt kapital svarar att de är misstänksamma 

mot brand- och räddningstjänsten. Av dessa respondenter läser 2,4 procent dagstidningar medan 

3,4 procent inte läser dagstidningar. Bland de med lågt socialt kapital svarar 3,8 procent att de är 

misstänksamma mot brand- och räddningstjänst om de läser dagstidningar och 3,9 procent om de 

inte läser dagstidningar. Respondenter som läser dagstidningar tar ställning i större utsträckning än 

de som inte läser dagstidningar. 

 

Tilliten till äldrevården visar sig i störst utsträckning bland de som läser dagstidningar, där de med 

högt socialt kapital har tillit i störst utsträckning. Skillnaderna är små mellan de med högt och lågt 

socialt kapital som inte läser dagstidningar, då 22,2 procent bland de med högt socialt kapital och 

20,1 procent bland de med lågt socialt kapital svarar att de har tillit till äldrevården. Det som istället 

visar sig ha betydelse är huruvida respondenterna läser dagstidningar eller ej. Att läsa dagstidningar 

har en positiv inverkan på tilliten till äldrevården. Bland de som varken har tillit eller 

misstänksamhet mot äldrevården består en majoritet av respondenter som läser dagstidningar. De 

som i minst utsträckning svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet är också de som i störst 

utsträckning är misstänksamma mot äldrevården, vilka omfattas av respondenter med högt socialt 

kapital som inte läser dagstidningar. Det är även dessa respondenter som haft svårast att ta 

ställning, medan de som läser dagstidningar är de som i störst utsträckning valt att ta ställning 

oberoende av socialt kapital. 

 

Lokalsamhälletillit och nyheter/samhällsprogram via radio 

Precis som i tidigare tabell gällande kyrkan, finns i tabell 17 en relativt stor spridning bland svaren 

angående i vilken utsträckning respondenterna har tillit till kyrkan. Tilliten visar sig i störst 

utsträckning bland de med högt socialt kapital som lyssnar på radio. De med högt socialt kapital 

har större tillit än de med lågt socialt kapital oberoende av om de lyssnar på radio eller inte. Det 

visar sig finnas en relativt stor skillnad bland de med högt, respektive lågt, socialt kapital som inte 

lyssnar på radio, där de 25,3 procent bland de med högt socialt kapital och 14,7 procent bland de 

med lågt socialt kapital svarar att de har tillit till kyrkan. Misstänksamheten mot kyrkan är 

genomgående stor och uppges finnas i relativt lika utsträckning bland respondenterna oberoende 

av socialt kapital och oberoende av om de lyssnar på radio. Det framkommer dock att 

respondenter som inte lyssnar på radio är misstänksamma i något större utsträckning än de som 
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lyssnar på radio. Respondenter som lyssnar på radio tar ställning i större utsträckning än de som 

inte lyssnar på radio.   

 

Tilliten till fackliga organisationer visar på en relativt jämn svarsfrekvens, vilket skiljer sig något 

från tidigare tabell där svaren var mer ojämnt fördelade. De som lyssnar på radio har en tendens 

att ha större tillit än de som inte lyssnar på radio, men skillnaderna är små. Bland de som svarar att 

de varken har tillit eller misstänksamhet mot fackliga organisationer, består den minsta andelen 

respondenter av de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio. Misstänksamheten skiljer sig 

inte nämnvärt bland de som lyssnar på radio och de som inte lyssnar på radio. De som haft svårast 

att ta ställning är de med lågt socialt kapital, varav de som inte lyssnar på radio i något mindre 

utsträckning väljer att inte ta ställning än de som lyssnar på radio.  

 

Tilliten till bankerna skiljer inte sig beroende på om respondenterna har högt eller lågt socialt 

kapital eller huruvida de lyssnar på radio eller inte, detta eftersom svarsprocenten knappt skiljer sig 

från varandra. Det finns en liten, knappt märkbar, skillnad bland de som lyssnar på radio och de 

som inte lyssnar på radio. Skillnaden visar på att det är något fler bland de som lyssnar på radio 

som har tillit till bankerna än de som inte lyssnar på radio. I tabell 16 syns en skillnad bland de som 

läser dagstidningar och de som inte läser dagstidningar, samt i vilken utsträckning dessa upplever 

sig misstänksamma mot bankerna. I tabell 17 syns inga sådana skillnader angående 

misstänksamheten, vilket innebär att nyheter via radio inte har samma inverkan som nyheter via 

dagstidningar. De respondenter som i störst utsträckning svarar att de inte kan ta ställning är de 

med lågt socialt kapital, oberoende av huruvida de lyssnar på radio eller inte.  

 

Tilliten till posten är ungefär densamma oavsett om respondenterna lyssnar på radio eller inte. De 

med högt socialt kapital som lyssnar på radio känner dock tillit i något större utsträckning än övriga 

respondenter och bland dem är det 28,9 procent som svarar att de har tillit till posten. Bland de 

som svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet ser svarsfrekvensen relativt lika ut, 

oberoende av om respondenterna lyssnar på radio eller inte, samt oberoende av det sociala 

kapitalet. Det som istället skiljer sig är misstänksamheten. Bland de som lyssnar på radio visar sig 

misstänksamhet finnas i samma utsträckning oberoende av om respondenterna har högt eller lågt 

socialt kapital. De som känner sig misstänksamma i störst utsträckning är de med högt socialt 

kapital som inte lyssnar på radio. De med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio är de som i 

minst utsträckning känner sig misstänksamma mot posten. De som lyssnar på radio tar ställning i 

större utsträckning än de som inte lyssnar på radio.  

 

Tilliten till el- och teletjänster visar sig i något större utsträckning bland de som lyssnar på radio än 

bland de som inte lyssnar på radio. Skillnaderna i tillit till el- och teletjänster är små mellan de med 

högt och lågt socialt kapital oberoende av om de lyssnar på radio eller inte.  Misstänksamheten 

mot el- och teletjänster visar sig i något större utsträckning bland de som inte lyssnar på radio, men 

det finns ingen betydande skillnad mellan de med högt och lågt socialt kapital. De som har svårast 

att ta ställning är de med lågt socialt kapital, varav något fler är respondenter som inte lyssnar på 

radio. Här är tillit och misstänksamhet kopplat till huruvida respondenterna har högt eller lågt 

socialt kapital, snarare än om de lyssnar på radio eller inte.  
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De som har tillit till kommunledningen består till störst del av respondenter med högt socialt 

kapital som lyssnar radio. De som i minst utsträckning svarar att de har tillit till kommunledningen 

är de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio. De med lågt socialt kapital som lyssnar på 

radio svarar i 18,2 procent av fallen att de har tillit till kommunledningen vilket är i samma 

utsträckning som för de med högt socialt kapital som inte lyssnar på radio. De som i störst 

utsträckning upplever sig misstänksamma mot kommunledningen är de som inte lyssnar på radio, 

vilket inte skiljer sig nämnvärt beroende på huruvida respondenterna har högt eller lågt socialt 

kapital. Det visar sig att konsumtion av nyheter/samhällsprogram via radio har en positiv inverkan 

för tilliten till kommunledningen. De som har svårast att ta ställning är de som inte lyssnar på radio, 

främst bestående av respondenter med lågt socialt kapital.  

 

Tilliten till hälsovården är något jämnare fördelad i denna tabell 17 än i tabell 16. De som inte 

lyssnar på radio har tillit till hälsovården i något mindre utsträckning än de som lyssnar på radio. 

De som i störst utsträckning har tillit till hälsovården är de med högt socialt kapital som lyssnar på 

radio. De som i allra minst utsträckning har tillit till hälsovården är de med lågt socialt kapital som 

inte lyssnar på radio. Misstänksamheten mot hälsovården är generellt låg. Endast 1,6 procent bland 

de med högt socialt kapital som lyssnar på radio, 3,1 procent bland de med högt socialt kapital 

som inte lyssnar på radio, 2,3 procent bland de med lågt socialt kapital som lyssnar på radio och 

4,5 procent bland de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio svarar att de är 

misstänksamma mot hälsovården. Bland respondenter som svarar att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot hälsovården är det något fler respondenter som inte lyssnar på radio. De som 

lyssnar på radio tar ställning i större utsträckning än de som inte lyssnar på radio.  

 

Majoriteten av respondenterna som svarar att de har tillit till polisen består av de som lyssnar på 

radio. Det finns en viss skillnad mellan de som lyssnar på radio och de som inte lyssnar på radio, 

vilket innebär att nyheter via radio påverkar den tillit som respondenterna har till polisen. De som 

har tillit i störst utsträckning är de med högt socialt kapital som lyssnar på radio. De som i minst 

utsträckning har tillit till polisen är de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio. Det finns 

ingen större skillnad i procent mellan de respondenter som svarar att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot polisen. En viss skillnad går finns bland de som känner sig misstänksamma 

mot polisen. De med högt socialt kapital som lyssnar på radio är misstänksamma i något mindre 

utsträckning än resterande respondenter, som istället känner sig misstänksamma i något större 

utsträckning. De som har svårast att ta ställning är de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på 

radio. Respondenter som lyssnar på radio tar ställning i större utsträckning än de som inte lyssnar 

på radio. 

