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Abstract 

Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic 
is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known 
that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older 
ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. Thus, the first 
aim of this dissertation is to map trust among young adults and middle-aged 
individuals. The second aim is to examine by which factors and in what way 
different dimensions of trust are determined, focusing on individuals’ life 
course and consequently experiences. Analytical principles from the life 
course tradition are used as a theoretical framework. 

Data is derived from a Swedish cross-sectional nationally representative 
postal survey on trust, and qualitative interviews using a mixed-methods 
approach. 

A multi-dimensional concept of trust is suggested. Participants report 
relatively high levels of trust in known and unknown people, confidence in 
institutions, normative notions of trust, security, and trustful behaviour. Trust 
also seems to be structured according to a closeness principle. Young adults 
display lower trust levels in general. However, in some respects the pattern 
is reversed, particularly regarding domains they are expected to be more 
familiar with. 

Contrary to the well-established idea of generalised trust derived from 
predispositions and primary socialization, and particularised trust originating 
from experiences in adulthood, the results of this study suggest that unique 
combinations of factors, both individual characteristics and experiences, 
might explain each of the different dimensions. Often there is a sphere-
specific relationship between experiences and later trust, i.e. experiences 
from one sphere of life seem to exclusively affect trust within the same 
sphere. It is suggested that as people grow older they accumulate what is 
called experience capital, which might benefit trust and contribute to an ex-
planation of the age differences. 
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1. Inledning 

Det är andra gången jag ska intervjua Ulrika.1 Den här gången har vi stämt 
träff på ett kafé vid centralstationen i Stockholm eftersom hon ska på par-
middag lite senare på kvällen. Ulrika beställer en kopp te och dricker medan 
vi pratar. Efter att vi skiljts åt drar hon sitt kort vid spärren och tar tunnelba-
nan till middagssällskapet. 

Martin sms:ar mig för att tala om att han är något sen när jag ska träffa 
honom för första gången. Anledningen till förseningen är att han glömt något 
hos den brukarorganisation där han brukar hjälpa till. Intervjun spelas in i ett 
rum på högskolan efter att en bekant har berättat om min undersökning och 
han gått med på att jag får kontakta honom. 

Detta var exempel på ett antal till synes triviala skeden. Vid närmare be-
traktande kan man lägga märke till att en ingrediens spelar en påtagligt stor 
roll, trots att de inblandade antagligen inte tänker på det. Det rör sig om tillit. 
I snäv och i bred mening. Tillit i form av attityder och tillit där den smälter 
samman med handlingar. Tillit som gör att man törs röra sig ute bland folk. 
Tillit gentemot kända personer (partner, vänner och bekanta) och okända 
(kafépersonalen, mig som intervjuare). Tillit till organisationer och institu-
tioner (genom att engagera sig i frivilligorganisationer, genom att betala för 
att använda kollektivtrafik). Tillitsfulla handlingar (att dricka något man fått 
av en främling, att låta någon spela in det man berättar). 

Ett alternativt scenario skulle kunna ha varit präglat av avvaktanden, 
misstänksamhet eller till och med misstro. Kanske hade det sett ut så om 
man saknat vänner, blivit trakasserad, sett många andra som plankar, tidigare 
fått skämd mat på offentliga serveringar eller bara befunnit sig i ett annat 
land än Sverige. Utan tillit till mig som forskare eller till forskning mer ge-
nerellt hade det varit omöjligt att hitta personer som var villiga att låta sig 
intervjuas2 eller att fylla i en enkät. Utan tvivel hade Sverige då varit ett an-
nat samhälle och min undersökning, som ska handla om tillit bland unga 
vuxna och personer i medelåldern, hade antagligen inte kommit till stånd. 

Redan mot bakgrund av detta korta nedslag blir det tydligt att tillit är ett 
komplex fenomen. Den hypotetiska beskrivning jag försökte ge som kontrast 

                               
1 De unga vuxnas alias börjar på U, V eller Y medan de medelålders intervjupersonernas 
börjar på M. 
2 Tillit diskuteras exempelvis av Miller och Glassner (2004) som en viktig förutsättning för att 
kunna genomföra kvalitativa intervjuer. 
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antyder vidare att tidigare erfarenheter mycket väl kan tänkas ha betydelse 
för människors tillit. Men innan jag utvecklar avhandlingens frågeställningar 
mer i detalj ska jag kort redogöra för några begreppsliga utgångspunkter: 
dels genom att presentera ett antal etablerade definitioner av tillit, dels ge-
nom att introducera avhandlingen och det livsloppsperspektiv jag anlägger. 

Olika tillitsdefinitioner och ett försök till inringning 
I takt med att tillitsforskningen har blivit alltmer omfattande under de senas-
te decennierna har en mängd olika definitioner presenterats. Detta brukar ske 
inte bara genom begreppsutredningar eller kunskapsöversikter (se t.ex. 
Blennberger 2009, s. 16f.; Blomqvist 1997; Misztal 1996; J. Roberts 2004; 
Uslaner 2002), utan även genom operationella3 definitioner. Tillit har disku-
terats inom en rad olika discipliner. Till följd av de olika traditionernas kun-
skapssyn och ämnesspecifika behov refererar tillit inte alla gånger till exakt 
samma företeelse. Likväl vill jag lyfta fram några av de texter som kommit 
att bli särskilt viktiga i avhandlingen och som jag därför ofta använder. 

Niklas Luhmann (1968, 1988) är författare till några av de tidiga texterna 
som på allvar fokuserar på tillit. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv be-
skriver han tillit som en avgörande mekanism för att kunna hantera världens 
komplexitet och det faktum att man hela tidens ställs inför nya situationer 
och därmed ny information att bearbeta och ta ställning till. Tillit betraktar 
han som en förutsättning för att orientera sig och därmed delta i samhället, 
särskilt när det gäller det han kallar för sociala system. Utan tillit i dess breda 
bemärkelse kan inte sociala system ”stimulate supportive activities in situa-
tions of uncertainty and risk” (Luhmann 1988, s. 103). Här lägger han alltså 
även till ett element av osäkerhet och risk till tillit. 

Att se på samhälleligt deltagande som något som involverar risker under-
stryker att tillit också handlar om att göra sig sårbar, något som Annette Bai-
er (1986, s. 235) talar mer explicit om: ”Trust then, on this first approxima-
tion, is accepted vulnerability to another's possible but not expected ill will 
(or lack of good will) toward one.” Även Linda Weber och Allison Carter 
(1998, s. 9) fokuserar just på det interaktiva elementet i riskbedömningen: 

…trust [i]s an interactional orientation between self and other whose object is 
the relationship; this relationship is typified by one’s belief that the other will 
take one’s perspective into account when decision-making and will not act in 
ways to violate the moral standards of the relationship. 

Samtidigt ser vi här också en framtidsdimension; tillit har med kommande 
handlingar och därmed förväntningar att göra. I direkt spelteoretiska termer 
                               
3 Med det menar jag att man utgår från hur tillit har operationaliserats exempelvis i form av 
etablerade frågeformuleringar i enkätformulär. 



 3 

resonerar Piotr Sztompka (1999, s. 25): ”Trust is a bet about the future con-
tingent actions of others.” 

Till skillnad från dessa mer reduktionistiska definitioner talar Anthony 
Giddens (1999, s. 29f.) i något andra termer om tillit, nämligen som en sorts 
tro som inte går att reducera och som förutsätter att man ger sig hän åt en 
förpliktelse eller ett åtagande. Han betraktar tillit snarare som en mental in-
ställning och kopplar tillit till trygghet; med andra ord tillskriver han den en 
mer existentiell innebörd. 

Också enligt Eric Uslaner (2002) kan tillit liknas vid en värdering. Han ta-
lar visserligen om olika former av tillit, men lanserar ett eget förslag där han 
tillskriver tillit ett tydligt normativt drag: 

...faith in others without expecting anything specific in return. This type of 
trust in strangers is an essential foundation of a civil society. I call it ‘moral-
istic trust.’ This is trust in people who we don't know and who are likely to be 
different from ourselves. […] We believe that others share our fundamental 
moral values. (Uslaner 2002, s. 15, kursivering i originalet) 

Sammanfattningsvis går det inte att finna någon entydig definition, bland 
annat eftersom de olika forskarna förefaller utgå från, om än inte alltid utta-
lat, olika dimensioner av tillit. Denna tillitens flerdimensionalitet kommer 
jag också att knyta an till i denna avhandling. Samtidigt motiverar denna 
mångfald att jag nöjer mig med att enbart ringa in de mest övergripande 
element4 som jag kunnat finna i de här behandlade definitionerna. Vid analy-
sen av dessa och andra tillitsdefinitioner förefaller tid, riktning, information 
och värderingar vara de mest centrala element som står i relation till tillit och 
därmed tillitsdefinitionernas minsta gemensamma nämnare. Med det menar 
jag att samtliga andra associationer som förknippas med egenskaper och 
bestämningar av tillit såsom osäkerhet, sårbarhet, risk, relationer/samspel, 
förutsägbarhet, förväntningar, erfarenhet, framtid, bedömning, goda avsik-
ter/hederlighet, kontext (exempelvis om tilliten gäller människor eller ab-
strakta företeelser) och moral i grunden kan föras tillbaka till dessa fyra ele-
ment. Detta föranleder följande inringning som samtidigt ska ses som en 
bakgrund för mina kommande analyser: Tillit förhåller sig till tiden, har 
någon form av riktning (man skulle kunna säga att den är transitiv), bygger 
på information och är förknippad med värderingar. 

Att tänka utifrån människors livslopp 
I denna avhandling intresserar jag mig för tillit i olika åldersgrupper och 
livsfaser, varför jag tar avstamp i livsloppsteoretiska begrepp för att närma 

                               
4 Med element egenskaper och bestämningar menar jag det som sägs utgöra tillit och det som 
har betydelse för att närmare karakterisera olika dimensioner av tillit. 
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mig det material jag samlat in. Det är svårt att tala om någon enhetlig livs-
loppsforskning, eftersom både empirisk och teoretisk forskning på olika 
nivåer och inom olika ämnesområden återfinns under denna beteckning (se 
t.ex. Elder, Johnson & Crosnoe 2003; Hockey & James 2003; Hunt 2005). 
Livslopp (orig. life course) avser hos Giele och Elder (1998, s. 22)5 “a se-
quence of socially defined events and roles that the individual enacts over 
time”. Jag ansluter mig till denna definition där tid, ordning eller följd, samt 
individens samspel med den sociala omvärlden utgör centrala element. 

Minst tre engelskspråkiga termer kan kopplas till det som på svenska kan 
benämnas som livslopp; life span, life course och life cycle. Ibland behandlas 
life span och life course synonymt (Colby 1998, s. viii; Hunt 2005, s. 19f.). 
En annars vanlig uppdelning man kan se är den mellan life course-sociologi 
och life span-psykologi. Såväl termen life cycle som life course förekommer 
mest i den sociologiska litteraturen, där den förra stegvis håller på att över-
ges på grund av att människors liv idag inte längre har så fasta former eller 
alltid är så förutsägbart som de kanske en gång har varit (Hunt 2005). Men 
även termen life course har en viss normativ konnotation, eftersom den kan 
leda tankarna till att det skulle finnas en viss given ordning om hur livsloppet 
gestaltar sig. Just denna innebörd tar också fler och fler forskare avstånd 
ifrån (se t.ex. Hockey & James 2003, s. 11). Nilsen och Brannen (2002, s. 
33) talar till exempel om att valbiografin ersätter standardbiografin, eftersom 
beslut om olika livsval behöver fattas hela livet. Likväl återkommer jag någ-
ra gånger till uttrycket livscykel, eftersom den i litteraturen också används 
för att skilja åldersrelaterade företeelser från sådana som är beroende av den 
historiska kontexten. 

Att hämta inspiration från livsloppsforskningen framstår i mina ögon som 
särskilt intressant tack vare dess strävan efter en holistisk syn på människan 
och genom att den bygger på en dynamisk världsbild. Med detta menas att 
perspektivet utgår från att människor och deras omgivning hela tiden föränd-
ras. Detta menar jag kan vara till hjälp för att studera så komplexa fenomen 
som tillit, vilka inte bara existerar här och nu, utan som utvecklas och för-
ändras över tid och inom ramen för sociala interaktioner.6 Jag ska börja med 
att redogöra för de analysprinciper som nämns som centrala och som jag 
menar är viktiga att ta hänsyn till i min undersökning för att sedan förklara 
några av de tidsrelaterade begrepp som jag återkommer till på olika ställen i 
avhandlingen. 

                               
5 Det finns en amerikansk och en europeisk livsloppsforskningstradition, men det ligger utan-
för denna avhandlings ram att gå in i likheter och skillnader mellan dessa. 
6 Jag vill dock redan här påpeka att större delen av mina data är av tvärsnittskaraktär och att 
jag därmed inte följer många individer över en längre tid. Framför allt livsloppsforskning som 
bedrivs av demografiforskare brukar annars förknippas med sådana longitudinella ansatser. 
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Livsloppsteoretiska analysprinciper 
Glen H. Elder och forskarna kring honom (Elder 1994; Elder m.fl. 2003, s. 
11ff.; Elder & Shanahan 1997; Giele & Elder 1998) har identifierat följande 
fem analysprinciper7 som särskilt relevanta inom ramen för ett livsloppsteo-
retiskt tänkande: 

För det första antas utveckling ske under hela livets gång (orig. life span). 
Med det menas att utveckling inte är något som är avslutat efter de första 
levnadsåren, utan det är en pågående process. Livsloppsperspektivet utgår 
därmed också från att man formas av de erfarenheter man har med sig sedan 
tidigare. 

För det andra intresserar sig livsloppsperspektivet för maktfrågor som är 
kopplade till människans handlingar och handlingsutrymme i förhållande till 
sin omgivning (orig. agency).8 Med detta menas att individer konstruerar sitt 
livslopp utifrån de val de gör inom givna historiska, kulturella och sociala 
ramar. Det finns givetvis en mängd faktorer som på olika sätt kan bestämma 
individers utrymme att agera autonomt, eller som gör att de måste förhålla 
sig till vissa begränsningar. Viktigt är att individen inte bara ses som ett pas-
sivt offer för sitt livs och tidens omständigheter, utan att individen är en au-
tonom beslutsfattare (Heinz & Krüger 2001, s. 41; Weber & Carter 2003, s. 
141). 

För det tredje tar livsloppsperspektivet hänsyn till att människors liv ingår 
i en tidslig och rumslig kontext, eftersom livet påverkas av den tidsperiod 
man lever i och de platser man vistats på under livets gång. Människan for-
mas bland annat av de historiska skeden hon är med om. 

Eftersom tid överlag är en central komponent i en livsloppsteoretisk an-
sats ägnas för det fjärde också uppmärksamhet åt den tidsmässiga placering-
en av händelser som också kallas för tajming (orig. timing). Det innebär att 
handlingar och skeden kan få olika betydelse för olika personer och för en 
och samma person beroende på när de inträffar i den enskildes liv och hur de 
förhåller sig till andra faktorer. 

För det femte måste människan, i enlighet med tanken om att hon är en 
social varelse, förstås utifrån de tider och platser hon rör sig på. Då får natur-
ligtvis också relationerna mellan människors liv (orig. linked lives) betydel-
se. Med det avses på vilket sätt människors liv är sammanknutna, det vill 
säga hur människors liv påverkar andras, inte minst hur upplevelsen av 
samma historiska händelser delas. Just denna punkt ingår inte i avhandling-
ens huvudfokus eftersom tillitsmönstren, i alla fall i Sverige, verkar vara rätt 
stabila. Likväl berör jag detta genom att exempelvis ta upp forskning som 

                               
7 Även om fem olika principer pekas ut, blir det tydligt att de också på ett eller annat sätt är 
sammanlänkade. 
8 Jag väljer att i avhandlingen tala om handlingsutrymme när jag utgår från engelska agency 
som kan betraktas som ett bredare begrepp. En ofta citerad definition är annars den av Emir-
bayer och Mische (1998, s. 970). 
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diskuterar kollektiva erfarenheter samt reflektera kring deras eventuella roll 
utifrån mitt intervjumaterial. 

Genomgången av dessa analytiska principer åskådliggör också att vi rör 
oss på olika analysnivåer. Eller som Hockey och James (2003, s. 96) uttry-
cker det: 

[A]ny study of the life course must engage critically with both structure and 
agency perspectives, and, in particular, with the dialectical interplay pre-
scribed between them. 

Det är alltså studiet av kombinationen tid och mänskligt beteende som ut-
märker livsloppsperspektivet i bred bemärkelse, där ålder, individuella hän-
delser och olika samhälleliga skeden formar människors liv (Hutchison 
2003, s. 20). Mina data utgår huvudsakligen från individnivå såtillvida att 
jag diskuterar människors uppfattningar och erfarenheter, men dessa upp-
fattningar och erfarenheter påverkas av strukturella betingelser. 

Livsfas, generation och kritiska händelser 
Termen livsfaser använder jag för att markera en relativ koppling till ålder. 
Med det menar jag att ålder i sig inte automatiskt behöver medföra särskilda 
bestämda attribut, men många gånger innebär stigande ålder också föränd-
ringar till exempel när det gäller maktpositioner eller vad man värdesätter i 
relationer till andra människor (se t.ex. Hockey & James 1993, s. 159ff.; 
Sullivan, Mikels & Carstensen 2010).9  

I avhandlingen refererar jag till människor i olika livsfaser genom att tala 
om unga vuxna respektive medelålders. 10 Detta innebär dock inte att grup-
perna automatiskt skulle vara homogena. När jag talar om mer eller mindre 
etablerade personer avser jag deras position i förhållande till det som be-
skrivs som transitioner eller övergångar11 till vuxenlivet (se t.ex. Cieslik 
2003; Elder m.fl. 2003, s. 8). Alla dessa övergångar passeras inte heller av 
alla människor, men de är vanligt förekommande. 

                               
9 Jag är medveten om att olika livsfaser inte alla gånger tydligt går att avgränsa från varandra, 
något som kanske blir som mest tydligt i övergången från att vara ungdom till att bli vuxen. 
Denna process är idag i västvärlden många gånger rätt utdragen och tar betydligt längre tid än 
för bara några decennier sedan (se t.ex. K. Roberts 2003). En sådan trend av försening och 
förlängning verkar också stämma in på unga vuxna i Sverige idag (se t.ex. Lidström 2009; 
Waara 1996). 
10 Till en början låg fokus för hela studien helt på unga vuxna på grund av att det rör sig om 
en demografiskt tät (orig.: demographically dense) livsfas (Rindfuss 1991, s. 494) åtminstone 
i västvärlden. Med det uttrycket menas att många, för ens framtida liv viktiga, händelser 
inträffar samtidigt då. Men fokus har så småningom kommit att utvidgas också till människor 
i medelåldern, eftersom jag velat kunna säga något om olika livsfaser i kontrast till varandra. 
11 En förändring av ens sociala status eller roll och därmed betydelsefulla växlingar i livet 
såsom att flytta hemifrån, börja arbeta eller skaffa en egen familj (se t.ex. Cieslik 2003, s. 8; 
Elder m.fl. 2003). 
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Utöver de rent konkret synliga och socialt bestämda yttre faktorerna som 
bestämmer livsfaserna, spelar också det som i dagligt tal betecknas som 
mognad in. Att betrakta människan som varelser som mognar livet ut är idag 
inget kontroversiellt, och denna syn har empirisk förankring (Carstensen, 
Isaacowitz & Charles 1999; Cullberg 2006; James, Jenks & Prout 1998, s. 
22). Med andra ord rör det sig om en mycket bredare förståelse som snarare 
refererar till inre utveckling än till yttre ritualer. I det här sammanhanget bör 
också Cullbergs (2006) numera klassiska bok Kris och utveckling nämnas 
där grundtanken är att just kriser, såväl sådana utlösta av plötsliga svåra hän-
delser (traumatiska kriser) som de som kan sägas höra livet till (utvecklings-
kriser), kan bidra till människans utveckling och mognad livet igenom. 

I anslutning till detta resonemang om livsfaser vill jag tillägga att livscy-
keleffekt är en vanligt förekommande term i den forskningslitteratur som 
intresserar sig för tidsrelaterade aspekter. Med det avses att människor för-
ändras i takt med att de blir äldre och ställs ofta i kontrast till period-, gene-
rations- eller kohorteffekter.12 

Periodeffekter avser att människor tar intryck av det som händer runtom-
kring dem vid en viss tidpunkt. Det innebär då att personer i olika åldrar kan 
vara med om och ta intryck av samma era eller samma enskilda händelse. 

Vidare talas det om generation och kohort. Kohort betraktas ibland som 
det snävare uttrycket där fokus ligger på att vissa grupper av människor är 
födda ungefär samtidigt, medan generation också kan föra tankarna till för-
hållandet mellan föräldrar och barn (Glenn 1977). Jag tar avstamp i Mann-
heims (1923/1952, s. 291) förståelse av generation eller – som han uttrycker 
det – generational location points (sv: generationsmässig placering, min 
översättning) där människor som växer upp samtidigt i en viss geografisk 
och kulturell kontext delar likartade beteende-, känslo- och tankemönster. 
Denna prägling sker då företrädesvis i ungdomen. På så sätt uppnås en sam-
manlänkning av ålder och historisk tid. Kohortbegreppet medger däremot 
uppmärksamhet på att människor som är födda samma år kan ha varit med 
om helt olika historiska skeden om de befinner sig i olika geografiska och 
kulturella kontexter (Elder m.fl. 2003, s. 9). 

Utöver omständigheter som människor delar genom att leva i en gemen-
sam social och kulturell kontext kan individuella händelser påverka deras liv. 
Hutchison (2003) använder sig av termen life event som betecknar händelser 
som bidrar till stora och varaktiga förändringar i livet. Det är dock viktigt att 
notera att det är typen av händelse som avses och inte konsekvenserna. Be-
greppet life event verkar vidare rymma en viss vinkling mot oönskade, nega-
tiva händelser. Själv vill jag använda mig av termen kritiska händelser. Life 

                               
12 I min avhandling försöker jag att vara återhållsam med att tala om egentliga effekter, efter-
som jag många gånger relaterar till människors beskrivningar av upplevelser och förståelser 
snarare än att jag slår fast att enskilda faktorer får någon effekt i rent positivistisk bemärkelse. 
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event och kritiska händelser påminner också om begreppet traumatisk kris 
(Cullberg 2006). 

Clausen (1993) talar om turning points eller decision points, det vill säga 
tidpunkter eller händelser i människors liv som blev utgångspunkten för att 
livet tog en annan vändning jämfört med ens tidigare förväntningar. Dessa 
vändpunkter betraktas som stora, i den bemärkelsen att de medför betydelse-
fulla konsekvenser, sett från ett visst avstånd. Likväl kan processen dit bestå 
av en mängd små gradvisa steg som är närmast osynliga för den som befin-
ner sig i själva skeendet. 

Problemformulering 
Som inledningsvis antytts kan tillit eller brist på tillit betraktas som något 
som genomsyrar all mänsklig interaktion och som aktualiseras på många 
livsområden. Hur ens tillit ser ut på ett visst område kan vidare antas stå i 
relation till tilliten på ett annat område. I vilken utsträckning man har tillit 
till sina närmaste, sin granne eller personen man möter på gatan har exem-
pelvis också en viss koppling till hur man förhåller sig till samhälleliga insti-
tutioner (se t.ex. Putnam 2000; Rothstein 2003). Tillit är med andra ord vik-
tigt för att samspel mellan människor ska kunna uppstå och upprätthållas, 
och i förlängningen för att samhälleligt liv ska fungera. 

Sverige betraktas på grundval av internationellt jämförande värderings-
studier som ett högtillitssamhälle. Detta gäller även för Norden generellt (se 
t.ex. Iisakka 2006; Rothstein 2003, s. 148). Dessa surveyundersökningar 
innehåller ofta enbart en eller ett fåtal frågor som direkt har med tillit att 
göra och jag anser att de därför ger en relativt trubbig bild av tillit. Den i 
enkätundersökningar dominerande frågan om tillit lyder på svenska: ”Tycker 
du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att 
man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor?” Utifrån 
ett endimensionellt tillitsbegrepp brukar ett positivt svar på denna fråga be-
tecknas rätt och slätt som tillit. I övriga fall kallas denna dimension för gene-
raliserad tillit. Oavsett vilket, menar jag att det gör det angeläget att se om 
bilden av högtillitssamhället kvarstår när den nyanseras genom att låta män-
niskor besvara fler och mer specifika frågor samt låta dem resonera kring 
sina erfarenheter av tillit på ett friare sätt. 

Även om tilliten bland svenskar framstår som förhållandevis stor är den 
inte jämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper. I internationella under-
sökningar visar det sig till exempel att etnicitet och utbildning skiljer sig åt 
bland dem som säger ha tillit till människor generellt och dem som inte gör 
det. Men också ålder verkar ha betydelse och detta tar denna avhandling 
fasta på. Yngre tycks generellt ha ett mindre tillitsfullt förhållande till sin 
omgivning jämfört med personer i medelåldern (se t.ex. Glaeser m.fl. 2000; 
Putnam 2000; Uslaner 2002). 
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De flesta studier som pekar på dessa skillnader utgår från den ovannämn-
da allmänna tillitsfrågan. Däremot har vi mindre kunskap om detta även 
gäller andra dimensioner av tillit än den som fångas med denna fråga. Med 
utgångspunkt i en flerdimensionell förståelse av tillit vill jag se om detta 
mönster av mindre tillitsfulla unga vuxna och mer tillitsfulla medelålders 
individer även gäller i bredare mening. 

En typ av förklaringar till de tidigare nämnda åldersmässiga variationerna 
utgår från människors generationstillhörighet (Patterson 1999, s. 182; 
Putnam 2000, s. 258ff.; Rahn & Transue 1998). Jag menar att vi kan utesluta 
att de enbart är ett uttryck för generationsskillnader, eftersom detta mönster 
– att unga vuxna i lägre utsträckning uppger att de har tillit jämfört med per-
soner i medelåldern – är tämligen stabilt över tid och gäller i Sverige, USA 
och en rad andra europeiska länder (se bilaga 1). Det är således oklart vad 
som betingar dessa skillnader i tilliten (se även Uslaner 2002, s. 160). 

En inte alltför långsökt tanke är att ålder också hänger samman med livs-
fas, som i sin tur är kopplad till en varierande mängd och typer av erfarenhe-
ter man skaffar sig under livets gång. Att ha olika ålder och att befinna sig i 
olika livsfaser kan vidare tänkas vara uttryck för andra faktorer såsom olika 
typer av ekonomiska, kulturella och sociala resurser. Därför anser jag att det 
är motiverat att studera vilken betydelse faktorer som är kopplade till männi-
skors erfarenheter under livets gång och till deras livsfas i övrigt kan ha för 
olika dimensioner av deras tillit. 

Syften och frågeställningar 
Avhandlingen har två syften. Det första syftet är att kartlägga tillit bland 
människor i olika livsfaser, och då speciellt jämföra unga vuxna med perso-
ner i medelåldern. Livsfas antas vara kopplad till ålder. Denna koppling är 
dock inte absolut, utan relativ. Det andra syftet är att analysera vad som på-
verkar tillit i människors liv. Därför utgår jag från följande frågeställningar: 

- I vilken utsträckning säger sig människor ha tillit i olika avseenden? 

- Finns det några skillnader i tilliten mellan människor i olika livsfaser? 

- Vilka samband framträder mellan olika dimensioner av tillit och personliga 
egenskaper och erfarenheter? 

Två av avhandlingens frågeställningar är alltså främst deskriptiva, medan 
den tredje avses vara mer tolkande i bemärkelsen att försöka förklara och 
förstå (Ricœur 1976, s. 71ff.). Det empiriska underlaget till studien består av 
en postenkät samt kvalitativa intervjuer. De olika materialen kan av naturliga 
skäl inte ge exakt samma typ av svar. Snarare ska de tillsammans bidra till 
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att besvara avhandlingens övergripande syfte. Jag arbetar i mixed methods-
anda, närmare bestämt följer jag den så kallade dialektiska modellen. Den 
manar till en pragmatisk hållning i fråga om vetenskapsteoretiska paradigm 
och accepterar att dessa var för sig enbart partiellt kan bidra till att förstå 
sociala fenomen (Creswell m.fl. 2003, s. 231f.; Greene & Caracelli 2003). 
Det medför också att samband i det här fallet inte enbart avser statistiska 
sådana, utan även sådana som går att beskriva i kvalitativa termer. 

Jag ska kort även förklara vilka konsekvenser min livsloppsteoretiska ut-
gångspunkt fått för flera skeden i avhandlingsarbetet: För det första har in-
tresset för människor i olika åldrar och livfaser inneburit att studiedeltagare 
utgörs både av personer som kan beskrivas som unga vuxna och som medel-
ålders. 

För det andra har jag valt sådana oberoende13 variabler i regressionsmo-
dellerna som har anknytning till livsloppsteoretiska utgångspunkter såsom 
ålder, erfarenhet och olika faktorer som knyter an till människans handlings-
utrymme. 

För det tredje har livsloppsperspektivet inspirerat analysen på flera sätt. I 
en övergripande mening genom att jag intresserar mig för skeden under li-
vets gång. Närmare bestämt analyserar jag erfarenheters eventuella betydelse 
både på kort och på längre sikt. Följaktligen fördjupar jag mig i människors 
retrospektiva skildringar av sina liv. Dessutom gör jag kopplingar mellan 
olika människors liv (linked lives) genom att diskutera den potentiella bety-
delsen av generationstillhörighet och kollektiva händelser. Jag försöker ock-
så vara uppmärksam på det tidsliga och rumsliga sammanhang som kan ha 
betydelse för tolkningen. Vidare reflekterar jag kring människors handlings-
utrymme samt använder några av de ovan presenterade livsloppsspecifika 
begreppen som redskap för att nå fördjupad kunskap. 