 

De med högt socialt kapital som lyssnar på radio har tillit till brand- och räddningstjänst i störst 

utsträckning, medan de med lågt socialt kapital som inte lyssnar på radio har tillit i minst 

utsträckning. De respondenter som lyssnar på radio har större tillit än de som inte lyssnar på radio. 

Tabell 17 visar på relativt jämna svarsfrekvenser gällande tilliten till brand- och räddningstjänst Det 

som sticker ut och som är värt att synliggöra är att de med högt socialt kapital som lyssnar på radio 

är de som i minst utsträckning känner sig misstänksamma mot brand- och räddningstjänsten. Då 

svaren i övrigt inte visar på några nämnvärda skillnader visar detta på att respondenter med lågt 

socialt kapital genom att lyssna på radio kan komma närmare de med högt socialt kapital och öka 
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ställningstagandet. De som lyssnar på radio tar ställning i större utsträckning än de som inte lyssnar 

på radio och de är de med högt socialt kapital som lyssnar på radio tar ställning i störst utsträckning.  

 

De som lyssnar på radio har tillit till äldrevården i större utsträckning än de som inte lyssnar på 

radio. De som inte lyssnar på radio har tillit i ungefär samma utsträckning oberoende av om de 

lyssnar på radio eller inte. Ungefär en tredjedel bland de med högt socialt kapital som lyssnar på 

radio svarar att de har tillit till äldrevården, vilket gör dessa till de som har tillit i störst utsträckning. 

Det är fler som visar sig misstänksamma mot äldrevården än mot andra institutioner. 

Respondenter som inte lyssnar på radio är misstänksamma i större utsträckning än de som lyssnar 

på radio och svarar i större utsträckning att de inte kan ta ställning. De med lågt socialt kapital som 

inte lyssnar på radio är de som i störst utsträckning svarar att de är misstänksamma mot 

äldrevården, detta motsvarar 19,0 procent.   

 

Lokalsamhälletillit och nyheter/samhällsprogram via TV 

I tabell 18 visar sig tilliten till kyrkan i större utsträckning bland de respondenter som tittar på TV 

än bland de som inte tittar på TV. Bland de med högt socialt kapital finns ingen betydande skillnad 

mellan de som tittar och de som inte tittar på TV. Däremot syns en skillnad bland de med lågt 

socialt kapital baserat på om de tittar på TV eller inte. 20,9 procent av de med högt socialt kapital 

som tittar på TV och 16,2 procent av de med högt socialt kapital som inte tittar på TV svarar att 

de har tillit till kyrkan. Misstänksamheten mot kyrkan ökar bland de med högt socialt kapital om 

de tittar på TV. Bland de med lågt socialt kapital visar sig misstänksamheten i större utsträckning 

om respondenterna inte tittar på TV. De med lågt socialt kapital som tittar på TV är de som i störst 

utsträckning svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot kyrkan. Om respondenterna 

tittar på TV tar de ställning i större utsträckning än om de inte tittar på TV. 

 

Samtliga respondenter har tillit till fackliga organisationer i större utsträckning om de de tittar på 

TV än om de inte tittar på TV. Bland de med lågt socialt syns en liten skillnad i angivna 

svarsfrekvenser där 12,7 procent bland de som tittar på TV respektive 12,0 bland de som inte tittar 

på TV svarar att de har tillit till fackliga organisationer. Misstänksamheten mot fackliga 

organisationer visar sig i större utsträckning om respondenterna inte tittar på TV. Bland de med 

lågt socialt kapital syns en liten skillnad gällande i vilken utsträckning misstänksamhet visar sig, 

detta baserat på om respondenterna tittar på TV eller inte. Skillnaden visar sig i större utsträckning 

bland de med högt socialt kapital. Respondenter som svarar att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot fackliga organisationer är i större utsträckning de som tittar på TV. Samtliga 

respondenter tar ställning i större utsträckning om de tittar på TV. 

 

De med lågt socialt kapital har tillit till bankerna i större utsträckning om de tittar på TV än om de 

inte tittar på TV. De med lågt socialt kapital som tittar på TV svarar i ungefär samma utsträckning 

som de med högt socialt kapital som inte tittar på TV att de har tillit till bankerna. Tilliten till 

bankerna motsvaras av 31,9 procent bland de med lågt socialt kapital som tittar på TV respektive 

32,1 procent bland de med högt socialt kapital som inte tittar på TV. Bland de med högt socialt 

kapital visar sig tillit till bankerna i större utsträckning om de inte tittar på TV. De med lågt socialt 

kapital som tittar på TV har tillit i nästan samma utsträckning som de med högt socialt kapital. 

Respondenter som inte tittar på TV svarar i större utsträckning att de är misstänksamma mot 
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bankerna. Respondenter som tittar på TV svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot bankerna. Samtliga respondenter som tittar på TV tar ställning i större 

utsträckning än de som inte tittar på TV. 

 

De med lågt socialt kapital svarar i större utsträckning att de har tillit till posten om de tittar på TV 

än om de inte tittar på TV, medan de med högt socialt kapital har tillit till posten i större 

utsträckning om de inte tittar på TV. De som i störst utsträckning har tillit till posten är de med 

högt socialt kapital som inte tittar på TV. De med högt socialt kapital som inte tittar på TV är 

misstänksamma mot posten i störst utsträckning. Respondenter med högt socialt kapital som tittar 

på TV är misstänksamma i ungefär samma utsträckning som respondenter med lågt socialt kapital. 

Respondenter som tittar på TV svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot posten. De med högt socialt kapital tar ställning i större utsträckning än de 

med lågt socialt kapital, oberoende av om de tittar på TV eller inte. De med lågt socialt kapital tar 

ställning i större utsträckning om de inte tittar på TV. 

 

Tilliten till el- och teletjänster synliggörs av att respondenter med högt socialt kapital har tillit i 

större utsträckning om de inte tittar på TV, medan de med lågt socialt kapital har tillit i större 

utsträckning om de tittar på TV. Bland de respondenter som tittar på TV syns tilliten i ungefär 

samma utsträckning bland de med lågt socialt kapital som bland de med högt socialt kapital. De 

med lågt socialt kapital motsvaras av 20,2 procent, medan de med högt socialt kapital motsvaras 

av 20,6 procent. De med lågt socialt kapital är misstänksamma mot el- och teletjänster i ungefär 

samma utsträckning, oberoende av om de tittar på TV eller inte. Bland de med högt socialt kapital 

skiljer sig tilliten utifrån om respondenterna tittar på TV eller inte. De som inte tittar på TV är 

misstänksamma i större utsträckning än de som tittar på TV. De respondenter som tittar på TV 

svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot el- och teletjänster, än 

de som inte tittar på TV. De som inte kan ta ställning består främst av respondenter med lågt 

socialt kapital som inte tittar på TV. De med högt socialt kapital som tittar på TV tar ställning i 

större utsträckning är de som inte tittar på TV. Bland de med lågt socialt kapital som tittar på TV 

uppger 9,0 procent att de inte kan ta ställning gällande tilliten till el- och teletjänster. Dessa 

respondenter tar ställning i ungefär samma utsträckning som de med högt socialt kapital som inte 

tittar på TV, där 9,2 procent svarar att de inte kan ta ställning. 

 

Bland de med högt socialt kapital skiljer sig inte tilliten till kommunledningen nämnvärt beroende 

på om respondenterna tittar på TV eller inte. Oberoende av om de med högt socialt kapital tittar 

på TV eller inte svarar en fjärdedel att de har tillit till kommunledningen. Bland de med lågt socialt 

kapital skiljer sig tilliten beroende på om respondenterna tittar på TV eller inte. De med lågt socialt 

kapital som tittar på TV tenderar att ha tillit i större utsträckning än de med lågt socialt kapital som 

inte tittar på TV. Misstänksamhet mot kommunledningen visar sig i störst utsträckning bland de 

respondenter som svarar att de inte tittar på TV. De med högt socialt kapital som inte tittar på TV 

är de som i störst utsträckning är misstänksamma mot kommunledningen. Respondenter som tittar 

på TV svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

kommunledningen. De med lågt socialt kapital som tittar på TV och de med högt socialt kapital 

som inte tittar på TV, svarar i nästan samma utsträckning att de inte kan ta ställning.  

 



28 
 

Tilliten till hälsovården stärks om respondenterna tittar på TV. Ungefär hälften av de med högt 

socialt kapital som tittar på TV svarar att de har tillit till hälsovården och de med lågt socialt kapital 

som tittar på TV har tillit i nästan samma utsträckning. Samtliga respondenter svarar att de är 

misstänksamma mot hälsovården i större utsträckning om de inte tittar på TV. Respondenter som 

tittar på TV svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

hälsovården. De respondenter som tittar på TV väljer att ta ställning i större utsträckning än de 

som inte tittar på TV. I tabell 18 går att utläsa att de med lågt socialt kapital som tittar på TV tar 

ställning i ungefär samma utsträckning som de med högt socialt kapital som inte tittar på TV. 11,8 

procent av de med lågt socialt kapital som tittar på TV respektive 11,6 procent av de med högt 

socialt kapital som inte tittar på TV svarar att de inte kan ta ställning. 