Avhandlingen läggs fram inom ämnet socialt arbete och även om den inte 
avser att primärt diskutera sociala problem menar jag att den förhoppnings-
vis utgör ett vetenskapligt bidrag som kan tänkas få relevans för disciplinen 
mer indirekt: Kunskaper om tillitens uppkomst och hinder skulle exempelvis 
kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för att medborgarna ska upple-
va kontakten med olika samhällsaktörer, såsom socialtjänsten eller Försäk-
ringskassan, som tillfredsställande och att de får den service och det stöd de 
behöver (se t.ex. Edlund 2006).14 

                               
13 Oberoende variabler används här som statistisk term och står då i kontrast till beroende 
variabler. 
14 En mer specifik utgångspunkt i socioekonomiska ojämlikheter i förhållande till tillit hade 
också haft relevans för socialt arbete på ett mer självklart sätt. Detta perspektiv är dock rela-
tivt välutforskat, varför det ingår i mitt huvudsakliga fokus. 
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Avgränsningar 
Eftersom avhandlingens syfte är förhållandevis brett vill jag också kort mar-
kera vad jag inte studerar. Min studie rör Sverige och svenska förhållanden. 
Eftersom just kulturell och institutionell kontext många gånger har betydelse 
för människors tillit och förtroende försöker jag att vara uppmärksam på 
huruvida det går att dra paralleller mellan forskningsresultat som uppkommit 
i helt andra sammanhang jämfört med mina. Detta kan då röra sig om studier 
som genomförts i andra länder eller med helt olika metoder. Ändå vill jag 
betona att jag i denna studie inte i första hand intresserar mig för kulturella 
eller institutionella förklaringar till tillit, även om jag naturligtvis berör dem 
där jag anser det vara relevant. 

Jag har inte inkluderat minderåriga på grund av de forskningsetiska svå-
righeter det innebär och att det material jag jämför med oftast bygger på svar 
från myndiga studiedeltagare. Inte heller tar jag med äldre personer. Vem 
som betraktar sig själv eller av samhället betraktas som äldre kan givetvis 
variera, men jag har valt att i båda mina material exkludera personer som 
fyllt 65 år. 

Fokus ligger på att studera betydelsen av olika livsfaser för tilliten. Där-
emot studerar jag inte uttryckligt hur tillit förändras i samhället över tid, 
eftersom mitt material har ett tvärsnittsupplägg. Livsfas är naturligtvis ingen 
fristående storhet, inte minst genom dess självklara koppling till tid, varför 
jag på vissa ställen även diskuterar observationer i termer av kohort- och 
generationstillhörighet samt periodeffekter även om det inte huvudsakligen 
står i fokus. 

Disposition och läsanvisning 
Efter denna inledning följer två kapitel (2 och 3) kring tidigare forskning om 
tillit. I kapitel 2 berör jag först tillitens dimensioner utifrån både teoretiska 
och mer empiriskt orienterade studier. I kapitel 3 redogör jag för hur tillit har 
studerats kvantitativt, framför allt i Sverige, samt vilka skillnader man funnit 
i tillit utifrån ålder, livsfas, generation och kohort. Sedan presenterar jag 
studier som försöker förklara variationer i tillit eller åtminstone pekar på 
samband mellan olika faktorer och tillit. 

Metodkapitlet (4) inleder jag med att klargöra några vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter för att sedan presentera mina olika material: explorativa 
intervjuer, en postenkät och kvalitativa fördjupningsintervjuer. Där beskriver 
jag även hur jag har gjort mitt urval och hur jag har arbetat med insamling, 
bearbetning och analys av data. Dessutom diskuterar jag de metodologiska 
problem som uppstått samt hur jag har hanterat dem. Det ska också sägas att 
studien tillkommit inom ramen för ett större forskningsprojekt om tilliten i 
Sverige och dess lokala variationer. De data som samlats in inom ramen för 



 12 

enkätundersökningen och som jag använder mig av i avhandlingen utgör 
några av resultaten från detta projekt. Jag har varit delaktig i projektgruppens 
arbete med enkäten från planeringsstadiet till färdig databas och även haft 
förmånen att få kommentarer på mitt eget arbete av de involverade forskar-
na. 

Avhandlingen har tre empirikapitel. Det första empirikapitlet, kapitel 5, 
har en tydlig kartläggningskaraktär. Där studerar jag tillitens empiriska di-
mensioner med hjälp av både enkätsvaren och intervjuerna. Först identifierar 
jag de dimensioner av tilliten som man kan se i enkätmaterialet med hjälp av 
en faktoranalys. Vidare redovisas svaren på var och en av de olika direkt 
tillitsrelaterade frågorna i enkäten samt vilka likheter och skillnader man kan 
se mellan olika åldersgrupper. Både tillitsnivåer15 och skillnader i dessa ni-
våer jämförs också kontinuerligt med andra svenska enkätdata som rör tillit. 
Vad de olika dimensionerna mer konkret står för fördjupas i anslutning till 
beskrivningen av respektive dimension med hjälp av de kvalitativa data. I 
den sammanfattande analysen jämförs resultaten med tidigare forskning. 
Men resultaten från de olika materialen jämförs också med varandra och de 
övergripande mönstren beskrivs. 

Sedan följer två kapitel som fördjupar analysen. I kapitel 6 studerar jag 
med hjälp av regressionsanalyser vilka faktorer som har betydelse för varia-
tioner i de olika tillitsdimensionerna. Jag undersöker alltså dimension för 
dimension. De oberoende variabler jag analyserar närmare har hämtats från 
tidigare forskning om tillit samt en livsloppsteoretisk begreppsapparat. Sär-
skilt fokus ligger på människors erfarenheter, attributionsstil16 och upplevt 
handlingsutrymme. De samband med olika förklaringsfaktorer som fram-
trädde för de olika tillitsdimensionerna jämförs och mina resultat relateras 
till tidigare forskning. 

Med detta som utgångspunkt illustreras och tolkas i kapitel 7 några av de 
tidigare konstaterade sambanden med hjälp av intervjumaterialet samt kom-
pletteras med ytterligare mönster jag identifierat. Jag behandlar faktor för 
faktor som jag relaterar till de ovan nämnda dimensionerna. I den samman-
fattande analysen ställs resultaten mot tidigare forskning. 

Avhandlingens åttonde kapitel innehåller en summering och sammanhål-
len tolkning av vad som bestämmer de enskilda tillitsfaktorerna med hjälp av 
resultaten från både det kvalitativa och det kvantitativa materialet. 

I det avslutande kapitlet (9) återvänder jag till avhandlingens frågeställ-
ningar för att lyfta fram studiens centrala slutsatser. I direkt anslutning dis-
kuterar jag vilken betydelse dessa slutsatser kan ha i ett bredare vetenskap-
ligt sammanhang. 

                               
15 Med det menas andelen respondenter som ger ett positivt svar på en delfråga om tillit. 
16 I korthet: ”Viss typisk inriktning att uppfatta orsaker till vad som händer och varför man 
reagerar som man gör.” (Psykologilexikon  2008, s. 65) Annorlunda uttryckt handlar attribu-
tionsstil i min text om huruvida man är optimist eller pessimist. 
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Avslutningsvis vill jag påpeka att jag i hela avhandlingen använder första 
person singular för att markera dels vad som är mina tankar och dels vad jag 
själv har gjort, i syfte att vara transparent. Jag använder första person plural i 
två olika situationer. Den första är när jag retoriskt inkluderar läsaren och 
pekar på något jag visat tidigare i texten. Den andra är när jag vill markera 
att något har utförts av mig tillsammans med personer i den ovannämnda så 
kallade tillitsgruppen. När jag talar om människan i allmän bemärkelse an-
vänder jag den feminina formen av pronomina, vilket då inkluderar både 
kvinnor och män. 
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2. Olika sätt att förstå och mäta tillit 

I detta kapitel ska jag ge en kort överblick av den forskning om tillit som jag 
i min studie förhåller mig till. Det innebär också att jag inte gör anspråk på 
att ge en heltäckande bild av tillitsforskningen eftersom fältet är mycket 
stort, utan begränsar mig till några centrala texter. 

Jag börjar med en kort karakterisering av den samhällsvetenskapliga till-
litsforskningen. Särskild uppmärksamhet ägnar jag sedan åt distinktioner av 
olika typer eller dimensioner av tillit. Detta kapitel handlar mest om hur 
tidigare forskning har karakteriserat olika dimensioner av tillit, medan nästa 
kapitel (3) handlar om vad som enligt tidigare studier bestämmer tillit. 

Ett mångfasetterat område 
Forskning med tillit som föremål sträcker sig över många olika discipliner; 
statsvetenskap, sociologi, ekonomi och psykologi är de vanligaste där tillit 
behandlas empiriskt. Därför är intresset för tillitens relevans för många olika 
livsområden heller inte särskilt överraskande. Utöver de studier som talar om 
mellanmänsklig tillit i största allmänhet och som ofta empiriskt baserar sig 
på befolkningsstudier har det ägnats uppmärksamhet åt tillit på de mest skil-
da arenor; familj, vänskap (Dufwenberg 2002; Weber & Carter 2003), ar-
betsliv (Crow 2002; Isaksson 2001), näringsliv (B. Larsson 2007), sjukvård 
(Mohseni & Lindström 2007; Piippo & Aaltonen 2008; Wendt, Fridlund & 
Lidell 2004), samspel mellan individer och organisationer (Bessant, Hill & 
Watts 2005; Dallos & Comley-Ross 2005), förtroende för politiska institu-
tioner (Bjørnskov 2005; Denters 2002; Rothstein 2001), mellanstatliga rela-
tioner (Kim 2007; Ruzicka & Wheeler 2010), internet (Radin 2006; Whitty 
& Joinson 2009), konsumtion (Berg m.fl. 2005; Kjærnes 2006; Sellerberg 
1982), vetenskap (Jensen 2001; Wenneberg 2001), civilsamhälle (Hanifi 
2006; Putnam 2000; Tonkiss, Passey & Fenton 2000) med mera. 

Detta är troligen också en bidragande orsak till att det inte finns någon 
övergripande konsensus när det gäller tillitsbegreppets innebörder eller sättet 
att mäta tillit (se t.ex. J. Roberts 2004). Delvis, men säkert inte enbart, till 
följd av denna ämnesmässiga spretighet talas det också om olika sorters tillit. 
Olika specificeringar av tillit har utvecklats utifrån tillitens objekt, riktning, 
(J. Roberts 2004) ursprung, funktion och kontext. Några av de befintliga 
specificeringarna är personlig tillit, partikularistisk, partikulär tillit, specifik 
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tillit, allmän tillit, generaliserad tillit, universalistisk tillit, tvåpartstillit versus 
nätverk, organisationstillit, rutintillit, systemtillit, institutionstillit, situations-
tillit, tillitsklimat, vertikal versus lateral tillit, olika styrkor i tillit och tillit på 
olika nivåer (Blomqvist 1997, s. 280ff.; Stevrin 1998). En del av dessa be-
grepp tycks dock vara identiska, andra överlappar varandra. Somliga, menar 
jag, kan betraktas som olika dimensioner av tillit. 

Både det faktum att det inte finns någon given tillitsdefinition och att det 
är vanligt med en indelning i olika tillitsdimensioner får också omedelbara 
konsekvenser för mätprocedurer och förklaringansatser. När det gäller den 
empiriskt grundade forskningen är det värt att notera att det inte är ovanligt 
att forskare väljer tidigare forsknings operationalisering av tillitsbegreppet 
(framför allt i form av enkätfrågor) som grund för sin egen begreppsbestäm-
ning (se t.ex. Delhey & Newton 2003, s. 104; Freitag 2003, s. 221).17 

De kanske vanligaste sätten att empiriskt mäta tillit är olika former av ex-
periment samt surveyundersökningar. Experimenten har oftast spelupplägg 
där studiedeltagarna får en viss summa pengar eller poäng som de förväntas 
satsa genom att på olika sätt interagera med sina medspelare. Informationen 
om dessa medspelares egenskaper liksom personernas egna egenskaper vari-
eras ofta också. Reglerna är typiskt sett utformade så att alla gynnas av att 
alla samarbetar. Man kan öka eller minska sin eventuella vinst genom att 
samarbeta eller låta bli att samarbeta med andra och därmed ta risker. 

Fältexperiment utspelar sig ofta utan att studiedeltagarna vet om att de 
deltar i en undersökning. Syftet är ofta att se hur hederligt eller hjälpsamt en 
person agerar när hon inte känner sig iakttagen. Vidare förekommer kvasi-
experimentella metoder där försökspersoner ska svara på frågor om hur de 
skulle agera vid olika påhittade scenarier eller ta ställning till en berättelse 
för att forskaren ska kunna avslöja dolda värderingar. 

Enkätstudier bygger ofta på stora representativa underlag och i olika stu-
dier används ofta en del identiska eller liknande frågor. Detta gör det bland 
annat möjligt att jämföra människors attityder och värderingar mellan olika 
geografiska områden och över tid (för en utförlig diskussion se t.ex. 
Lundåsen & Pettersson 2009). Tillitsmätningarna kan bygga på en enda frå-
ga. Andra gånger rör det sig om flera frågor som ibland också slås samman 
till index. De kanske mest kända är sociologen Rosenbergs (1956) så kallade 
misantropiindex och psykologen Rotters (1967) Interpersonal Trust Scale. 

Mer sällan ser man kvalitativa upplägg, i synnerhet om man försöker hitta 
studier som explicit undersöker tillit. Det finns dock exempel på studier där 
tillit framstår som ett centralt tema för människors interagerande. Ostroms 
(1990, 2003) fältstudier om hur samhället utvecklar system för att skydda 
gemensamma resurser är ett sådant mycket känt exempel där olika fall har 
studerats under en längre tid. Men även kvalitativa intervjustudier med tillit 
som huvudämne förekommer (se t.ex. Sztompka 1999; Weber & Carter 

                               
17 För en kritisk diskussion av detta förfarande se Johansson (2009, s. 15). 
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1998; Weber & Carter 2003). Kanske ännu ovanligare är kombinationer av 
kvalitativa och kvantitativa data, även om de existerar, exempelvis i form av 
intervjuer och enkäter (Kullberg m.fl. 2010; Stolle & Nishikawa 2011; 
Weber & Carter 2003). 

Tillitens dimensioner 
Tillit tillskrivs alltså många gånger olika vad jag vill kalla för dimensioner. 
Med den benämningen menar jag att det är olika sidor av tillit som inte är 
helt väsenskilda, men ändå tillräckligt olika för att ge dem egna beteckning-
ar. Eller som Newton (2001, s. 5) mot bakgrund av sina empiriska analyser 
av material från World Values Survey från tolv länder uttrycker det:  

[I]t makes little sense to use the term trust as a generic analytical concept, for 
there seems to be no such thing. We must stop talking about trust as if [it] 
were a single, indivisible entity, or part of a basic personality syndrome, and 
remember to qualify the term with a context-specific prefix – ‘family trust’, 
‘social trust’, ‘political trust’, ‘neighbourhood trust’. 