 

Tilliten till polisen skiljer sig inte nämnvärt bland de med högt och lågt socialt kapital som tittar på 

TV. En större skillnad finns bland de som inte tittar på TV och de som tittar på TV, där 

respondenter som tittar på TV har tillit till polisen i större utsträckning än de som inte tittar på 

TV. De respondenter som tittar på TV är misstänksamma i mindre utsträckning än de som inte 

tittar på TV. De med lågt socialt kapital svarar i ungefär samma utsträckning att de varken har tillit 

eller misstänksamhet mot polisen, oberoende av om de tittar på TV eller inte. De med högt socialt 

kapital som tittar på TV svarar mer frekvent att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

polisen i jämförelse med de som inte tittar på TV. Respondenter som tittar på TV tar ställning i 

större utsträckning än de som inte tittar på TV. De med lågt socialt kapital som tittar på TV tar 

ställning i större utsträckning än de med högt socialt kapital som inte tittar på TV.  

 

Tilliten till brand- och räddningstjänsten visar sig vara fortsatt hög. Respondenter som tittar på TV 

har tillit till brand- och räddningstjänst i större utsträckning än de som inte tittar på TV. De med 

lågt socialt kapital som tittar på TV har tillit i större utsträckning än de med högt socialt kapital 

som inte tittar på TV. De respondenter som inte tittar på TV är misstänksamma i större 

utsträckning än de som tittar på TV. De med lågt socialt kapital som tittar på TV är misstänksamma 

i mindre utsträckning än de med högt socialt kapital som inte tittar på TV. Respondenterna svarar 

i något större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot brand- och 

räddningstjänst om de inte tittar på TV. De som tittar på TV tar ställning i större utsträckning än 

de som inte tittar på TV. De med lågt socialt kapital som tittar på TV tar ställning i ungefär samma 

utsträckning som de med högt socialt kapital som inte tittar på TV. 

 

Tilliten till äldrevården påverkas inte nämnvärt av huruvida respondenterna tittar på TV eller inte. 

Respondenter med lågt socialt kapital har tillit till äldrevården i ungefär samma utsträckning, 

oberoende av om de tittar på TV eller inte. Bland de med högt socialt kapital är det fler som tittar 

på TV än som inte tittar på TV som svarar att de har tillit till äldrevården. De med lågt socialt 

kapital som tittar på TV har tillit i ungefär samma utsträckning som de med högt socialt kapital 

som inte tittar på TV. Respondenterna visar sig misstänksamma i något större utsträckning om de 

tittar på TV, men skillnaderna i misstänksamhet är relativt små. Bland de med högt socialt kapital 

som tittar på TV svarar 14,6 procent att de är misstänksamma mot äldrevården, vilket är ungefär 

samma som för de med lågt socialt kapital som inte tittar på TV, där 14,8 procent av dem svarar 

att de är misstänksamma mot äldrevården. De som tittar på TV svarar i stor utsträckning att de 

varken har tillit eller misstänksamhet mot äldrevården om de tittar på TV. De respondenter som 

tittar på TV tar ställning i större utsträckning än de som inte tittar på TV.  
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Lokalsamhälletillit och nyheter/samhällsprogram via internet 

I tabell 19 visar det sig att tilliten till kyrkan ökar i de fall respondenterna inte tar del av internet. 

Det syns ingen större skillnad i tillit bland de med högt socialt kapital, oberoende av om de tar del 

av internet eller inte. Misstänksamheten mot kyrkan ökar bland samtliga respondenter som tar del 

av internet. Majoriteten av respondenterna svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

kyrkan, varav svarsfrekvensen ökar något om respondenterna tar del av internet. Respondenter 

som tar del av internet tar ställning i större utsträckning än de som inte tar del av internet. De som 

tar ställning i minst utsträckning är de med lågt socialt kapital som inte tar del av internet.  

 

Tilliten till fackliga organisationer påverkas inte nämnvärt beroende på huruvida respondenterna 

tar del av internet eller inte. 13,0 procent bland de med högt socialt kapital som tar del av internet, 

13,1 procent bland de med högt socialt kapital som inte tar del av internet, 13,4 procent bland de 

med lågt socialt kapital som tar del av internet och 12,6 procent bland de med lågt socialt kapital 

som inte tar del av internet svarar att de har tillit till fackliga organisationer. De som har lågt socialt 

kapital och inte tar del av internet är de som i minst utsträckning svarar att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot fackliga organisationer. De som i störst utsträckning svarar att de varken har 

tillit eller misstänksamhet är de med lågt socialt kapital som tar del av internet. Misstänksamheten 

mot fackliga organisationer visar sig i större utsträckning än tilliten, oberoende av om 

respondenterna tar del av internet eller inte. Respondenter som tar del av internet tar även ställning 

i större utsträckning än de som inte tar del av internet.  

 

Respondenter som inte tar del av internet har tillit till bankerna i större utsträckning än de som tar 

del av internet. De med högt socialt kapital som inte tar del av internet är de som i störst 

utsträckning tillit till bankerna. Respondenter som tar del av internet är misstänksamma mot 

bankerna i något större utsträckning än de som inte tar del av internet. De med lågt socialt kapital 

som tar del av internet är misstänksamma i större utsträckning än de med högt socialt kapital. De 

respondenter som tar del av internet svarar i större utsträckning att de varken har tillit eller 

misstänksamhet än de som inte tar del av internet. De som tar del av internet tar ställning i större 

utsträckning än de som inte tar del av internet. Bland de med lågt socialt kapital syns en procentuell 

ökning i ställningstagandet bland de som tar del av internet. 

 

Respondenterna visar sig ha tillit till posten i större utsträckning om de inte tar del av internet. 

Ungefär en fjärdedel av de som tar del av internet har tillit till posten och bland de respondenter 

som inte tar del av internet svarar mellan 27-31 procent att de har tillit till posten. De som tar del 

av internet är i störst utsträckning misstänksamma mot posten, där de med högt socialt kapital är 

de som är misstänksamma i störst utsträckning. Respondenter som tar del av internet svarar i större 

utsträckning, än de som inte tar del av internet, att de varken har tillit eller misstänksamhet mot 

posten. De som tar del av internet tar ställning i större utsträckning än de som inte tar del av 

internet.  

 

De respondenter som inte tar del av internet har tillit till el- och teletjänster i större utsträckning 

än de som tar del av internet. Respondenter som tar del av internet är misstänksamma i större 

utsträckning, än de som inte tar del av internet. De som tar del av internet svarar i större 
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utsträckning, än de som inte tar del av internet, att de varken har tillit eller misstänksamhet mot el- 

och teletjänster. De respondenter som tar del av internet tar ställning i större utsträckning än de 

som inte tar del av internet, oberoende av socialt kapital.  

 

De respondenter som inte tar del av internet har tillit till kommunledningen i större utsträckning 

än de som tar del av internet. Misstänksamheten mot kommunledningen visar sig i större 

utsträckning bland de respondenter som tar del av internet, vilket motsvarar 20, 1 procent av de 

respondenter med högt socialt kapital och 19,3 procent av respondenter med lågt socialt kapital. 

Respondenter som tar del av internet svarar mer frekvent att de varken har tillit eller 

misstänksamhet mot kommunledningen, i jämförelse med de som inte tar del av internet. De som 

använder internet tar ställning i ungefär dubbelt så stor utsträckning som de som inte tar del av 

internet. 

 

Respondenterna har tillit till hälsovården i större utsträckning om de inte tar del av internet, än om 

de tar del av internet. De med högt socialt kapital som inte tar del av internet visar sig vara de som 

har tillit i störst utsträckning. Tillit till hälsovården är för samtliga respondenter betydligt större än 

misstänksamheten. Respondenter som inte tar del av internet är misstänksamma i större 

utsträckning än de som tar del av internet. De med lågt socialt kapital som tar del av internet är 

misstänksamma mot hälsovården i något större utsträckning än de med högt socialt kapital som 

inte tar del av internet. Respondenter som tar del av internet svarar i större utsträckning, än de 

som inte tar del av internet, att de varken har tillit eller misstänksamhet mot hälsovården. Dessa 

tar även ställning i större utsträckning, än de som inte tar del av internet. 

 

Tillit till polisen förekommer i större utsträckning bland de respondenter som inte tar del av 

internet. Skillnaderna är relativt små, men de med högt socialt kapital som inte tar del av internet 

är de som visar sig ha tillit i störst utsträckning. Bland de med högt socialt kapital som tar del av 

internet svarar 46,3 procent att de har tillit till polisen, vilket är ungefär detsamma som för de med 

lågt socialt kapital som inte tittar på internet, där 46,5 procent svarar att de har tillit till polisen. 

Respondenter som tar del av internet är i större utsträckning misstänksamma mot polisen, än de 

som inte tar del av internet. De respondenter som tar del av internet är de som i störst utsträckning 

svarar att de varken har tillit eller misstänksamhet mot polisen. Respondenter som tar del av 

internet tar ställning i ungefär dubbelt så stor utsträckning, som de som inte tar del av internet. 

 

Det finns inga betydande skillnader gällande tilliten till brand- och räddningstjänst utifrån om 

respondenterna tar del av internet eller inte. De med lågt socialt kapital är misstänksamma i något 

större utsträckning, än de med högt socialt kapital, däremot syns inga stora skillnader i tillit 

beroende på huruvida respondenterna tar del av internet eller inte. Samtliga respondenter svarar i 

större utsträckning att de varken har tillit eller misstänksamhet mot brand- och räddningstjänst om 

de tar del av internet. Respondenter som tar del internet tar ställning i nästan dubbelt så stor 

utsträckning, som de som inte tar del av internet. 

 

De som i minst utsträckning svarar att de har tillit till äldrevården är de med lågt socialt kapital 

som tar del av internet. De som i störst utsträckning har tillit till äldrevården är de med högt socialt 

kapital som inte tar del av internet. Majoriteten av de respondenter som tar del av internet svarar 

att de varken har tillit eller misstänksamhet mot äldrevården, medan de som inte tar del av internet 
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i något mindre utsträckning valt detta svarsalternativ. De respondenter som är misstänksamma 

mot äldrevården i störst utsträckning är de med lågt socialt kapital som tar del av internet, medan 

de som i minst utsträckning visar sig misstänksamma är de med högt socialt kapital som inte tar 

del av internet. De med högt socialt kapital som tar del av internet är de som i störst utsträckning 

tar ställning, medan de med lågt socialt kapital och inte tar del av internet i minst utsträckning tar 

ställning. Respondenter inte tar del av internet svarar i ungefär dubbelt som de som tar del av 

internet att de inte kan ta ställning. 

 

5. Slutsatser  
 

Kan ett högre socialt kapital påverka tilliten till andra människor och institutioner? 

 

Den första frågeställningen som ställdes var om ett högre socialt kapital kan påverka tilliten till 

andra människor och institutioner. Genom att operationalisera begreppet på det sätt som vi gjort 

påverkar ett högt socialt kapital tilliten på ett positivt sätt, därför är svaret på vår första 

frågeställning att ett högre socialt kapital kan påverka tilliten till andra människor. Med det menar 

vi att tilliten till andra människor och institutioner ökar med ett högt socialt kapital. De med högt 

socialt kapital är i regel även mindre misstänksamma och tar ställning i större utsträckning än de 

med lågt socialt kapital.  

 

Hur påverkas tillit av att man tar del av nyheter och samhällsprogram via olika medier? 

 

Uppsatsens andra frågeställning är hur tilliten påverkas av att man tar del av nyheter och 

samhällsprogram via olika medier. I det empiriska materialet framkommer det att konsumtion av 

nyheter och samhällsprogram via olika medier har inverkan på tilliten. I många fall ser vi att 

respondenter med lågt socialt kapital som tar del av nyheter och samhällsprogram uppger samma 

andel tillit, misstänksamhet och ställningstagande som de med högt socialt kapital där respondenter 

inte tar del av nyheter och samhällsprogram. De med lågt socialt kapital som annars har mindre 

tillit, större misstänksamhet och mindre andel ställningstagande verkar kunna närma sig de med 

högt socialt kapital, förutsatt att jämförelsen sker mellan de med lågt socialt kapital som tar del av 

nyheter/samhällsprogram och de med högt socialt kapital som inte tar del av 

nyheter/samhällsprogram. Beroende på vilka medier respondenterna nyttjar så påverkar det på 

olika sätt den partikulära tilliten, den generella tilliten och lokalsamhälletilliten. Ett framträdande 

mönster är att internetanvändning, oberoende av socialt kapital, påverkar lokalsamhälletilliten på 

ett tydligt sätt. Det framkommer ur empirin att de som tar del av internet i regel har tillit i mindre 

utsträckning och är misstänksamma i större utsträckning mot institutionerna som ingår i 

lokalsamhälletilliten, än respondenterna som inte tar del av internet. Den kraftiga inverkan som 

internet har på lokalsamhälletilliten har vi inte kunnat se i samma utsträckning för de andra 

medierna. Lägst inverkan har konsumtion av medier på den partikulära tilliten, oberoende av 

huruvida det handlar om dagstidningar, radio, TV eller internet, och då främst på tilliten för 

familjen. Oavsett om det handlar om konsumtion av nyheter och samhällsprogram via radio, 

internet eller genom att läsa dagstidningar så ökar denna konsumtion ställningstagandet hos 

respondenterna. De som svarar att de läser dagstidningar eller tar del av någon av de övriga 

medierna, exklusive TV, uppger i större utsträckning att de kan ta ställning gällande samtliga former 
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av tillit. Denna ökning av ställningstagande beroende på konsumtion av nyheter/samhällsprogram 

via medier finns såväl hos de med högt som de med lågt socialt kapital. Undantaget är att 

respondenter som tittar på TV då ställningstagandet inte alltid ökar hos de som tittar på TV. 

 

6. Avslutande diskussion  
 
Resultaten i uppsatsen visar på att ett högre socialt kapital leder till att människor över 65 i 
Västerbotten och Österbotten har större tillit. Utifrån detta bör en diskussion föras, inte bara 
utifrån socialt kapital, utan även utifrån vad det sociala kapitalet innebär, vilket i detta fall är 
förvärvsarbete och ideellt arbete inom förening eller liknande. Putnam (1993) menar i likhet med 
definitionen av socialt kapital att människor förvärvar det bland annat genom delaktighet i 
föreningslivet. Han visar på att människor litar mer på varandra när de engagerar sig i föreningslivet 
och där uppstår sammanhållning i form av starka normer om tillit och ömsesidighet som möjliggör 
eller underlättar samarbeten som demokrati utgörs av, vilket leder till att man undgår att hamna i 
sociala fällor. Han menar alltså, i likhet med oss, att deltagande är en ingrediens i det sociala 
kapitalet, men även att det finns mer. Och visst måste vi hålla med om att socialt kapital är ett 
komplext begrepp vilket har lett till att avgränsningen och tydliggörande av hur vi använder 
begreppet socialt kapital är av största vikt. Till skillnad från Putnam väljer vi att bryta isär 
deltagande och tillit till två olika begrepp, där sociala kapitalet betingar tilliten, istället för att de är 
två sidor av samma mynt. När man sätter in resultaten från denna uppsats i ett generaliserande 
perspektiv är det därför av vikt att använda definitionen av socialt kapital på det sätt som det 
operationaliseras och teoretiseras i uppsatsen. När man ska generalisera till större sammanhang 
och större geografiska områden kan det därför vara av nytta att prata om delaktighet och 
förvärvsarbete som ett uttryck för socialt kapital. De som delar Putnams (2000) syn på det sociala 
kapitalet menar att begreppet innehåller ett beteende (deltagande), en attityd (tillit), och en social 
norm (ömsesidighet). I linje med Rothsteins (2003) kritik mot Putnams definition anser även vi att 
den innehåller många olika saker som också förmodligen har samband med varandra, som till 
exempel visas i uppsatsen genom att socialt kapital betingar tilliten. Vidare kan sedan undersökas 
vad denna ökade tillit leder till. Ännu en intressant aspekt som har givit oss mycket att fundera på 
och diskutera kring är det klassiska problemet om “hönan och ägget”. Vår motivering är att det 
sociala kapitalet är någonting som personerna förvärvar, i enlighet med Bourdieus (1994) 
tankegångar om socialt kapital, habitus och placering i det sociala fältet. Detta förvärvar personerna 
genom att arbeta eller delta i en frivillig organisation, vilket sedan leder till förändrade attityder. 
Det ter sig mer konkret att deltagande förändrar inställningen människor har gentemot andra 
människor och samhällsinstitutioner vad gäller pålitlighet, än att människor som har hög tillit går 
ut och arbetar och engagerar sig. Det sociala kapitalet, såsom teoretiserat i uppsatsen, grundar sig 
i hög grad på Bourdieus handlingsfilosofi och hans tankar om det sociala fältet, vilket ter sig 
relationellt (Bourdieu, 1986). Våra resultat visar att konsumtion av nyheter stärker tilliten och att 
de med lågt socialt kapital som konsumerar nyheter och samhällsprogram uppvisar liknande tillit 
som de med högt socialt kapital som inte tar del av nyheter och samhällsprogram. Dessa resultat 
knyter vi samman med Bourdieus teori om kapitalformerna där individerna får sin position på det 
sociala fältet via habitus. Än mer tydligt framträder sig dennes teorier och livsverk när vi sedan fått 
en samlad bild över uppsatsens helhet och ser att till tilliten påverkas olika av nyhetskonsumtion 
beroende på vilka medier dessa tas in genom, vilket leder tankarna till Bourdieus kulturella kapital. 
 