Därför vill jag ge en kort introduktion till utifrån vilka utgångspunkter dessa 
distinktioner görs i litteraturen. 

Tillit som något riktat 
Tillit betraktas allt som oftast som ett socialt fenomen i och med att den sägs 
vara direkt relaterad till samspel mellan människor. Weber och Carter (1998, 
2003, s. 2) definierar till och med tillit som en orientering mellan självet och 
andra. Därmed kan det också sägas strukturera mellanmänskliga relationer. 
Tilliten är då alltså riktad mot personer. Det utesluter dock inte att tillit också 
kan gälla opersonliga objekt eller till och med abstrakta företeelser. 

Det som tilliten riktar sig mot kallar Sztompka (1999, s. 41) för targets of 
trust. I avhandlingen lånar jag Blennbergers (2009, s. 28) svenska term till-
litsobjekt. Som vi kommer att se i nästa avsnitt är en uppdelning av tilliten 
utifrån vad den riktas mot vanlig, framför allt när det gäller den forskning 
som baserar sig på enkäter. Vilket objekt tilliten riktas mot får i sin tur kon-
sekvenser för tillitens egenskaper, eftersom den utgår från förväntningar på 
den andras agerande och därmed innebär ett risktagande (Sztompka 1999, s. 
25). Vilka förväntningar man har gentemot olika tillitsobjekt kan i sin tur 
bestämmas av en rad faktorer såsom graden av förtrogenhet, det vill säga hur 
väl man känner någon, men också rollförväntningar. 

Luhmann (1988, s. 95ff.) gör en distinktion mellan förtrogenhet (orig. fa-
miliarity), förtroende (orig. confidence) och tillit (orig. trust), vilka varierar 
med tillitens objekt. Med förtrogenhet avser han att kunna skilja det kända 
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från det okända, som i sin tur är en förutsättning för att utveckla tillit i 
mänskliga relationer. För att finna sig tillrätta i världen använder sig männi-
skan av symboler, alltså information som lagrar det okända i det kända. Det-
ta för att undvika att lämna den kända världen, det som han också kallar för 
livsvärld. På så sätt förflyttar sig också hela tiden horisonten av kända före-
teelser i takt med att vi som människor utvecklar vår livsvärld, med andra 
ord förvandlar det hittills okända till det kända (för en liknande distinktion se 
Yamagishi & Yamagishi 1994, s. 131). 

Luhmann (1988, s. 97f.) menar att både förtroende och tillit härbärgerar 
förväntningar som har potential att bli besvikelser. Det normala är då förtro-
ende, med andra ord att man är övertygad om att ens förväntningar infrias. 
Andemeningen är då att människor och ting så att säga fungerar som de(t) 
ska. Vi förväntar oss helt enkelt att människor, institutioner, ting eller ab-
strakta företeelser lever upp till sina roller. Ser man i stället till det som Luh-
mann kallar för tillit rymmer det en faktisk risk att bli besviken, till skillnad 
från förtroende där det finns en mer obestämd fara i bakgrunden. Att det helt 
oväntade händer utan att man själv kan påverka det. Skillnaden mellan för-
troende och tillit är inte absolut, utan beror dels på hur betraktaren uppfattar 
något, dels vilken mening eller vilket innehåll hon tillskriver det. När man 
litar på någon föredrar man alltså något trots att man kan bli sviken av 
andra. När det gäller relationer kan en relation som är präglad av förtroende 
följaktligen förvandlas till en av tillit när det blir möjligt att undvika denna 
relation (Luhmann 1988, s. 99; se även A.B. Seligman 1997, s. 16f.). 

Också Annette Baier och Adam Seligman betraktar rollförväntningar som 
centrala när det gäller tillit. Men medan tillit hos Baier (1986, s. 245) handlar 
just om vår tro på att människor lever upp till de roller vi applicerar på andra 
runt omkring oss, kännetecknar tillit hos Seligman (1997, s. 25f.), likt Luh-
manns resonemang, de tillfällen då man har tilltro trots att några självklara 
roller inte är giltiga. 

Generaliserad och partikulär tillit 
Ett mycket utbrett sätt att skilja mellan olika dimensioner av tillit görs ge-
nom att tala om allmän eller generaliserad tillit å ena sidan, och om partiku-
lär tillit å andra. Dessa epitet syftar i sin tur på lite olika spörsmål. En aspekt 
är att de markerar att tillit kan ha olika riktningar. Med det menas att tilliten 
gäller olika typer av tillitsobjekt som i sin tur skiljer sig åt i sin grad av ab-
straktion samt grad av förtrogenhet. En annan aspekt är tillitens innebörd, 
bland annat huruvida tillit för den som litar är något som har med rationella 
kalkyler att göra eller om det rör sig om mer omedvetna processer. 

Om vi ska börja med det som på engelska kallas för general eller genera-
lized trust utgår den i regel från ett positivt svar på en fråga som i originalet 
lyder ”Generally speaking, do you believe that most people can be trusted or 
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can’t you be too careful in dealing with people?”18. Även tillit till abstrakta 
grupper som förutsätts vara olik en själv såsom utlänningar eller människor 
med annan religion brukar omfattas av detta begrepp (Stolle 2001, s. 123f.). 

Talar man om allmän tillit syftar man främst på tillit till människor i all-
mänhet, en något diffus grupp människor alltså. Talar man däremot om ge-
neraliserad tillit omfattas också ens förhållningssätt i nya situationer med 
nya, ännu okända, personer där tillit, till skillnad från misstro, alltså är ut-
gångspunkten (Blennberger 2009, s. 22). Vidare framhäver också termen 
generaliserad tillit att tillit betraktas som en värdering som i förlängningen 
blir till ett personlighetsdrag, vilket Yamagishi med flera (1999) och Uslaner 
(2002) föreslår. 

Partikulär tillit å sin sida försöker i regel fångas in med hjälp av enkät-
frågor som avser ens relation till mindre och mer konkreta grupper. Ännu 
vanligare är det att man avser människor som man redan är bekant med, som 
ens familj eller ens grannar. 

Men även här är det inte enbart tillitsobjekten som står i fokus utan 
begreppet bär på ytterligare implikationer. Hardin (2002), för att ta ett exem-
pel, skiljer visserligen inte på olika sorters tillit, men baserar sin ansats på 
föreställningen att människan är helt målrationell. Följaktligen menar han att 
man enbart har tillit till sådana personer som har anledning att leva upp till 
ens förväntningar just därför att ens eget intresse är inkapslat (orig. encapsu-
lated) i deras intresse. Tilliten är därmed inte enbart en förväntan om den 
andras beteende, utan denna förväntan är grundad i att man förstår den 
andras intresse i förhållande till sig själv (Hardin 2002, s. 3). 

Begreppen partikulär och generaliserad tillit uppvisar också paralleller till 
sammanbindande (orig. bonding) och överbryggande (orig. bridging) socialt 
kapital (Gittell & Vidal 1998, s. 8).19 Fokus i detta begreppspar ligger dock 
på de konsekvenser det kan ha för ett samhälle. Med sammanbindande avses 
då att människor håller ihop med dem de redan känner och som liknar dem 
själva, vilket bäddar för ett agerande som enbart gynnar familjen eller klanen 
och därmed nepotism. Omvänt betecknar överbryggande att människor sna-
rare agerar utåtriktat och skapar nya kontakter med hittills okända, vilket 
främjar transparenta offentliga institutioner och låga transaktionskostnader. 

Förtroende för system och institutioner 
En annan vanligt förekommande distinktion mellan olika tillitsdimensioner 
görs beroende på om det är fråga om personer eller andra tillitsobjekt. Luh-
                               
18 Frågan har använts sedan 1950-talet (Rosenberg 1956) och anses ha hög validitet i den 
bemärkelsen att den ger liknande resultat när man jämför olika undersökningar länder emellan 
(Rothstein 2003, s. 148f.). Men frågan har också fått mycket kritik för att det är osäkert vilka 
människor de som får frågan tänker på, och om att ha tillit och att vara försiktig verkligen är 
varandras motsatser (Lundåsen & Pettersson 2009, s. 128ff.). 
19 Ursprungligen användes bonding and bridging-dikotomin just om socialt kapital, men det 
verkar som om det blivit nästan lika vanligt i behandlingen av tillitsbegreppet. 
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mann (1968, s. 37, 1988, s. 99) och Giddens (1999, s. 29) skiljer till exempel 
mellan förtroende för ett system och för en mänsklig motpart.20 Norén Bret-
zer talar om horisontellt och vertikalt förtroende där det första gäller perso-
ner och det andra institutioner (Norén Bretzer 2005, s. 19). 

Sztompka (1999, s. 19ff.) har emellertid en viktig och intressant invänd-
ning mot en alltför strikt uppdelning mellan tillit till personer och system. 
Han påpekar nämligen att människor i allmänhet litar på system som i slut-
änden är skapade av människor, i stället för på systemen i sig. 

I stället för förtroende för system är det också vanligt att tala om att män-
niskor kan ha förtroende för institutioner. De tillitsobjekt som brukar vara 
aktuella när forskare diskuterar politiskt förtroende eller institutionsförtroen-
de är den lagstiftande och exekutiva offentliga makten, partier, politiker, 
offentliga organisationer av kontroll- eller servicekaraktär, militären, kyrkan, 
företag och frivilligorganisationer (Norén Bretzer 2005, s. 30ff.; 
Rönnerstrand & Johansson 2008, s. 5ff.). Den typen av forskning baserar sig 
många gånger på enkätfrågor och handlar då oftast om hur stort eller litet 
förtroende människor har för olika institutioner, många gånger också med ett 
syfte att jämföra dessa förtroendenivåer med varandra. Förtroendebegreppet 
är relativt brett; det kan rymma allt från att politiker inte missbrukar skatte-
medel och fattar rätt beslut via demokrati som idé till nöjdhet med policy-
skapande institutioner (Norén Bretzer 2005, s. 30ff.). 

En övergripande definition erbjuds av Devos, Spini och Schwartz (2002, 
s. 484): 

If someone trusts an institution, it implies that he or she believes that this col-
lective entity, on the whole, is competent, fulfils its obligations, and acts in 
responsible ways. Trusting an institution entails having confidence that the 
institution is reliable, observes rules and regulations, works well, and serves 
the general interest. Thus, the notion of trust goes beyond whether individu-
als have a positive or negative attitude toward an institution or whether they 
approve or disapprove of it. Trust refers to a set of beliefs or expectations 
rather than to a purely affective reaction. 

En vanlig distinktion är den mellan representativa och implementerande 
institutioner. Av de förra förväntar sig medborgarna att de i viss mån är par-
tiska och trogna sin ideologiska agenda, medan det förhåller sig tvärtom när 
det gäller de senare. Av implementerande institutioner förväntas att de följer 
ideal som universalism, jämlikhet och opartiskhet (Rothstein & Kumlin 
2001, s. 54f.; Rothstein & Stolle 2003b, s. 193f.). 

                               
20 System i deras bemärkelse tycks dock omfatta både institutioner som är skapade av männi-
skor, och även rymma en bredare betydelse där system betecknar människans livsvärld i 
största allmänhet. 
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Normativa tillitsföreställningar 
Tillit förknippas i litteraturen också mer eller mindre uttalat med olika typer 
av normativa föreställningar. Uslaner är exempelvis kritisk till idén om tillit 
som något strategiskt och baserat på kunskap och information om risker som 
det gäller att undvika, då han anser att tillit i detta fall snarare används som 
ersättning för moraliskt tänkande (Uslaner 2002, s. 16f.).21 Som tidigare 
nämnts lanserar han termen moralistic trust (sv: moralisk tillit, min översätt-
ning22) för att beteckna när människor agerar tillitsfullt utan att förvänta sig 
något tillbaka av en okänd. Utöver det menar han att det helt enkelt är nöd-
vändigt, eftersom vi inte kan veta andra människors avsikter (a.a., s. 15). 

Skillnaden mellan strategisk och moralisk tillit är att den första reflekterar 
våra förväntningar om hur människor ska bete sig. Moralisk tillit betecknar i 
stället hur vi tycker att människor bör bete sig. Uslaner utgår då från att 
individen själv börjar med att ha tillit, att det är utgångsläget (Uslaner 2002, 
s. 23). Sztompka (1999, s. 32) i sin tur, innan han går in i olika dimensioner 
av tillit, presenterar en mer reaktiv syn, som dock liknar Uslaners tankar; det 
uppstår helt enkelt en form av moralisk skyldighet som man ska leva upp till 
när motparten visar tillit. 

Upprinnelsen till att betrakta tillit som moralisk är i Uslaners fall en kvali-
tativ analys av ett så kallat tänka högt-inslag i en enkätundersökning.23 Re-
spondenterna ombads att fritt berätta vad de tänkte på när de fyllde i tillits-
frågorna från Rosenbergs (1956) misantropiindex. Uslaner drar då slutsatsen 
att människor generellt, även personer som inte har särskilt stor tillit, resone-
rar om tillit i normativa eller moraliska termer. Detta till skillnad från att 
betrakta tillit som ett resultat av tidigare erfarenheter (Uslaner 2002, s. 72ff.). 
Följaktligen borde moralisk tillit också kunna beskrivas som en form av 
värdering. Paralleller finns också till Sztompkas (1999, s. 65) förståelse av 
tillit som personlighetsdrag som en av tre tillitsdimensioner. 

Att tillit inte omedelbart baseras på tidigare erfarenheter innebär dock inte 
automatiskt att människor som har moralisk tillit litar på alla under alla om-
ständigheter. I stället betraktar Uslaner (2000, s. 573, 2002, s. 27) den mora-
liska tilliten som ett mått på vem man inkluderar i sin moraliska umgänges-
krets eller gemenskap (orig. moral community) (jfr. även Baiers (1968) och 
Seligmans (1997) resonemang om rollförväntningar som jag nämnt tidigare). 

                               
21 Men jag menar att han är inkonsekvent i sitt resonemang, eftersom han å ena sidan menar 
att tilliten (i bestämd form när det gäller det svenska ordet) är moralisk, å andra sidan i sina 
analyser genomgående skiljer mellan generaliserad och partikulär respektive moralisk och 
strategisk tillit. 
22 Kanske skulle ”moralistisk” vara en bättre översättning, eftersom termen tydligt indikerar 
den normativa dimension som avses. Men eftersom termen i svenskan också bär på en negativ 
konnotation som inte är aktuell i detta sammanhang väljer jag att översätta moralistic trust till 
”moralisk tillit”. 
23 ANES (American National Election Study) Pilot Survey 
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Uslaner menar att generaliserad tillit baseras just på moralisk tillit. Rent 
mättekniskt sätter Uslaner, som jag ser det, likhetstecken mellan generalise-
rad tillit och moralisk tillit samt partikulär och strategisk tillit. 