Respondenterna påverkas på olika sätt beroende på genom vilka medier de tar del av nyheter och 
samhällsprogram, vilket är intressant att diskutera kring. För de flesta visar sig nyheter och 
samhällsprogram ha en positiv inverkan för tilliten, oberoende av om de har högt eller lågt socialt 
kapital. Internet som källa för nyheter och samhällsprogram visar sig ha en negativ inverkan för 
äldre människors tillit enligt de former som beskrivs av Trägårdh et. al. (2013). Äldre människor 
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som tar del av internet är misstänksamma i större utsträckning än de som inte tar del av internet, 
då främst mot de institutioner som innefattas av lokalsamhälletilliten. Vi spekulerar kring att en 
anledning till att de som tar del av internet är mer misstänksamma kan vara kopplat till den bredd 
av nyheter som man kan ta del av på internet. Till skillnad från till exempel en dagstidning så finns 
det ett obegränsat utbud av nyheter på internet. Det ställer höga krav på individens förmåga att 
vara kritiskt och samtidigt ger det individen möjlighet att ta del av de nyheter som denne vill ta del 
av. Vi reflekterar kring att en människa med vissa åsikter söker sig till forum där likasinnade 
befinner sig och läser nyheter som bekräftar vad den tror den vet om samhället och världen runt 
omkring sig. Wikforss (2017) skriver om kunskap och kommer in på hur människor tar del av 
kunskap och att det är ser annorlunda ut idag i jämförelse med förr. Hon menar att vi idag tar del 
av olika nyheter i jämförelse med förr då alla läste liknande dagstidningar och såg nyheter på samma 
TV-kanal. Människor har idag ett bredare utbud av källor att förhålla sig till än de hade förr, vilket 
ställer höga krav på kritiskt tänkande och reflektion kring vad sanning är. Med det menar vi inte 
att nyheter hade högre sanningsvärde förr utan att det nu finns fler alternativa sanningar att ta 
ställning till. Denna diskussion är viktig att ha med sig och ställa sig kritisk till när man undersöker 
nyheters påverkan på olika ting. Det breda utbudet av nyhetskällor och samhällsprogram kan vara 
ett uttryck för frihet samtidigt som det kan innebära risker för spridning av extrema åsikter, 
fördomar och kan agera förminskande för tilliten i samhället. Vi tror dessutom att det är lättare att 
det blir så att de människor som tar del av internet själva väljer det de vill läsa om och då bekräftar 
det de redan tror och vet. Dagstidningar är på sätt och vis också en typ av begränsning av 
människors möjlighet att ta del av nyheter- och samhällsinformation då det är redaktionen som 
väljer vad som trycks i tidningarna. Det verkar som att begränsningar av vilka medier respondenter 
tar del av ökar tilliten. Att den partikulära tilliten (Trägårdh et. al., 2013) inte påverkas i speciellt 
stor utsträckning beroende på om respondenter tar del av medier eller inte, beror nog på att denna 
form av tillit innefattar de människor som står dem närmast. Den uppfattning och de relationer 
som respondenterna har till familj, vänner och grannar tror vi i de flesta fall fortsätter vara intakt 
då relationen snarare än informationen då är vad som påverkar tilliten. Att äldre människor visar 
sig misstänksamma (Rothstein, 2003) i större utsträckning mot människor som innefattas av den 
generella tilliten respektive lokalsamhälletilliten (Trägårdh et.al., 2013) upplever vi inte vara 
konstigt eftersom att relationen till dessa människor ofta är mer ytlig. Samtliga medier innehållande 
nyheter- och samhällsinformation visar sig ha en stor inverkan för i vilken utsträckning människor 
väljer att ta ställning i de olika frågor som varit aktuella för vår studie, vilket för oss kan ses som 
ett förväntat resultat då delaktighet enligt Putnam (2000) är grundläggande för att känna tillit till 
andra människor. Våra resultat leder oss istället vidare till funderingar om vad som räknas som 
begränsningar av tillgång till nyheter inom respektive medier. Dessutom väcker det tankar på hur 
censurering av nyheter påverkar människors tillit och delaktighet i samhället samt hur det påverkar 
demokratin i samhället.  
 

Framtida forskning 

Konsumtion av nyheter och samhällsprogram har en inverkan på äldres tillit. För framtida 
forskning kan man gå in mer på djupet över vilka medier som har störst inverkan på tilliten och 
vilka program och nyheter äldre tar del av, samt hur olika program påverkar tilliten. I framtiden 
kan denna uppsats även läggas till grund för mer praktiska insatser. Resultaten som presenteras 
visar tydligt att socialt kapital genom fortsatt förvärvsarbete och/eller ideellt arbete efter pension 
leder till högre tillit. En önskan är att dessa resultat kan finnas som ett argument till varför man i 
framtiden ska satsa mer resurser på att anpassa arbetsmarknaden för att äldre ska kunna stanna 
kvar i arbete så länge de önskar och kan. Med tanke på framtidens demografiska utmaningar och 
problematik kring hur färre ska försörja fler skulle samhället gynnas av att äldre som vill, får en bra 
möjlighet till olika former av arbete efter pensionsåldern. En annan tanke är att detta kan ligga till 
grund för- och som inspiration till att starta frivilligorganisationer där pensionärer kan delta. Med 
tanke på den budget många pensionärer lever av skulle det behövas ideella organisationer och 
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projekt för pensionärer där reseersättning, måltidsersättning och liknande betalas ut. Det är av vikt, 
såväl för fortsatt förvärvsarbete som ideellt arbete, att anpassningar görs för fysiska och psykiska 
nedsättningar som medförs med åldern, till exempel anpassade arbetsplatser, anpassade 
arbetsuppgifter och kortare arbetsdagar och så vidare.  För framtida forskning är en idé att göra 
en analys i utgångspunkt med Bourdieus (1994) handlingsteori där man undersöker tillit kopplat 
till habitus och positionering i det sociala fältet. 
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Bilaga 1: Tabeller 
 

Tabell 1: Partikulärt tillit efter mängd av social kapital. (Andelar i procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Lågt soc.kap.   Högt soc.kap.  

___________________________________________________________________________ 

Egen familj 

Stort förtroende   92,8   93,9 

Varken stort eller litet  4,3   3,9 

Litet förtroende   0,5   0,4    

Kan inte ta ställning  2,3   1,7    

Vänner 

Stort förtroende   63,0   72,9*** 

Varken stort eller litet  28,7   23,2 

Litet förtroende   4,1   2,4 

Kan inte ta ställning  4,2    1,5 

Grannar 

Stort förtroende   38,2   46,8***  

Varken stort eller litet   44,3   42,0 

Litet förtroende   8,2   6,3 

Kan inte ta ställning  9,3   4,9 

___________________________________________________________________________ 

n=   6370 

   6327 

   6270 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

  



 
 

Tabell 2: Generell tillit efter mängd av social kapital. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

                      Lågt soc.kap.         Högt soc.kap.  

___________________________________________________________________________ 

Svenskar/Finländare jag inte känner  

Stort förtroende   3,1   5,1*** 

Varken stort eller litet  47,9   56,6 

Litet förtroende   15,3   13,9  

Kan inte ta ställning  33,6   24,5 

Utlänningar jag inte känner 

Stort förtroende   1,4   2,4***   

Varken stort eller litet  37,8   47,7 

Litet förtroende   20,4   19,0 

Kan inte ta ställning  40,4   31,0 

Ungdomar jag inte känner 

Stort förtroende   2,3   4,0***  

Varken stort eller litet   43,3   51,1 

Litet förtroende   17,4   16,8 

Kan inte ta ställning  37,0   28,1 

Äldre jag inte känner  

Stort förtroende   4,9   7,8***   

Varken stort eller litet   49,5   55,6 

Litet förtroende   12,9   12,4 

Kan inte ta ställning  32,7   24,3 

___________________________________________________________________________ 

n=   6159 

   6172 

   6176 

   6177 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabell 3: Lokalsamhälletillit efter mängd av social kapital. (Andelar i procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

                     Lågt soc.kap.   Högt soc.kap.  