Adam Seligman (1997) använder termen generalized exchange i liknande 
bemärkelse som Uslaner i fallet med moralisk tillit just för att betona att det 
rör sig om underförstådda principer av interaktionen mellan människor. Han 
utgår också från liknande kontraster: 

Generalized exchange, we recall, is to be distinguished from ‘specific’ or 
market exchange in that, as opposed to the latter, it provides the ‘conditions 
[!] of solidarity, the ‘precontractual’ elements of social interaction which in-
clude the obligation to engage in social interaction and to uphold one's obli-
gations; or in other words, generalized exchange, if successful, helps to estab-
lish the conditions of basic trust and solidarity in society, to uphold what 
Durkheim has called the precontractual elements of social life. (A.B. 
Seligman 1997, s. 81) 

Genom att tala om ett utbyte antyds visserligen ett vinstintresse, men Selig-
man betonar också just att det rör sig om något som ligger utanför formella 
kontrakt. Genom att hänvisa till grundläggande tillit och solidaritet markerar 
han också den värderingsmässiga dimensionen. Baier (1986, s. 243) för ett 
liknande resonemang, men betonar då att det finns en kollektiv överens-
kommelse om vad som är gott och eftersträvansvärt, varför den enskilde kan 
utgå från att andra också delar detta intresse. 

Även Weber och Carter (2003, s. 54) menar, med utgångspunkt i sin in-
tervjuundersökning av tillit i nära relationer, att tilliten har en moralisk struk-
tur. Men Weber och Carter upprätthåller inte distinktionen mellan en mora-
lisk och en kalkylerande sida. Enligt deras tolkning består tillitens moraliska 
struktur främst i att det finns mer eller mindre uttalade förväntningar på par-
terna som är inbyggda i relationen. Vidare kräver olika stadier av relationer 
olika moraliska tillitsstrukturer och därmed olika rationalitet för att bryta 
mot dessa. På så sätt, menar författarna, förstärks idén om tillit som dyna-
misk och reciprokt orienterad (Weber & Carter 2003, s. 65f.). 

Medan det är just den moraliska strukturen som möjliggör att man kan 
förstöra tillit hos Weber och Carter framstår moralisk tillit hos Uslaner som 
mycket mer robust genom att han menar att det rör sig om en värdering som 
inte är speciellt motiverad. Hos Weber och Carter (2003, s. 72) är de mora-
liska kraven i den nära relationen inbyggda i relations status.24 Med andra 
ord brukar vi följa konventionella moraliska strukturer, medan relationerna 
till andra människor, det vill säga inte lika närstående, inte är behäftade med 
ett sådant anspråk. De moraliska kraven är lägre, eftersom relationerna base-
ras mer på frivillighet och på arenor utanför vårt själv. Resonemanget på-

                               
24 Weber och Carter talar just om status för markera att olika relationer värderas som mer eller 
mindre viktiga. 
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minner således om rollförväntningarna jag nämnt tidigare, även om den mo-
raliska innebörden antagligen accentueras i nära relationer. 

Trygghet 
I samband med tillitsdefinitionerna antydde jag redan att trygghet ibland 
också nämns som en aspekt av tillit. Jag menar att man kan se olika typer av 
trygghet. En första typ är det som jag vill beteckna som en form av inre 
trygghet. Den andra typen menar jag utgörs av mer yttre trygghet. 

Det som jag urskiljer som inre trygghet uppvisar stora paralleller till det 
som också kallas för systemtillit. Luhmann (1968) använder tidigt termen 
tillitssystem och jag tolkar det som att han utgår från detta begrepp när han 
senare utvecklar sitt förtroendebegrepp som då även kan gälla människor. 
Tillitssystem i det tidiga arbetet bygger då på en tillit till tilliten, alltså en 
form av metanivå. Där lyfter Luhmann också fram sin idé om att förtroende 
fungerar komplexitetsreducerande. Att ha förtroende för att allt i samhället 
fungerar som det ska utgör då någon sorts genväg för att våga agera i varda-
gen som således förhindrar (inre) kaos (Luhmann 1968, s. 1). Liknande tan-
kar har också Giddens (1999, s. 48) som talar om ontologisk trygghet som 
ligger till grund för ”den naturliga inställningen” i vardagslivet, vilket inger 
en känsla av ordning. 

Giddens (1999, s. 50f.) refererar också explicit till den existentiella inne-
börd som utvecklingspsykologen Erik Homburger Erikson lägger i sitt be-
grepp basic trust (grundläggande tillit är en vanlig översättning). Hos Erik-
son utgör tillit det första och viktigaste av flera utvecklingssteg under livets 
gång. Den grundläggande tilliten kännetecknas då av en förtrogenhet med 
sig själv och sin miljö, vilket i förlängningen leder till ökat välbefinnande 
(Erikson 1965, s. 224, 1969, s. 83). Lägg märke till att även tillit till sig själv 
utgör en central del av denna tillitsförståelse. Självet är då också ett tillitens 
objekt. 

Vidare går det att urskilja en yttre form av tillitsdimensionen trygghet. 
Den antyds i systemtillitstanken, och jag menar att Luhmann (1968, s. 29) 
illusterar det genom att tala om att människor ger sig ut bland folk och mani-
festerar sin tillit till dem bara genom att avstå från att ”släpa runt på ett svärd 
eller en pistol” (min översättning). Känner man yttre trygghet förväntar man 
sig alltså inte att okända ska ge sig på en när man vistas i offentliga rum. 

I sin doktorsavhandlig har Gabriella Sandstig (2009) bland annat kartlagt 
otrygghetens25 empiriska dimensioner med hjälp av till viss del öppna enkät-
frågor. På ett allmänt plan upplever människor brottslighet, våld och sociala 
problem som hot mot deras trygghet. Ser man till otrygghet i offentliga mil-
jöer, som var avhandlingens huvudsakliga fokus, rör det sig om att platser 

                               
25 I denna text använder jag otrygg och otrygghet synonymt med att inte känna sig trygg och 
avsaknaden av trygghet. 
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upplevs som olika trygga och otrygga utifrån hur öppna eller slutna samt öde 
eller befolkade de är (Koskela 1996; Sandstig 2009, s. 303). Otrygghets-
forskningen relaterar i övrigt ofta till det som också kallas för rädsla för brott 
(orig. fear of crime) (Walklate 1998; P. Williams & Dickinson 1993). 

Attityd och handling 
Det har redan framkommit att tillit kan ta sig uttryck i form av attityder, 
värderingar och handlingar. Även här står tillitsbegreppet många gånger i 
direkt relation till hur fenomenet försöks mätas, det vill säga begreppet är en 
återspegling av operationaliseringen. Å ena sidan utgår vi forskare som arbe-
tar med material från surveyundersökningar enbart från svaren om hur 
mycket och till vilka objekt som människor har tillit, vilket bygger på en 
föreställning om att tillit är något attityd- eller värderingsmässigt, eller i alla 
fall något kognitivt. Å andra sidan återfinns de forskare som arbetar med 
experiment, som utgår från att tillit i första hand är ett beteende. Ibland före-
kommer också kombinationer, nämligen där man i enkäter frågar om hand-
lingsmönster i vardagen, om man till exempel låser dörren eller som i USA, 
bär eller låter bli att bära vapen (Uslaner 2002, s. 199). 

I föreliggande studie behandlar jag både kognitiva och handlingsmässiga 
dimensioner med förbehållet att handlingar just operationaliseras i form av 
utsagor om handlingar. Detta tillvägagångssätt påminner om Gambetta och 
Hamills (2005) undersökning, även om de framför allt resonerar i spel- och 
signalteoretiska termer. I en etnografiskt inspirerad studie intervjuade fors-
karna nästan hundra taxichafförer i Belfast och New York om hur de bedö-
mer sina potentiella kunders trovärdighet och hederlighet.26 

Ser man till de mer teoretiskt präglade texterna finner vi Lewis och Wei-
gert (1985, s. 970f.) som i sin mycket citerade teoretiska artikel hävdar att 
tillit baserar sig på kognitiva, emotionella och handlingsmässiga processer. I 
deras förståelse omfattar alltså tillit tre jämbördiga dimensioner, även om de 
i praktiken inte alla gånger går att skilja från varandra. I stället för att skilja 
mellan det som försiggår innanför människors huvuden och deras beteenden 
delar de upp det förra i två olika dimensioner. 

Den syn som jag ansluter mig till med tanke på mitt eget arbete liknar 
dock mest Tillys (2005, s. 12).27 Jag menar att han har en viktig poäng då 
han beskriver tillit som attityder eller relationer som är relaterade till vissa 
praktiker. 

                               
26 Däremot har jag inte valt att resonera kring hypotetiska frågor som de gör, inte minst efter-
som metodlitteraturen (se t.ex. Trost 2010, s. 98f.) avråder från det under hänvisning till att 
det är lätt att tillskriva intervjupersonerna tankebanor som inte alls behöver vara deras egna. 
27 Hans bok handlar i övrigt om så kallade tillitsnätverks betydelse för demokratin. 



 25 

Förkärleken för dikotomier och en komplex verklighet 
Samhällsvetenskaplig forskning står generellt inför dilemmat att å ena sidan 
vilja skildra en komplex och empirinära bild av en tänkt verklighet och å 
andra sidan tillfredsställa behovet av förenklingar i form av modeller för att 
begripliggöra denna verklighet. I detta kapitel har jag rört vid en mängd oli-
ka sätt att se på tillit i form av dimensioner, många gånger uttryckta som 
dikotomier. Avslutningvis vill jag dock också problematisera detta genom att 
visa på olika forskares exempel på bredare ansatser. Som jag uppfattar det 
har dessa mer nyanserade modeller ofta uppkommit i samband med (miss-
lyckade) försök att applicera denna dikotoma förståelse på olika sorters data. 

Det ligger något ironiskt i att Uslaner (2002, s. 16) å ena sidan kritiserar 
en rad andra forskare (bl.a. Hardin 2002; Offe 1999)28 just för deras överty-
gelse om att (den enda och ensartade)29 tilliten i grunden skulle vara strate-
gisk, medan han själv ser på tillit som något i grunden moraliskt. Å andra 
sidan opererar han hela tiden själv just med begreppsparen moral truster och 
strategic truster. Dessutom behandlar han generaliserad/moralisk och parti-
kulär/strategisk tillit som en dikotomi efter att ha empiriskt testat deras even-
tuella ömsesidiga påverkan (Uslaner 2002, s. 145ff.).30 Antingen är man en 
person som har tillit överlag eller så har man det bara till de man känner och 
som står en nära. Även om det rör sig om idealtyper finner jag distinktionen 
något olycklig, eftersom man får intrycket att den som litar på sina nära inte 
samtidigt också kan lita på okända. 

Jämför man exempelvis med Markus Freitag och Richard Traunmüller 
(2009) gör de visserligen också en distinktion mellan en mer intim form av 
tillit och en mer abstrakt där den senare också inkluderar okända människor. 
Men de framställer inte dessa former som varandras motsatser. I stället de-
monstrerar de att människor brukar visa tecken på båda dessa typer, och 
visar empiriskt att tillit till kända personer också delvis kan förklara tillit till 
okända människor (Freitag & Traunmüller 2009, s. 796).31 Inte heller Stolle 
och Nishikawa (2011) betraktar generaliserad och strategisk tillit som var-
andras motpoler, utan delar in sina respondenter från den kvalitativa inter-
vjudelen av en större studie i tre tillitstyper. Intressant nog motsvarar den 
första typen, generally trusting, Uslaners moral trusters, medan mixed trus-
ters, det vill säga de som gör sin bedömning från fall till fall, liknas vid Us-
laners strategic trusters. Ytterligare en kategori, generally distrusting, finns 
på den andra yttersta änden av skalan, alltså människor som är miss-
tänksamma mot okända människor och kräver bevis på deras trovärdighet. 

                               
28 Uslaner hänvisar egentligen till Hardins manuskript från 2000, men som sedan gavs ut 
samma år som hans egen bok. 
29 Av naturliga skäl går även det begrepp som vissa forskare tillämpar när det talar om tillit 
utan särskild epitet att sortera in i någon av de mer specificerade kategorierna. 
30 Med hjälp av simultana ekvationsmodeller gällande USA. 
31 Med hjälp av simultana ekvationsmodeller gällande Tyskland. 
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Relaterade synsätt som utökar indelningen i generaliserad och partikulär 
tillit är också Wollebæk med fleras (kommande) arbete som talar om genera-
liserad, partikulär och lokal tillit (orig. community trust). Den senare tillits-
typen omfattar då människor som man visserligen inte alla gånger känner 
personligen, men som man kan ha sett och hälsat på, och har det gemensamt 
att man bor i samma område. 

Sztompka (1999, s. 65ff.), som baserar sina rön på en stor mängd 
djupintervjuer med polacker, talar om tre olika dimensioner av tillit: som 
relation, som personlighetsdrag och som kulturell regel. Jag menar att de 
första två liknar mycket den ovan beskrivna uppdelningen. Tillit som rela-
tion motsvarar då mycket den partikulära tappningen som är präglad av utby-
ten. Reciprocitet aktualiseras när det rör sig om ett direkt utbyte. I ett indi-
rekt utbyte däremot handlar det mer om att motparten lever upp till ens för-
väntningar utan att man är medveten om den andras tillit till en. Här rör det 
sig om något vi känner igen från systemtillitsbegreppet. Tillit som personlig-
hetsdrag uppvisar paralleller till den generaliserade tilliten. Viktigt är att 
Sztomkpa betonar att båda dimensionerna är komplementära. Tillit som kul-
turell regel betraktar Sztompka (1999, s. 99) som en historisk produkt som 
skapas av kollektivet, där delade eller individuella händelser uppfattas som 
typiska för ens eget samhälle under lång tid. Denna tankegång gör det, som 
jag ser det, rimligt att exempelvis tala om högtillitssamhällen och lågtillits-
samhällen för att beteckna nationella skillnader i befolkningars tillit (jfr. 
Fukuyama 1995). 

Det ligger i sakens natur att samtliga dimensioner uppvisar berörings-
punkter. Inte minst har man i flera studier sett att olika dimensioner på ett 
mätbart sätt korrelerar med varandra, såsom generaliserad tillit och förtroen-
de för institutioner (Brehm & Rahn 1997; Freitag 2003; Norén Bretzer 2005; 
Uslaner 2002),32 men också självförtroende och generaliserad tillit (Rothstein 
2009, s. 109), samt trygghet i offentliga rum och generaliserad tillit 
(Sandstig 2009). 

Sammanfattning och fortsatt användning av termer 
I detta kapitel har jag försökt ge en kort överblick över det tämligen dispara-
ta fältet av tillitsbestämningar. Många gånger delas tilliten in i olika typer 
eller dimensioner. Dominerande uppdelningar i olika sorters tillit är den 
mellan generaliserad och partikulär tillit, mellan tillit till människor och för-
troende för institutioner. Dessa indelningar utgår ofta från vilket objekt tilli-
ten gäller. Vidare tillskrivs tillit i vissa fall normativa konnotationer, och 
tillit förknippas med trygghet. Utöver en förståelse av tillit som en form av 

                               
32 Likväl stämmer detta samband inte genomgående, vilket Newton (1999) pekar på i sin 
länderjämförelse. 
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attityd eller känsla betraktas den ibland enbart eller dessutom som olika for-
mer av handlingar. Olika dimensioner medför inte sällan olika förklaringsan-
satser, något som jag följer upp i nästa kapitel. 