___________________________________________________________________________ 

Kyrkan 

Stort förtroende   20,6   30,4***  

Varken stort eller litet  46,8    44,6   

Litet förtroende   19,8   17,2   

Kan inte ta ställning  12,8   7,7    

Fackliga organisationer 

Stort förtroende   12,6   13,1***   

Varken stort eller litet  42,0   43,6  

Litet förtroende   25,6   29,2 

Kan inte ta ställning  19,8   14,1 

Bankerna 

Stort förtroende   31,6   32,7***  

Varken stort eller litet   46,6   48,9 

Litet förtroende   15,9   15,4 

Kan inte ta ställning  5,9   3,0 

Posten 

Stort förtroende   26,6   28,5*** 

Varken stort eller litet  47,4   48,2 

Litet förtroende   18,2   18,9    

Kan inte ta ställning  7,8   4,4    

El- och teletjänster 

Stort förtroende   19,7   20,9*** 

Varken stort eller litet  51,4   53,1 

Litet förtroende   19,2   19,2 

Kan inte ta ställning  9,8   6,8 

   

Kommunledningen 

Stort förtroende   17,2   23,7*** 

Varken stort eller litet  55,7   54,1 

Litet förtroende   18,4   17,2 

Kan inte ta ställning  8,7   5,0 

Hälsovården 

Stort förtroende   47,4   49,4***  

Varken stort eller litet   37,8   39,9 

Litet förtroende   12,0   8,9 

Kan inte ta ställning  2,8   1,9 

Polisen 

Stort förtroende   46,0   47,3*** 

Varken stort eller litet  37,1   40,3 

Litet förtroende   8,0   6,8  



 
 

Kan inte ta ställning  8,9   5,5    

Brand- och  

räddningstjänst 

Stort förtroende   65,0   68,0*** 

Varken stort eller litet  23,3   24,5 

Litet förtroende   3,8   2,5 

Kan inte ta ställning  7,9   5,0 

Äldrevården 

Stort förtroende   25,4   29,8***  

Varken stort eller litet   45,0   46,3 

Litet förtroende   16,7   14,5 

Kan inte ta ställning  12,9   9,4 

___________________________________________________________________________ 

n=   6248 

   6130 

   6272 

   6228 

   6157 

   6060 

   6230 

   6239 

   6309 

   6266 

   6254 

   6278 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabell 4: Socialt kapital och huruvida man läser dagstidningar. (Andelar i procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Läser dagstidn. Läser ej dagstidn.  

___________________________________________________________________________ 

 

Lågt socialt kapital  53,5   71,8*** 

 

Högt socialt kapital  46,5   28,2 

___________________________________________________________________________ 

n=   6484 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
  



 
 

Tabell 5: Socialt kapital och huruvida man tar del av nyhets- och samhällsprogram på 

radio. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter radio Ej nyheter radio 

___________________________________________________________________________ 

 

Lågt socialt kapital  52,0   61,6*** 

 

Högt socialt kapital  48,0   38,4 

___________________________________________________________________________ 

n=   6295 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 
 

  



 
 

Tabell 6: Socialt kapital och huruvida man tar del av nyhets- och samhällsprogram på 

TV. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter TV  Ej nyheter TV  

___________________________________________________________________________ 

 

Lågt socialt kapital  54,4   53,3 

 

Högt socialt kapital  45,6   46,7 

___________________________________________________________________________ 

n=   6393 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

  



 
 

Tabell 7: Socialt kapital och huruvida man tar del av nyhets- och samhällssidor på 

internet. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter internet Ej nyheter internet 

___________________________________________________________________________ 

 

Lågt socialt kapital  47,0   58,5*** 

 

Högt socialt kapital  53,0   41,5 

___________________________________________________________________________ 

n=   6252 

___________________________________________________________________________

_ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

  



 
 

Table 8: Partikulärt tillit efter mängd av social kapital och om man regelbundet läser 

dagstidning eller ej. (Andelar I procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Läser dagstidn.  Läser ej dagstidn.  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Egen familj 

Stort förtroende   93,7  94,0  80,6  91,2 

Varken stort eller litet  4,0  3,9  9,3  3,3 

Litet förtroende   0,3  0,4  3,1  2,2  

Kan inte ta ställning  2,0  1,7  7,0  3,3 

Vänner 

Stort förtroende   63,9  72,9  51,7  72,5*** 

Varken stort eller litet  28,4  23,2  32,6  22,0 

Litet förtroende   3,9  2,3  6,5  5,5  

Kan inte ta ställning  3,8  1,5  9,1  0,0 

Grannar 

Stort förtroende   38,7  46,9  31,9  42,7*** 

Varken stort eller litet  44,3  42,1  43,4  42,7 

Litet förtroende   8,1  6,1  9,3  11,2 

Kan inte ta ställning  8,9  5,0  15,5  3,4 

___________________________________________________________________________ 

n=   6348 

   6308 

   6252 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

  



 
 

Table 9: Partikulärt tillit efter mängd av social kapital och om man regelbundet lyssnar 

på nyhetssändningar eller samhällsprogram på radio. (Andelar I procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter radio  Ej nyheter radio  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Egen familj 

Stort förtroende   93,1  94,0  91,8  92,9  

Varken stort eller litet  4,3  3,8  4,4  5,2  

Litet förtroende   0,5  0,3  0,4  0,9 

Kan inte ta ställning  2,1  1,9  3,4  1,1 

Vänner 

Stort förtroende   64,1  74,4  60,2  64,6*** 

Varken stort eller litet  28,6  21,8  28,5  30,8 

Litet förtroende   3,8  2,2  5,1  3,0 

Kan inte ta ställning  3,5  1,5  6,2  1,5 

Grannar 

Stort förtroende   39,6  48,9  33,9  35,0*** 

Varken stort eller litet  44,0  40,4  44,9  51,5 

Litet förtroende   8,1  6,1  8,6  7,2 

Kan inte ta ställning  8,3  4,6  12,6  6,3 

___________________________________________________________________________ 

n=   6174 

   6159 

   6111  

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Table 10: Partikulärt tillit efter mängd av social kapital och ifall man ser på 

nyhetssändningar eller ser samhällsprogram regelbundet på TV. (Andelar I procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter tv   Ej nyheter tv 

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Egen familj 

Stort förtroende   93,3  94,3  86,2  89,1 

Varken stort eller litet  4,2  3,8  6,2  6,3  

Litet förtroende   0,5  0,3  1,0  1,0 

Kan inte ta ställning  2,0  1,6  6,7  3,6 

Vänner 

Stort förtroende   63,9  73,0  52,3  70,2*** 

Varken stort eller litet  28,3  23,3  33,6  23,6 

Litet förtroende   4,0  2,2  5,6  4,2 

Kan inte ta ställning  3,9  1,4  8,4  2,1  

Grannar 

Stort förtroende   38,6  47,0  30,7  40,1*** 

Varken stort eller litet  44,3  42,3  44,8  40,1 

Litet förtroende   8,3  5,8  7,1  13,9 

Kan inte ta ställning  8,8  4,9  17,5  5,9 

___________________________________________________________________________ 

n=   6271 

   6237 

   6193 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

  



 
 

Table 11: Partikulärt tillit efter mängd av social kapital och ifall man ser på 

nyhetssändningar eller ser samhällsprogram regelbundet på internet. (Andelar I procent av 

samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Internet   Ej internet 

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Egen familj 

Stort förtroende   94,9  95,2  91,8  93,0 

Varken stort eller litet  3,7  3,8  4,8  3,9 

Litet förtroende   0,2  0,3  0,7  0,5 

Kan inte ta ställning  1,2  0,8  2,8  2,6 

Vänner 

Stort förtroende   67,5  75,2  61,3  71,3*** 

Varken stort eller litet  26,9  22,4  29,4  23,8 

Litet förtroende   3,4  1,6  4,3  3,0 

Kan inte ta ställning  2,2  0,8  5,0  2,0 

Grannar 

Stort förtroende   40,2  46,9  37,4  46,3*** 

Varken stort eller litet  45,5  44,8  43,7  40,3 

Litet förtroende   8,3  4,5  8,1  7,6 

Kan inte ta ställning  6,0  3,8  10,8  5,8 

___________________________________________________________________________ 

n=   6139 

   6136 

   6097 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Table 12: Generell tillit efter mängd av social kapital och om man regelbundet läser 

dagstidning eller ej (Andelar I procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Läser dagstidn.  Läser ej dagstidn.  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Svenskar/Finländare jag inte känner 

Stort förtroende   3,1  5,0  3,6  5,5*** 

Varken stort eller litet  47,8  56,6  49,8  56,0 

Litet förtroende   15,4  14,0  14,7  9,9 

Kan inte ta ställning  33,7  24,4  32,0  28,6 

Utlänningar jag inte känner 

Stort förtroende   1,4  2,3  1,8  4,5*** 

Varken stort eller litet  37,8  47,6  37,8  50,0 

Litet förtroende   20,3  19,1  22,7  15,9 

Kan inte ta ställning  40,6  31,1  37,8  29,5 

Ungdomar jag inte känner 

Stort förtroende   2,2  3,9  3,5  4,4*** 

Varken stort eller litet  43,4  51,1  42,0  51,1 

Litet förtroende   17,4  16,7  17,3  18,9 

Kan inte ta ställning  37,0  28,2  37,2  25,6 

Äldre jag inte känner 

Stort förtroende   4,9  7,6  5,4  12,2*** 

Varken stort eller litet  49,3  55,8  51,8  50,0 

Litet förtroende   13,0  12,2  11,2  18,9 

Kan inte ta ställning  32,8  24,5  31,7  18,9 

___________________________________________________________________________ 

n=   6143 

   6155 

   6159 

   6160 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Table 13: Generell tillit efter mängd av social kapital och om man regelbundet lyssnar på 

nyhetssändningar eller samhällsprogram på radio. (Andelar I procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter radio  Ej nyheter radio  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Svenskar/Finländare jag inte känner 