Det är också på sin plats att kort säga några ord om den terminologi jag 
tillämpar i den fortsatta texten. Jag använder ”att ha tillit till” och ”att lita 
på” synonymt i denna avhandling. Med andra ord betraktar jag ”att lita på” 
som verbet till substantivet tillit (jfr. Stevrin 1998, s. 44). Detta sätt att an-
vända termerna ligger nära intervjupersonernas hantering. Yvonne uttrycker 
sig exempelvis så här: ”Inte sagt att jag inte litar på dem eller känner någon 
tillit till dem.”  Verbet syftar dock huvudsakligen på personer medan substan-
tivet också kan ha mer opersonliga eller abstrakta tillitsobjekt. Ser man till 
operationaliseringen av mått på tillit i enkäten är ”att lita på” också den for-
mulering som används i frågeformuläret när det rör sig om personer eller 
persongrupper som tilliten riktar sig mot. 

Det ska sägas att vissa intervjupersoner använder termerna tillit och för-
troende synonymt medan andra reserverar olika termer för olika fenomen, 
men sinsemellan på olika sätt. I det kvalitativa materialet följer jag den aktu-
ella intervjupersonens språkbruk när jag utgår från direkta intervjucitat. I 
övrigt följer jag enkätfrågornas formulering som talar om tillit när den är 
riktad mot personer och förtroende när det gäller institutioner. Vid avvikelser 
från detta mönster hänvisar jag till den forskning jag förankrat det i. 

Vidare använder jag ordet tillit för att tala om mitt undersökningsobjekt i 
allmänhet, alltså utan specificering av de olika dimensionerna. 

Frånvaron av tillit benämner jag som försiktighet eller misstänksamhet i 
sin mildare form och misstro i sin starkare form. En sådan gradskillnad görs 
också genom användningen av termerna besvikelse och svek för att beteckna 
det som skadar eller förstör tillit. 
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3. Variationer i och förklaringar till tillit 

Tillit kan naturligtvis variera utifrån en mängd olika faktorer. För det första 
varierar tilliten mycket mellan olika länder, varför jag vill ge en kort be-
skrivning av den svenska kontexten i fråga om tillit. För det andra nämnde 
jag tidigare att tilliten skiljer sig mellan olika åldersgrupper, något som jag 
också följer upp. Sedan berör jag några av de teorier som försöker förklara 
tillit, framför allt dem som har anknytning till mitt livsloppsintresse. Som 
tidigare nämnts sätts också olika dimensioner av tillit ofta i relation till olika 
sorters faktorer som kan tänkas förklara dem. Därför försöker jag markera 
vilken sorts tillit som avses, även om det allra oftast syftas på generaliserad 
tillit. Kapitlet avslutas med en översikt över de förklaringsansatser som jag 
använder mig av i analysen av mitt empiriska material. 

Högtillitslandet Sverige 
De enkäter som innehåller frågor som är direkt tillitsrelaterade och som ge-
nomförts i Sverige är opinionsundersökningarna från SOM33, samt de svens-
ka delarna av European Values Survey (EVS) och World Values Survey 
(WVS). Ingen av dem har dock lika många olika typer av tillitsfrågor som 
den enkät som den här studien baserar sig på. 

Sverige betraktas alltså som ett högtillitsland och har gjort det sedan en 
längre tid (se t.ex. Rothstein 2003, s. 148; Trägårdh 2009a).34 Med högtillits-
land menas i sammanhanget att mellan 60 och 70 procent av befolkningen 
ger ett positivt svar på den allmänna tillitsfrågan. Som en jämförelse brukar 
andelen i till exempel övriga Europa ligga omkring 40 procent (Rothstein & 
Uslaner 2005). 

I Sverige har andelen människor med generaliserad tillit varit relativt sta-
bil sedan man började med systematiska mätningar på 1980-talet (Rothstein 
2003, s. 148f.). På så sätt skiljer sig Sverige från USA där tilliten sjunkit 
kontinuerligt35 (Paxton 1999; Putnam 2000; Uslaner 2002, s. 160), speciellt 
bland unga och medelålders (Jennings & Stoker 2004; Robinson & Jackson 

                               
33 Institutet Samhälle, Opinion, Massmedia vid Göteborgs universitet 
34 Detta gäller också för övriga Norden och Nederländerna. 
35 Jämförelsen med USA görs på grund av amerikansk forsknings dominans och på grund av 
dess tillgänglighet. 
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2001). Forskarna från SOM-institutet har också kunnat se relativt stabila 
nivåer av förtroendet för institutioner i Sverige, även om de minskat sedan 
man startade datainsamlingen i mitten av 1980-talet för att sedan stiga lite 
igen sedan 2000. Förtroendet för politiska och ekonomiska institutioner bru-
kar variera mer från år till år jämfört med andra offentliga institutioner 
(Holmberg & Weibull 2011, s. 49ff.; Rönnerstrand & Johansson 2008, s. 
12). 

Vad är det då som gör Sverige så unikt i fråga om tillit? I boken Är svens-
ken människan? driver Berggren och Trägårdh (2006) tesen att svenskarna 
just genom sitt förtroende för staten och den laglydighet det resulterat i upp-
nått en alldeles speciell frihet och oberoende, något som författarna kallar för 
statsindividualism. Denna anda kopplas i sin tur samman med förhållandevis 
höga nivåer av, bildligt uttryckt, sval tillit. Med det menas att svenskarna har 
tillit till okända människor ute i samhället, och därmed utanför familjen och-
den närmsta kretsen. Detta förstärks också av svenska och nordiska äkten-
skapsmönster, familjestrukturer och socialiseringspraktiker som betonar 
jämlikhet och individualism (se även Mackie 2001; Trägårdh 2009a, s. 
215f.). Ytterligare en aspekt som lyfts fram är att de protestantiska 
värderingarna som utmärker de nordiska länderna verkar tillitsfrämjande 
(Bjørnskov 2005; Delhey & Newton 2005). 

Vidare utmärker sig framför allt Bo Rothsteins tes (Rothstein 2001, 2003; 
Rothstein & Stolle 2003a; Rothstein & Uslaner 2005) att en stark välfärds-
stat och frånvaron av korruption leder till stort förtroende för institutioner av 
olika slag, men också till generaliserad tillit. Detta sägs i sin tur resultera i ett 
stort föreningsengagemang.36 Norén Bretzer (2005) söker i sin avhandling att 
förklara politiskt förtroende på nationell och kommunal nivå. Hon använder 
sig av SOM-data som också inkluderar ett särskilt urval av kommuner i väst-
ra Sverige. Föreningsaktiviteter hängde då inte samman med ökat politiskt 
förtroende på lokal nivå, medan personer som tror att institutioner i allmän-
het fungerar väl också tenderar att ha politiskt förtroende på lokal nivå. Des-
sa mekanismer gick emellertid inte att överföra till den nationella nivån. 
Internationellt är denna forskningsgren stor, men det ligger utanför mitt 
forskningsintresse att i detalj gå in i dessa studier. Låt mig bara säga att flera 
studier tyder på att faktorer på makronivå tycks ha större betydelse för nivån 
av generaliserad tillit i olika länder jämfört med individens faktiska delta-
gande i exempelvis föreningar (se t.ex. Freitag 2003; Wollebæk & 
Strømsnes 2008). 

Ser man till variationer i tilliten mellan stater verkar framför allt ekono-
misk jämlikhet och relativ etnisk homogenitet utgöra centrala faktorer som 
främjar tillit, vilket då kan tänkas bidra till svenskarnas höga nivåer av gene-
raliserad tillit (Knack & Keefer 1997; Rothstein & Uslaner 2005; Uslaner 

                               
36 Denna tes ska ses i kontrast till Putnam (2000) som argumenterar tvärtom, att sjunkande 
föreningsdeltagande leder till minskad mellanmänsklig tillit. 
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2002, s. 118ff.).37 I syfte att nyansera bilden om att jämlika inkomster 
automatiskt medför större tillit analyserade Gustavsson och Jordahl (2008) 
svenska valforskningsdata och kopplade dem till svenska Skatteverkets taxe-
ringsuppgifter på länsnivå. De fann att inkomstskillnader är negativt relate-
rade till generaliserad tillit när det gäller de lägre inkomstgrupperna. Där-
emot spelar det ingen roll för tilliten att vissa bland höginkomstagarna har 
höga toppinkomster. 

Tillit bland människor i olika åldrar, generationer och 
perioder 
I detta avsnitt går jag kort in på variationer i tillitsnivåer som på något sätt är 
kopplade till tid och som kan vara tecken på livscykel-, kohort-/generations- 
och periodeffekter. Man kan utgå från att skillnader i tilliten mellan olika 
åldersgrupper är uttryck för generations-/kohort-, period- och livsloppsfakto-
rer. Det faktum att de flesta studierna emellertid är av tvärsnittskaraktär gör 
det många gånger svårt att veta hur stora de oberoende effekterna av dessa 
faktorer är (Jennings & Stoker 2004, s. 344). Men även när man genomför 
direkta kohortanalyser med hjälp av en design av upprepade tvärsnittsdata är 
det inte alltid möjligt att reda ut olika effekter annat än teoretiskt (jfr. Glenn 
2005, s. 6f.). 

Även om mycket forskning har amerikanskt ursprung tycks yngres förhål-
landevis låga tillit vid varje given tidpunkt utgöra ett tämligen stabilt möns-
ter även gällande Sverige. I alla fall när man ser till World Values Survey-
studierna som började genomföras 1981 (se bilaga 1). Att mönstret ålders-
grupperna emellan är stabilt visar sig också i att så kallade baby boomers 
(människor födda under efterkrigstiden) i USA över tid har gått från att vara 
den grupp med minst tillit till den som har mest tillit, i alla fall under sent 
1990-tal (Jennings & Stoker 2004; Uslaner 2002, s. 91). Däremot tycks det 
inte finnas någon sammanhållen förklaring till detta faktum i litteraturen. 

Tillitsforskningen problematiserar sällan dessa skillnader mellan olika ål-
dersgrupper, utan det normala är att vara medelålders. Få studier handlar 
specifikt om tillit bland unga människor, eller gamla för den delen. De are-
nor där tillit kan tänkas ha betydelse i unga vuxnas liv är många, men just 
förtroende för institutioner har ägnats något mer uppmärksamhet. En del 
forskare har visat att ungdomar hyser mindre förtroende för institutioner av 
olika slag, särskilt politiska, och ofta utvecklar närmast cyniska drag jämfört 
med äldre personer (Fahmy 2005, s. 189f. (Storbritannien); Holtz 1995, s. 
205f. (USA)). Detta kan sägas vara i linje med en traditionell generell pro-
blemfokusering inom ungdomsforskningen (se t.ex. Ohlsson 1997; Ohlsson 

                               
37 Jag är medveten om att man kan göra olika bedömningar i frågan om huruvida Sverige är 
ett etniskt homogent land eller inte. 
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& Swärd 1994).38 Att vara ung länkas då samman med generationsbetingade 
värderingar, men också uppenbara sociala problem såsom hög arbetslöshet 
som är både period- och livscykelrelaterade. Sådana problem kan också vara 
periodrelaterade i bemärkelsen att själva omvandlingen av arbetsmarknaden 
till ett tjänste- och informationssamhälle innebär att inte alla med automatik 
får en given plats. 

Rena livscykelrelaterade förklaringar går ut på att unga människor i bör-
jan av sin karriär inte har hunnit skaffa sig den utbildning och erfarenhet de 
automatiskt kommer att ha några år senare. Det är inte ovanligt att lägre ge-
neraliserad tillit i ung ålder framställs som en livcykeleffekt, dock ofta utan 
att man går in på den eventuella logiken bakom (se t.ex. Patterson 1999). 

De kohorteffekter som Patterson (1999, s. 182ff.) nämner i sin analys av 
tillitens relativa nedgång i USA med hjälp av GSS39-material, handlar om att 
de människor som är uppväxta under efterkrigstiderna kunde ha en speciell 
känsla av frihet och obegränsade möjligheter som då gynnar tilliten. Där-
emot talar Patterson om periodeffekter när det handlar om att de amerikaner 
som är födda mellan 1951 och 1960 färgades av studentrevolterna, Vietnam-
kriget och Nixonskandalen på så sätt att de aldrig blev allmänt tillitsfulla 
igen. 

Flera författare är inne på kohort-/generationsrelaterade förklaringar. 
Rahn och Transue (1998) använde sig av enkätuppgifter från tvärsnittstudier 
på amerikanska gymnasieungdomar som genomförts under 20 års tid. De för 
skillnaderna i generaliserad tillit mellan unga och äldre i USA tillbaka till det 
faktum att amerikanska ungdomar födda på 70- och 80-talet i allmänhet ger 
uttryck för mer hedonistiska och materialistiska värderingar, varför de skulle 
ha mindre gemenskapskänsla jämfört med äldre generationer. Även Putnam 
(2000, s. 258ff.) menar att inte ålder i sig är avgörande, utan snarare att yng-
re människor är mer präglade av en individualistisk världsbild, medan äldre 
människor har kvar de mer gemenskapsinriktade värderingarna som de är 
uppvuxna med. Förklaringen är då, i linje med den tidigare nämda ungdoms-
forskningen, generationsbunden, vilket fortfarande lämnar en kunskapslucka 
om varför förhållandet mellan yngre och medelålders har sett likartat ut över 
lång tid (Uslaner 2002, s. 160). 

Wollebæk (2011, s. 66ff.) diskuterar samspelet mellan ålder och genera-
tionstillhörighet. Han pekar på en generationseffekt av en annan sort i de 
nordiska länderna då han analyserar generaliserad tillit med hjälp av WVS-
data. Wollebæk konstaterar att just de höga tillitsnivåerna i Norden också har 
att göra med att fler och fler unga människor under det senaste decenniet valt 
att genomgå högre utbildning, något som i sin tur är positivt relaterat till 
tillit. På så sätt motverkas tendensen att yngre i allmänhet har tillit i lägre 

                               
38 Ungdomar som har problem eller ungdomar som själva uppfattas som problematiska. 
39 General Social Survey 
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utsträckning än människor i medelåldern, även om skillnaderna inte försvin-
ner helt. Själva mekanismen, menar han, är densamma i hela Europa. 

Några få studier har emellertid använt sig av longitudinella ansatser för att 
kunna spåra olika tidsrelaterade effekter. Jennings och Stokers (2004) under-
sökning är en longitudinell studie som sträcker sig över tre generationer 
amerikaner. På ett liknande sätt som de tidigare amerikanska exemplen, visar 
de att det framför allt är generation X, alltså personer födda på 1960-talet 
fram till en bit in på 80-talet, som är de som både har lägre social tillit och 
politiskt engagemang jämfört med efterkrigsgenerationen. Det innebär alltså 
att de kopplar skillnader mellan personer i olika åldersgrupper till genera-
tionstillhörighet och inte ålder i sig. 

Torcal och Monteros (1999) studie kan i detta sammanhang betraktas som 
ett undantag genom att inte kunna visa på några skillnader i generaliserad 
tillit mellan olika åldersgrupper. Forskarna följde sex generationer40 spanjo-
rer under en 16-årsperiod. De kunde då visserligen konstatera att senare ge-
nerationer har tagit intryck av att det blivit vanligare med en högre utbild-
ning och att deras levnadsvillkor varit bättre tack vare de politiska föränd-
ringarna som skett sedan 1970-talet. Denna eventuella positiva effekt på 
tilliten är ändå dold. Forskarna kunde inte se att det skulle färga av sig speci-
ellt mycket när man ser till tillitsnivåerna i sin helhet. Inte heller kunde de se 
några livsloppseffekter som gäller tilliten. Tvärtom är skillnaderna förhål-
landevis små inte bara mellan åldersgrupperna, utan också mellan generatio-
nerna. Mot bakgrund av dessa tester och förkastande av alternativa hypoteser 
drar Torcal och Montero slutsatsen att just bristen på tillit och politiskt för-
troende, som sägs ha sina rötter i landets långa historia av inbördeskrig och 
diktatur, har överförts från generation till generation. 

Jag berörde redan lite kort periodeffekters betydelse för tilliten och tänker 
nu försöka fördjupa detta något. Ser man till enskilda individer är den gene-
raliserade tilliten41 enligt Uslaner (2002, s. 27) stabil, fast inte konstant, un-
der livets gång. Med det menas att man i grunden har eller saknar tillit och 
detta grundläggs i barndomen, men att denna tillit i viss mån, men inte 
mycket, kan variera under livets gång med åldern och genom erfarenheter. 

Generaliserad tillit kan således bli påverkad av kollektiva erfarenheter om 
än på olika sätt beroende på vilken samhällelig position man befinner sig och 
vilka åsikter man har. Det ligger utanför avhandlingens fokus att mer i detalj 
gå in på sådana kollektiva erfarenheter, utan det kan enbart kort nämnas att 
Uslaner (2002, s. 37) ger exempel som Vietnamkriget och civilrättsrörelsen 
för amerikaner, och arbetarrörelsens framväxt i Sverige. Bachman och Jen-
nings (1975) analyserade två amerikanska longitudinella enkätstudier42 om 
politiskt förtroende, närmare bestämt förtroende för regeringen där de fann 

                               
40 Generation här i bemärkelsen kohort. 
41 Till skillnad från den partikulära/strategiska tilliten. 
42 Political Socialization Study (PSS) och Youth in Transition Project (YTP) 
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att förtroendet påverkades av hur man såg på USA:s roll i Vietnamkriget. 
Däremot hade inte faktisk tjänstgöring som soldat någon större betydelse i 
sig. 

Även svenska folket har i den samtida historien varit med om ett antal 
kollektiva händelser som kan tänkas prägla människors tillit. De viktigaste i 
nutidshistorian är kanske mordet på statsminister Olof Palme 1986, förlis-
ningen av färjan Estonia 1994, mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003 
samt tsunamikatastrofen i Thailand 2004. Trots det har den generaliserade 
tilliten i Sverige varit rätt konstant, och det går inte att visa på några samva-
riationer med dessa händelser utifrån en relativt färsk analys av SOM-
materialet (Rothstein 2009, s. 108). Också institutionsförtroendet är relativt 
stabilt. Att förtroendet för ekonomiska institutioner sjönk tillfälligt kan an-
tagligen till en del förklaras av den ekonomiska krisen på 1990-talet 
(Rönnerstrand & Johansson 2008, s. 9). 

Men man kan också se på samhälleliga förändringar på ett än mer dras-
tiskt sätt genom att de kan forma hela generationers attityder och värderingar 
som ovan nämnts. Både Luhmann (1968, 1988) och Giddens (1996, 1999) 
skriver på ett liknande sätt om behovet av tillit i det moderna samhället, även 
om det finns en rad skillnader mellan de båda, vilket Jalava (2001; 2006) 
påpekar i sin analys av deras tillitsteorier. Grundtanken är att samhällets 
utveckling har gjort att individen å ena sidan har större chans att leva ett 
tryggt liv, men att detta liv å andra sidan är så komplext att individen inte 
själv kan ha överblick utan måste använda sig av komplexreducerande me-
kanismer för att hantera hittills okända risker. För att finna sig tillrätta i mo-
derniteten är människan alltså tvungen att använda sig av så kallade abstrak-
ta system som i sin tur baserar sig på tillit. Eftersom olika företeelser inte 
längre är överblickbara eller kontrollerbara krävs tillit till det som överbryg-
gar vår okunnighet (Giddens 1999, s. 28f.). I samband med 
(sen)modernitetens inträde och därmed ändrade villkor för hur människan 
måste förhålla sig till sin omvärld är det också på sin plats att åtminstone 
kort nämna Beck (1992) som myntat begreppet risksamhället. Han talar vis-
serligen inte direkt om tillit, men hans bok med samma titel brukar citeras 
som den klassiker som tydligast illustrerar senmodernitetens möjligheter och 
utmaningar. Huvudtesen är att det västerländska samhället har gått från att 
producera välstånd till att ha som mål att hantera risker och uppnå säkerhet, 
vilket indirekt knyter an till Giddens och Luhmanns tankar om tillit som 
nödvändighet för att hantera en komplex omvärld. Också Seligman (1997) 
framför tankar som liknar Becks när han menar att det som han kallar för ren 
tillit (orig. pristine trust) bara uppstår då de roller människor intar gentemot 
varandra inte är givna längre, utan förhandlingsbara och därmed en källa till 
osäkerhet. 
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Förklaringsansatser till variationer i tilliten 

Nästa steg blir att se på vilka andra förklaringsfaktorer eller korrelerande 
faktorer som har knutits till tillit. De flesta studierna har kvantitativ karaktär 
där sambanden kan betraktas som statistiskt säkerställda. Andra gånger rör 
det sig om kvalitativa upplägg där man inte kan tala om samma typ av för-
klaringar. I genomgången markerar jag vilken typ av empiri det rör sig om. 

Anledningen till att jag i så stor utsträckning hänvisar till Uslaner (2002) 
är att han genomfört mycket omfattande analyser av många stora attityd- och 
värderingsundersökningar där åtminstone den allmänna tillitsfrågan och 
ibland några andra frågor om tillit ingår. Fokus i hans analyser ligger 
visserligen på det amerikanska samhället, men många gånger är det rimligt 
att anta att mekanismerna på individnivå kan betraktas som mer 
allmängiltiga. 

Det ska redan inledningsvis sägas att två grundläggande 
förklaringsmodeller för olika typer av tillit dominerar. Generaliserad tillit 
antas härröra från människors predispositioner som delvis skapas i 
barndomen, medan partikulär/partikulariserad43 tillit antas basera sig på 
erfarenheter av och därmed kunskap om människors trovärdighet (Uslaner 
2000, 2002; Yamagishi & Yamagishi 1994). Freitag och Traunmüller (2009) 
visar dock, baserat på tyska data från SOEP44, att både personliga förutsätt-
ningar och tidigare erfarenheter av människor av olika slag har betydelse för 
tillit, men att de är sfärspecifika. Med det menas att erfarenheter från den 
privata livssfären främst har betydelse för den intima partikulära tilliten, och 
omvänt att erfarenheter av okända personer återspeglar sig i den mer abstrak-
ta sociala tilliten. Så även om jag kommer att uppehålla mig framför allt vid 
olika typer av erfarenheter i min egen studie är det viktigt att inte glömma 
bort även andra individuella faktorer. 

I de fall det framgår försöker jag markera vilken dimension av tillit 
analyserna avser. Allra oftast talas det om allmän, generaliserad eller social 
tillit som begreppsligt ligger nära varandra. Ibland utgår man då från just den 
allmänna tillitsfrågan, ibland rör det sig om en variant på den eller en sam-
manvägning av olika frågor som rör tillit till människor i allmänhet. Om inte 
annat anges lyfter jag fram sådana samband som kvarstår efter att det kon-
trollerats för andra faktorer såsom socioekonomiska och sociodemografiska 
faktorer. 

                               
43 I den engelskspråkiga forskningslitteraturen talas det om particularized trust, vilket förtyd-
ligar just överföringsaspekten. Själv föredrar jag uttrycket partikulär tillit för att inte vara låst 
till en enda förklaringsmodell, utan där enbart tillitsobjekten, konkreta och ofta kända perso-
ner, bestämmer val av term. 
44 German Socio-Economic Panel Study 
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Bakgrundsfaktorer och individuella resurser 
Överlag tycks ålder, utbildning och etnicitet45 ha störst inverkan på generali-
serad tillit (Rothstein & Uslaner 2005, s. 181ff.; Uslaner 2002). Att äldre 
människor i regel tycks ha tillit i större omfattning än yngre föreslår Patter-
son (1999, s. 182) kan ha att göra med att människor i 40–50-årsåldern oftast 
lever ett ekonomiskt stabilare liv jämfört med yngre personer. Men han er-
känner samtidigt att detta inte är någon uttömmande och tillfredsställande 
förklaring.46 

Mycket tyder på att hög utbildning uppträder parallellt med hög generali-
serad tillit. Uslaner (2002, s. 113) och Smith (1997) visar detta för det ame-
rikanska samhället, den senare med hjälp av tidsserier från GSS-materialet. 
Sambandet har också pekats ut i en rad europeiska studier. Freitag och 
Traunmüller (2009) demonstrerar exempelvis att det också gäller för Tysk-
land. Dessutom visar det sig att sambandet också gäller för tillit i den privata 
sfären, det som annars ofta kallas för partikulär tillit. Hög utbildning sam-
manföll i en norsk studie också med större förtroende för regeringen 
(Christensen & Lagræid 2002). Men det finns delade uppfattningar om huru-
vida utbildning bidrar till att människor bättre kan tolka information samt 
socialiserar dem till att bli tillitsfulla, eller om det snarare är tillitsfulla män-
niskor som också får bättre utbildningsresultat (Bjørnskov 2007, s. 7). 
Sztompka (1999, s. 137) som bland annat beskriver tillit som relation menar 
dock att just (ut)bildning hindrar människor från att inta icke önskvärda ex-
trempositioner i fråga om tillit som naiv blind tillit eller ”paranoid misstro” 
(min översättning). 

Uslaner (2002) fann inga samband mellan inkomstnivåer och tillit i det 
amerikanska material han analyserat. Däremot visar Wollebæk (2011, s. 
69ff.) i analysen av WVS-material från 2000 och 2009 på ett positivt sam-
band mellan hög hushållsinkomst och generaliserad tillit Norden. Men han 
reserverar sig för att just öppenhet och tillit också kan innebära att det är 
lättare att skaffa sig en högre inkomst. Brehm och Rahn (1997) visar i sin 
studie som baserar sig på amerikanska GSS att arbetslöshet har effekt på 
bristande generaliserad tillit samt bristande politiskt förtroende (för liknande 
resultat se Fehr m.fl. 2003).47 När det gäller svenska förhållanden kunde 
Edlund (2006) visa på, om än svaga, samband mellan arbetslöshet respektive 
arbetarklasstillhörighet och politisk misstro. 

Vidare har personer som inte är vita i en amerikansk kontext en större 
partikulär tillit men mindre generaliserad tillit, enligt Uslaners dikotoma 
förståelse av de två, om man så vill, typerna av tillit. En förklaring kan vara 

                               
45 Uslaner talar om ras, men då handlar det i praktiken framför allt om afroamerikaners miss-
tro mot det vita majoritetssamhället i USA. 
46 Argumentet håller inte heller med tanke på att analyserna i regel är multivariata där både 
ålder och inkomst återfinns i samma statistiska modell. 
47 Författarna arbetar med strukturella ekvationsmodeller varför jag talar om effekter. 
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att det är lättare att lita på dem som man uppfattar som lika en själv, och 
därför kan det vara svårare att lita på människor i allmänhet när majoriteten 
av denna allmänhet utgörs av vita människor. En annan har att göra med det 
vita majoritetssamhällets (historiska) förtryck av den afroamerikanska be-
folkningen, med andra ord en kollektiv negativ erfarenhet eller åtminstone 
ett kollektivt minne (Uslaner 2002, s. 34f.). Man kan tänka sig att etnicitet är 
förknippat med flera andra fenomen och på så sätt har betydelse för tillit. En 
möjlighet skulle kunna vara att det att ha en etnicitet som avviker från majo-
ritetsbefolkningens kan relateras till utsatthet för diskriminering på grund av 
kultur och etnicitet i sig, men också låg socioekonomisk status. 

Ett annat fenomen kopplat till det kan vara just andra kulturella präglingar 
jämfört med majoritetssamhället. I en senare artikel där Uslaner (2008) an-
vänder sig av flera stora befolkningsstudier driver han tesen att tillit har en 
kulturell förankring. Även Freitags (2003) analys av det schweiziska WVS-
materialet visar på kulturella skillnader då han fann att medborgarna i de 
tysktalande delarna tenderade att ha generaliserad tillit i större utsträckning 
än sina landsmän med franska eller italienska som modersmål. Ytterligare ett 
sätt att förklara kopplingen mellan etnicitet och tillit har att göra med att 
etniska minoritetsgrupper ofta lever isolerat från majoritetssamhället. Isole-
ringen kan sedan i sin tur leda till att man enbart litar på dem man känner, 
det vill säga har partikulär tillit, i stället för generaliserad tillit. Detta är något 
som Uslaner (2011) demonstrerar med hjälp av data från amerikanska 
SCBS48 och UK Citizenship Survey49. 

Kön brukar finnas med i många undersökningar som något man automa-
tiskt kontrollerar för. Men kön tycks överlag inte vara en särskilt bra förklar-
ingsfaktor i fråga om tillit till människor i den snäva bemärkelsen (Uslaner 
2002, s. 98, 108). Men några studier tar ändå upp ämnet. Freitag (2003) fann 
i sina schweiziska data att kvinnor tenderar att ha generaliserad tillit i större 
utsträckning än män. Christensen och Lagræid (2002) fann i en norsk be-
folkningsundersökning att kvinnor var mer benägna att ha förtroende för 
regeringen än män. En förklaring forskarna erbjuder är att kvinnor tenderar 
att vara mer beroende av den offentliga sektorn direkt och indirekt genom att 
ha sin primära arbetsmarknad där och genom traditionella omsorgsmönster 
(a.a., s. 14). Inkluderar man också trygghet i tillitsbegreppet kan det betrak-
tas som rätt etablerad kunskap att kvinnor i genomsnitt känner sig otryggare 
än män i det offentliga rummet (för en litteraturgenomgång se Heber 2007, s. 
28; Sandstig 2009, s. 80ff.). 

Svenska forskare har funnit ett positivt samband mellan hälsa och genera-
liserad tillit samt förtroende för institutioner (se t.ex. Lindström & Mohseni 
2009; Mohseni & Lindström 2007, 2008). Motsatsen till trygget som en di-
mension av tillit är otrygghet, vilken i sin tur ligger nära rädsla för brott. 