Stort förtroende   3,4  5,2  1,9  3,5*** 

Varken stort eller litet  49,1  58,1  45,5  50,5 

Litet förtroende   15,5  13,4  14,7  16,8 

Kan inte ta ställning  32,0  23,3  37,9  29,2 

Utlänningar jag inte känner 

Stort förtroende   1,6  2,3  0,8  2,0*** 

Varken stort eller litet  39,7  49,5  32,7  39,8 

Litet förtroende   20,2  18,5  20,6  21,7 

Kan inte ta ställning  38,5  29,7  45,8  36,5 

Ungdomar jag inte känner 

Stort förtroende   2,7  4,1  1,1  2,8*** 

Varken stort eller litet  44,1  52,7  42,2  44,2 

Litet förtroende   17,8  16,4  15,5  19,0 

Kan inte ta ställning  35,4  26,7  41,2  33,9 

Äldre jag inte känner 

Stort förtroende   5,3  7,9  3,9  6,6*** 

Varken stort eller litet  50,5  57,4  47,3  47,7 

Litet förtroende   13,0  11,5  11,7  16,4 

Kan inte ta ställning  31,3  23,2  37,2  29,3 

___________________________________________________________________________ 

n=   6028 

   6040 

   6044 

   6044 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

  



 
 

Table 14: Generell tillit efter mängd av social kapital och ifall man ser på 

nyhetssändningar eller ser samhällsprogram regelbundet på TV. (Andelar I procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter TV   Ej nyheter TV  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Svenskar/Finländare jag inte känner 

Stort förtroende   3,1  4,9  2,9  5,8*** 

Varken stort eller litet  49,0  57,4  36,1  47,4 

Litet förtroende   15,2  13,7  15,4  16,8 

Kan inte ta ställning  32,6  24,0  45,7  30,0 

Utlänningar jag inte känner 

Stort förtroende   1,4  2,3  1,4  2,6*** 

Varken stort eller litet  38,6  48,4  29,2  37,4 

Litet förtroende   20,3  18,7  20,6  23,2 

Kan inte ta ställning  39,6  30,6  48,8  36,8 

Ungdomar jag inte känner 

Stort förtroende   2,3  3,9  2,9  3,7*** 

Varken stort eller litet  44,1  51,8  35,4  42,6 

Litet förtroende   17,3  16,3  16,7  23,2 

Kan inte ta ställning  36,3  28,0  45,0  30,5 

Äldre jag inte känner 

Stort förtroende   5,0  7,6  4,8  8,4*** 

Varken stort eller litet  50,3  56,3  39,6  46,3 

Litet förtroende   12,7  12,1  13,5  16,3 

Kan inte ta ställning  32,0  24,0  42,0  28,9 

___________________________________________________________________________ 

n=   6089 

   6102 

   6109 

   6110 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

  



 
 

Table 15: Generell tillit efter mängd av social kapital och ifall man ser på 

nyhetssändningar eller ser samhällsprogram regelbundet på internet. (Andelar I procent av 

samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Internet   Ej internet  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Svenskar/Finländare jag inte känner 

Stort förtroende   3,7  6,4  2,8  3,9*** 

Varken stort eller litet  56,6  62,6  44,0  52,3 

Litet förtroende   14,8  11,5  15,5  15,5 

Kan inte ta ställning  24,8  19,5  37,7  28,2  

Utlänningar jag inte känner 

Stort förtroende   2,0  3,4  1,2  1,4*** 

Varken stort eller litet  46,1  55,5  34,2  41,9 

Litet förtroende   20,8  17,1  20,0  20,4 

Kan inte ta ställning  31,1  24,1  44,7  36,2  

Ungdomar jag inte känner 

Stort förtroende   3,0  5,5  2,1  2,8*** 

Varken stort eller litet  51,1  58,6  39,9  45,8 

Litet förtroende   17,7  13,9  17,1  18,8 

Kan inte ta ställning  28,2  22,0  41,0  32,6 

Äldre jag inte känner 

Stort förtroende   6,1  9,6  4,5  6,4*** 

Varken stort eller litet  57,2  61,9  46,2  51,3 

Litet förtroende   12,1  9,2  12,8  14,6 

Kan inte ta ställning  24,6  19,3  36,5  27,7 

___________________________________________________________________________ 

n=   6025 

   6037 

   6042 

   6044 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Table 16: Lokalsamhälletillit efter mängd av social kapital och om man regelbundet läser 

dagstidning eller ej (Andelar I procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Läser dagstidn.   Läser ej dagstidn.  

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Kyrkan 

Stort förtroende   23,3  30,5  11,0  25,0*** 

Varken stort eller litet  47,3  45,2  40,1  32,6 

Litet förtroende   19,2  16,8  27,8  30,4 

Kan inte ta ställning  12,2  7,5  21,1  12,0 

Fackliga organisationer 

Stort förtroende   13,1  13,0  5,8  16,5*** 

Varken stort eller litet  42,3  43,8  37,8  37,6 

Litet förtroende   25,2  29,1  32,0  34,1 

Kan inte ta ställning  19,4  14,1  24,4  11,8 

Bankerna 

Stort förtroende   32,3  32,8  21,9  26,1*** 

Varken stort eller litet  46,7  49,3  44,3  39,8 

Litet förtroende   15,3  15,0  24,1  28,4 

Kan inte ta ställning  5,7  2,9  9,6  5,7 

Posten 

Stort förtroende   26,8  28,4  23,2  29,5*** 

Varken stort eller litet  48,0  48,6  39,9  38,6  

Litet förtroende   17,7  18,6  24,1  27,3  

Kan inte ta ställning   7,5  4,4  12,7  4,5 

El- och teletjänster 

Stort förtroende   20,1  21,0  14,8  17,0*** 

Varken stort eller litet  52,0  53,4  42,6  46,6 

Litet förtroende   18,6  19,0  27,4  26,1  

Kan inte ta ställning  9,3  6,6  15,2  10,2 

Kommunledningen 

Stort förtroende   17,5  24,0  12,7  15,6*** 

Varken stort eller litet  56,3  54,4  47,8  46,7 

Litet förtroende   18,1  17,0  23,7  22,2 

Kan inte ta ställning  8,2  4,6  15,8  15,6 

Hälsovården 

Stort förtroende   48,1  49,6  37,0  40,4*** 

Varken stort eller litet  37,5  40,0  42,2  37,1 

Litet förtroende   11,9  8,7  13,5  14,6 

Kan inte ta ställning   2,5  1,6  7,4  7,9 

Polisen 

Stort förtroende   46,9  47,4  33,2  45,6*** 

Varken stort eller litet  36,7  40,4  43,2  37,8  

Litet förtroende   7,9  6,7  8,7  11,1 



 
 

Kan inte ta ställning  8,5  5,5  14,8  5,6 

Brand-och  

räddningstjänst 

Stort förtroende   65,9  68,4  53,5  60,0*** 

Varken stort eller litet  22,9  24,5  28,9  26,7  

Litet förtroende   3,8  2,4  3,9  3,3 

Kan inte ta ställning  7,5  4,7  13,6  10,0 

Äldrevården 

Stort förtroende   25,8  30,0  20,1  22,2*** 

Varken stort eller litet  45,3  46,8  40,2  31,1  

Litet förtroende   16,4  14,2  21,0  24,4 

Kan inte ta ställning  12,5  8,9  18,8  22,2 

___________________________________________________________________________ 

n=   6229 

   6112 

   6253 

   6209 

   6141 

   6043 

   6211 

   6219 

   6287 

   6247 

   6235 

   6259 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

  



 
 

Table 17: Lokalsamhälletillit efter mängd av social kapital och om man regelbundet 

lyssnar på nyhetssändningar eller samhällsprogram på radio. (Andelar I procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter radio   Ej nyheter radio 

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Kyrkan 

Stort förtroende   22,4  31,1  14,7  25,3*** 

Varken stort eller litet  46,0  44,9  50,1  44,7 

Litet förtroende   19,4  17,1  20,4  18,5 

Kan inte ta ställning  12,2  6,9  14,8  11,5 

Fackliga organisationer 

Stort förtroende   12,8  13,3  12,5  12,8*** 

Varken stort eller litet  43,1  43,5  38,4  44,6 

Litet förtroende   25,0  29,5  28,3  28,5 

Kan inte ta ställning  19,1  13,8  20,8  14,1 

Bankerna 

Stort förtroende   32,2  33,1  28,9  28,4*** 

Varken stort eller litet  46,0  48,9  49,4  50,8 

Litet förtroende   16,0  15,1  16,0  17,3 

Kan inte ta ställning  5,8  3,0  5,7  3,5 

Posten 

Stort förtroende   26,5  28,7  26,2  26,9*** 

Varken stort eller litet  47,4  48,5  48,4  47,0 

Litet förtroende   18,5  18,5  17,5  20,8 

Kan inte ta ställning   7,6  4,3  7,9  5,3 

El- och teletjänster 

Stort förtroende   19,9  21,4  18,6  18,4*** 

Varken stort eller litet  51,8  53,7  49,9  50,4 

Litet förtroende   18,9  18,7  20,8  22,4 

Kan inte ta ställning  9,4  6,3  10,6  8,7  

Kommunledningen 

Stort förtroende   18,2  24,7  13,7  18,3*** 

Varken stort eller litet  56,6  54,0  54,3  54,7 

Litet förtroende   18,0  16,6  19,1  19,9 

Kan inte ta ställning  7,2  4,7  12,9  7,1 

Hälsovården 

Stort förtroende   48,9  50,2  42,1  44,8*** 

Varken stort eller litet  37,4  39,5  39,5  41,8 

Litet förtroende   11,4  8,6  14,0  10,3 

Kan inte ta ställning   2,3  1,6  4,5  3,1 

Polisen 



 
 

Stort förtroende   47,2  48,1  41,0  43,4*** 

Varken stort eller litet  36,8  40,3  39,0  40,6 

Litet förtroende   7,9  6,4  8,1  9,4 

Kan inte ta ställning  8,2  5,2  11,8  6,6 

Brand-och  

räddningstjänst 

Stort förtroende   66,2  69,2  61,0  63,9*** 

Varken stort eller litet  22,9  24,1  24,7  25,2 

Litet förtroende   3,6  2,1  4,0  4,4 

Kan inte ta ställning  7,3  4,6  10,3  6,6 

Äldrevården 

Stort förtroende   26,0  31,1  22,9  23,0*** 

Varken stort eller litet  45,8  45,9  42,9  49,3 

Litet förtroende   15,8  13,8  19,0  17,3 

Kan inte ta ställning  12,4  9,1  15,2  10,3 

___________________________________________________________________________ 

n=   6092 

   5994  

   6111 

   6075 

   6015  

   5927  

   6077 

   6077  

   6137 

   6100 

   6097 

   6121 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Table 18: Lokalsamhälletillit efter mängd av social kapital och ifall man ser på 

nyhetssändningar eller ser samhällsprogram regelbundet på TV. (Andelar I procent av samtliga 

respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Nyheter TV     Ej nyheter TV 

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Kyrkan 

Stort förtroende   20,9  30,1   16,2  29,6*** 

Varken stort eller litet  47,2  44,8  42,9  46,8 

Litet förtroende   19,5  17,4  23,8  14,5 

Kan inte ta ställning  12,4  7,6  17,1  9,1 

Fackliga organisationer 

Stort förtroende   12,7  13,2  12,0  11,0*** 

Varken stort eller litet  43,0  44,1  28,7  37,4 

Litet förtroende   25,2  29,0  31,6  31,9 

Kan inte ta ställning  19,1  13,6  27,8  19,8 

Bankerna 

Stort förtroende   31,9  32,1  26,5  38,4*** 

Varken stort eller litet  46,7  49,8  44,1  40,0  

Litet förtroende   15,7  15,3  19,0  15,7 

Kan inte ta ställning  5,6  2,8  10,4  5,9  

Posten 

Stort förtroende   26,9  28,1  23,1  32,8*** 

Varken stort eller litet  47,5  48,8  46,6  39,2 

Litet förtroende   18,1  18,7  18,3  23,1 

Kan inte ta ställning   7,5  4,4  12,0  4,8 

El- och teletjänster 

Stort förtroende   20,2  20,6  13,5  23,4*** 

Varken stort eller litet  51,5  53,9  48,1  42,9  

Litet förtroende   19,2  18,9  19,2  24,5 

Kan inte ta ställning  9,0  6,6  19,2  9,2 

Kommunledningen 

Stort förtroende   17,5  23,7  12,1  23,5*** 

Varken stort eller litet  56,0  54,6  52,7  45,5  

Litet förtroende   18,4  16,9  19,8  23,0  

Kan inte ta ställning  8,1  4,8  15,5  8,0  

Hälsovården 

Stort förtroende   47,9  49,8  41,7  43,4 *** 

Varken stort eller litet  37,8  39,9  36,5  39,2 

Litet förtroende   11,8  8,7  15,6  11,6 

Kan inte ta ställning   2,6  1,6  6,2  5,8 

Polisen 

Stort förtroende   46,7  47,7  37,8  43,3*** 

Varken stort eller litet  37,1  40,5  37,8  36,9 



 
 

Litet förtroende   7,6  6,6  11,0  10,2 

Kan inte ta ställning  8,6  5,2  13,4  9,6  

Brand-och  

räddningstjänst 

Stort förtroende   65,8  68,3  56,5  63,3*** 

Varken stort eller litet  23,1  24,6  25,4  25,0 

Litet förtroende   3,6  2,3  5,7  4,3 

Kan inte ta ställning  7,5  4,8  12,4  7,4 

Äldrevården 

Stort förtroende   25,4  30,1  24,8  24,2*** 

Varken stort eller litet  45,3  46,5  40,5  45,8 

Litet förtroende   16,8  14,6  14,8  13,7 

Kan inte ta ställning  12,4  8,8  20,0  16,3 

___________________________________________________________________________ 

n=   6165 

   6062 

   6193 

   6154 

   6089 

   5996 

   6152 

   6164 

   6224 

   6190  

   6181  

   6200 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

  



 
 

Table 19: Lokalsamhälletillit efter mängd av social kapital och ifall man ser på 

nyhetssändningar eller ser samhällsprogram regelbundet på internet. (Andelar I procent av 

samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Internet    Ej internet 

   Lågt soc.k. Högt soc.k. Lågt soc.k. Högt soc.k. 

___________________________________________________________________________ 

Kyrkan 

Stort förtroende   16,1  24,7  22,5  34,0*** 

Varken stort eller litet  52,2  48,7  44,4  42,3 

Litet förtroende   21,9  19,4  18,9  15,8 

Kan inte ta ställning  9,8  7,3  14,2  7,9 

Fackliga organisationer 

Stort förtroende   13,4  13,0  12,6  13,1*** 

Varken stort eller litet  46,7  45,9  39,4  42,0 

Litet förtroende   27,5  31,2  24,9  27,9 

Kan inte ta ställning  12,4  10,0  23,2  17,0 

Bankerna 

Stort förtroende   28,2  29,2  32,8  34,6*** 

Varken stort eller litet  50,9  51,4  44,9  47,9 

Litet förtroende   17,6  17,3  15,3  13,8 

Kan inte ta ställning  3,3  2,2  7,0  3,6  

Posten 

Stort förtroende   24,3  25,4  27,4  30,7*** 

Varken stort eller litet  50,8  50,0  46,1  46,9 

Litet förtroende   19,5  21,1  17,6  17,3 

Kan inte ta ställning   5,4  3,5  8,9  5,1 

El- och teletjänster 

Stort förtroende   17,2  19,0  20,7  22,1*** 

Varken stort eller litet  56,9  56,2  48,8  51,2 

Litet förtroende   20,5  20,4  18,8  18,2 

Kan inte ta ställning  5,3  4,5  11,6  8,4 

Kommunledningen 

Stort förtroende   15,6  21,3  17,8  25,3*** 

Varken stort eller litet  59,5  56,1  54,3  52,6 

Litet förtroende   20,1  19,3  17,4  15,9 

Kan inte ta ställning  4,8  3,4  10,5  6,2 

Hälsovården 

Stort förtroende   42,7  45,0  49,6  52,5*** 

Varken stort eller litet  42,0  43,7  36,0  37,3 

Litet förtroende   14,0  10,1  11,1  7,9 

Kan inte ta ställning   1,3  1,3  3,4  2,3 

Polisen 

Stort förtroende   44,5  46,3  46,5  48,1*** 

Varken stort eller litet  41,5  42,7  35,5  38,5 



 
 

Litet förtroende   8,1  7,4  7,7  6,5 

Kan inte ta ställning  5,8  3,7  10,3  6,9 

Brand-och  

räddningstjänst 

Stort förtroende   65,1  68,5  65,3  67,9*** 

Varken stort eller litet  25,9  25,9  21,9  23,5 

Litet förtroende   3,7  2,3  3,8  2,4 

Kan inte ta ställning  5,3  3,3  9,0  6,2 

Äldrevården 

Stort förtroende   20,6  25,5  27,5  32,6*** 

Varken stort eller litet  51,0  50,0  42,5  43,9 

Litet förtroende   17,3  16,1  16,2  13,3 

Kan inte ta ställning  11,1  8,4  13,8  10,2 

___________________________________________________________________________ 

n=   6067 

   5984 

   6086 

   6059 

   6002 

   5931 

   6059 

   6060 

   6109 

   6086 

   6084 

   6095 

___________________________________________________________________________ 

Signifikans: *** = 0,01, ** = 0,05, * =0,10 
 

 

 

 

 

 

 