                               
48 Social Capital Benchmark Study 
49 United Kingdom Citizenship Survey/tidigare HOCS (Home Office Citizenship Survey) 
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Pain (1997) fann i en brittisk kvalitativ intervjustudie att äldre personer som 
då ofta har olika funktionsnedsättningar ofta känner sig otrygga på grund av 
att de uppfattar sig som mer sårbara, att de har mindre kontroll samt att de 
många gånger haft tidigare erfarenheter av trakasserier i offentliga miljöer. 

Men människors resurser återspeglar sig inte enbart i utbildning, inkomst 
och hälsa. Ett exempel på resurser i mer överförd bemärkelse50 ges i Glaeser 
med fleras (2000) studie som bestod av en enkät och en experimentell del. I 
denna undersökning visade det sig att människor med högre status också 
tenderade att bete sig mer tillitsfullt på grund av att de hade en form av vad 
de kallar för ” ‘individual social capital’, a subcomponent of human capital 
that reflects an ability to earn returns from social situations” (a.a., s. 841) 
(för en liknande studie se Hong & Bohnet 2007). Yamagishi med flera 
(1999) kombinerade i en japansk studie enkätdata med ett spelexperiment 
där det visade sig att människor som enligt enkätsvaren hade hög generalise-
rad tillit också var mycket sensibla i sina bedömningar av när det var läge att 
agera tillitsfullt och när man skulle dra sig ur en riskfylld situation i experi-
mentdelen. Författarna avslutar sin diskussion med att diskutera huruvida 
tillit kan vara en biprodukt av utvecklandet av en så kallad social intelligens, 
där den som kan göra realistiska bedömningar och risktaganden också har 
råd att ha tillit. Den misstänksamma går däremot miste om olika tillfällen till 
samspel som på olika sätt hade kunnat vara gynnsamma för henne. 

Barn- och ungdomsårens betydelse för tillit 
När man anlägger ett livsloppsperspektiv som jag försöker göra i denna av-
handling är naturligtvis människors barndom och ungdom av intresse. Det 
finns en hel del forskning om tillit i barndomen (se t.ex. Rotenberg 2010), 
men det är inte lika gott om studier som relaterar barndomen till tillit i vuxen 
ålder. Temat behandlas i stora drag i litteraturen om den tidiga anknytningen, 
primärsocialiseringen samt om föräldrars separationer och andra kritiska 
händelser. Man får dock komma ihåg att forskningen ofta utförs på personer 
som är förhållandevis unga, det vill säga antingen tonåringar eller unga uni-
versitetsstudenter. Eventuella samband som skulle vara synliga även under 
längre perioder är därför särskilt svåra att uttala sig om. 

Anknytning och identitetsbildning 
Framför allt psykologisk forskning betonar inte oväntat den tidiga anknyt-
ningen som central för senare tillitsrelationer. Dessa studier baserar sig då i 
allmänhet på psykologernas kliniska praxis. 

Det går inte att bortse från Eriksons (1965, 1969; Erikson & Erikson 
1997) utvecklingspsykologiska teori, eftersom tillit intar en så central ställ-
ning i den. Erikson föreställer sig att människan genomgår ett antal givna life 

                               
50 Utöver kontroll och vissa värderingar som jag kommer till längre fram i detta kapitel. 
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stages, en term som kanske lämpligast låter sig översättas med livsstadier. 
Just tillit betraktas då som det framgångsrika eller lyckade utfallet av det 
allra första stadiet som infaller under barnets allra första år. Barnet knyter an 
till mamman, eller den vuxna som vårdar det, och genom denna första an-
knytning blir det så småningom medvetet om sig själv och omgivningen. 
Detta ger barnet också möjlighet att interagera med densamma (Erikson 
1965, s. 83, 1969, s. 224). Denna grundläggande tillit anses vara en förut-
sättning för att man ska kunna känna förtroende för nya personer alltefter-
som ens kontaktkrets utvidgas. Det finns även paralleller till exempelvis 
Bowlbys (1971) forskning om secure base där själva termen syftar till den 
person barnet knyter an till. 

Att relationen mellan barn och föräldrar är betydelsefull för barnets tillit 
visar exempelvis Masches (2008) studie som baserar sig på strukturerade 
intervjuer med nästan femhundra unga vuxna i Tyskland. I den var just barn 
med bra förälder–barn-relationer benägna att relativt tidigt ingå långvariga 
partnerskap. Däremot fann de inga belägg för den omvända relationen. 

Bridges (2003) analyserade i sin kunskapsöversikt studier där man 
undersökt anknytningskvalitet och trygghet i relation till utvecklingsmässigt 
välbefinnande där tillit många gånger ingår. Hon understryker att studier 
som intresserar sig för tidig anknytning sällan har någon longitudinell inrikt-
ning, och därför är det svårt att få kunskap om dessa första erfarenheters 
räckvidd. Några studier pekar dock på att den tidiga anknytningen också 
återspeglas i senare anknytningsmönster i tonåren och ungt vuxenliv. När det 
gäller just brister i dessa tidiga relationer hamnar den tidiga anknytningen 
lätt i skymundan när man också ser till andra händelser som möjligen inträf-
far samtidigt och som starkt präglar barnet. 

Primärsocialisering 
Men föräldrarna är inte bara betydelsefulla i egenskap av sina barns första 
anknytningsobjekt, utan också viktiga aktörer i socialiseringen under de för-
sta levnadsåren. I en del studier förs fram att det i första hand är primärsocia-
liseringen som påverkar tillit gentemot okända personer senare i livet. Usla-
ner (2002, s. 93, 110, 113, 163, 2008) refererar till flera olika studier och 
analyserar själv material från Niemi-Jennings-studien51 (Youth-Parent Socia-
lization Panel) och General Social Survey där man hittat starka positiva 
samband mellan föräldrarnas tillit och barnens. Stolle och Hooghes (2004) 
analys av Youth-Parent Socialization Panel-data visar också på att generali-
serad tillit i tonåren vanligtvis håller i sig till vuxen ålder. En alternativ tolk-
ning skulle vara att ungdomstillit leder till vuxentillit. Likväl ger författarna 

                               
51 En longitudinell enkätstudie som startade 1965 då man intervjuade runt 1600 gymnasie-
ungdomar baserade på ett representativt urval i USA samt deras föräldrar. Datainsamlingen 
skedde i fyra så kallade vågor fram till 1997. 
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inte någon förklaring till denna första tillit i sig med hjälp av det material de 
har att tillgå. 

Ibland verkar det dock som om slutsatsen att tidig socialisering skulle på-
verka senare tillit bygger på en indirekt bevisföring. Utifrån det faktum att 
man i befolkningsstudier inte hittat något samband med senare upplevelser 
samtidigt som man kontrollerar för bakgrundsfaktorer drar man slutsatsen att 
tillit måste ha skapats tidigt i livet, och då ligger det nära att spåra det till 
ursprungsfamiljen (se t.ex. Sturgis, Patulny & Allum 2007; Uslaner 2002, s. 
93). 

Dohmen med flera (2006, s. 24f.) ser tre potentiella kanaler för hur tillit 
kan överföras mellan föräldrar och barn: genetik, barns härmande av föräld-
rarna samt föräldrarnas avsiktliga försök att påverka sina barns attityder. 
Dessa uppstår antagligen samtidigt och interagerar med varandra. Det är 
framför allt de två senaste sätten som jag kort kommer att fördjupa här. 
Forskarteamet kring Dohmen använde sig av tyska SOEP- surveydata för att 
undersöka generaliserad tillit och riskbenägenhet bland föräldrar och barn.52 
De fann ett starkt robust samband mellan föräldrars och barns tillit. De kon-
staterar också att barn som liknar sina föräldrar personlighetsmässigt tende-
rar att ha liknande tillitsmönster som dem. Riskbenägenhet visade sig över-
föras på ett mycket specifikt sätt. Det vill säga har man blivit varnad i just 
detta avseende tenderar man också att vara försiktig i just detta avseende. 
Forskarna understryker dock att tillit inte automatiskt återspeglas i större 
riskbenägenhet. 

I en tidig amerikansk enkätstudie med studenter och deras föräldrar visar 
Katz och Rotter (1969) att unga mäns tillit korrelerade med deras fäders 
tillit 53 i positiv riktning. Däremot kunde man inte se sådana samband i fråga 
om mödrarna och inte heller mellan kvinnliga studenter och deras fäder eller 
mödrar. Även om detta resultat antagligen på grund av olika samhällsstruk-
turer tidsmässigt och kulturellt inte låter sig överföras till det svenska sam-
hället i dag är det rimligt att anta att föräldrarnas uppfostringsstil likväl kan 
ha betydelse på ett mer generellt plan. Uslaner (2002, s. 26) driver tesen att 
det är föräldrarnas roll som, vad han kallar för moraliska lärare, svarar för 
uppkomsten av det som han kallar moralisk tillit. Men den tidiga socialise-
ringen sker även indirekt, nämligen genom den attributionsstil (som då kan 
vara optimistisk respektive pessimistisk) som föräldrarna planterar i sina 
barn (M.E.P. Seligman 1991, s. 128; Uslaner 2002, s. 77). Denna attribu-
tionsstil spelar en avgörande roll för den generaliserade tilliten, vilket jag 
kommer att utveckla längre fram. 

I den undersökning som kallas Niemi-Jennings socialization study visade 
det sig att omfattade möjligheter till självbestämmande både när det gäller att 

                               
52 Ungefär hälften av barnen var minderårig. 
53 Här mätt i form av en mängd olika frågor, de flesta relaterade till abstrakta kategorier av 
människor, också känd som Rotters (1967) Interpersonal Trust Scale. 
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välja vänner och att delta i familjens gemensamma beslut sammanföll med 
hög generaliserad tillit även 17 år efter det första mättillfället i studiedelta-
garnas barndom. Något paradoxalt menar jag är det faktum att å ena sidan 
möjligheten att gå sin egen väg och å andra sidan att dela föräldrarnas värde-
ringar ökade sannolikheten för att ha generaliserad tillit som vuxna (Uslaner 
2002, s. 102f., 163). Vidare har det en positiv inverkan även på relationer 
man har i vuxenlivet, att minnas sina egna relationer med föräldrarna som 
tillitsfulla, utifrån analysen av amerikanska enkätdata från en tvärsnittsun-
dersökning54 (An & Cooney 2006) samt en longitudinell studie55 (King 
2002). 

Ytterligare ett exempel är Campbells (1979) studie där man ställde struk-
turerade frågor till amerikanska gymnasieungdomar och deras föräldrar. 
Denna studie visar att det finns en särskilt stark koppling mellan mor och 
barn när det gäller socialisering i politiskt förtroende. Forskaren fann också 
en viss koppling när det gäller överföringen från pappan och vänner. Där-
emot finner man inget samband ifrågan om skolan.56 Med tanke på att indi-
viderna var så unga kan det vara svårt att veta huruvida detta har betydelse 
längre upp i vuxenlivet. Uslaner (2002, s. 77) medger också att det måste 
finnas andra faktorer som tidigt i livet påverkar ens senare tillit, som inte 
utgår direkt från föräldrarna. Likväl är ett uppenbart problem att det finns ont 
om data som skulle tillåta ett närmare utforskande av ett sådant samband. 

Föräldrar spelar således generellt en framträdande roll, och deras infly-
tande kan både främja och hindra tillit. PEW57 Philadelphia-data visar exem-
pelvis att den som ofta har blivit varnad som barn tenderar att enbart ha tillit 
till kända, men inte okända personer (Uslaner 2002, s. 110). Även Stolle 
(2001, s. 127) hittade detta samband i sitt material som hon hämtat in bland 
medlemmar i amerikanska, tyska och svenska frivilligorganisationer. 

Stolle och Nishikawa (2011) kombinerar i en nyligen publicerad studie 
kvantitativa och kvalitativa material för att försöka förklara att den yngre 
generationen i USA har mindre generaliserad tillit än äldre generationer, 
samt att tilliten tycks sjunka i befolkningen överlag. Tvärtemot vad andra 
socialiseringsteoretiker hävdar pekar dessa forskare på en mycket lösare 
koppling mellan föräldrars och deras barns tillit. Studien har ett mycket am-
bitiöst upplägg där över 1 400 barn i mellanstadieåldern och deras föräldrar i 
USA och Kanada fick svara på en enkät (CCS58). 40 kanadensiska föräldrar 
djupintervjuades dessutom. Det speciella med undersökningsdesignen är att 
man alltså inte förlitar sig på retrospektiva data om barnuppfostran, utan 
ställer frågor samtidigt som barnen också åldersmässigt är barn och lever i 

                               
54 National Survey of Midlife Development (MIDUS) 
55 Marital Instability Over the Life Course Study 
56 Här användes ett sammansatt mått: aggregerade svar om tillit från alla intervjuade elever, 
skolans utrustning och en del av lärarnas svar i fråga om tillit. 
57 Opinionsundersökningar av amerikanska Research Center for the People and the Press 
58 Comparative Children’s Survey 
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samma hushåll som sina föräldrar. Eftersom just den allmänna tillitsfrågan 
kan vara för abstrakt för barn (Rotenberg, Smelser & Baltes 2004) ställde 
forskarna mer konkreta frågor om tillit till olika grupper på en tänkt skala där 
de två polerna utgörs av mer eller mindre kända personer. Det framkom ett 
tydligt mönster där barnen genomgående uppgav lägre tillit jämfört med sina 
föräldrar ju längre ut på skalan man gick från kända till okända personer. 
Stolle och Nishikawa garderar sig mot invändningar om att just de påtalade 
utvecklingspsykologiska faktorerna och inte faktiska variationer i tilliten 
skulle förklara dessa skillnader. Detta gör de genom att kontrollera mot ma-
terialet från Parent-Child Political Socialization-projektet som inhämtats 30–
40 år tidigare, och validerar sina fynd genom att se liknande mönster där. 
Utifrån ett intresse att generera nya förklaringar till dessa iakttagelser använ-
der de sig av intervjumaterialet. Där framkommer mycket tydligt att många 
föräldrar, såväl de som har kategoriserats som misstänksamma som de med 
blandad tillit och de generellt tillitsfulla, brukar uppmana sina barn att inte 
lita på okända människor. De föräldrar som själva i de flesta avseenden var 
tillitsfulla betonade att det i deras liv rörde sig om ett val att lita även på 
okända människor, eftersom fördelarna översteg de potentiella riskerna. Men 
när det gällde deras barn uppfattade de sig inte ha något sådant val, utan 
kände sig tvungna att uppmana dem att vara misstänksamma. Föräldrarna 
återkom till olika worst case-scenarier och Stolle och Nishikawa identifiera-
de två underliggande mekanismer till detta beteende. Den första är att föräld-
rarna uppfattade barnen som naturligt sårbara. Författarna påpekar det para-
doxala i att föräldrar som betraktar sin egen tillit som något mycket värde-
fullt, ser denna som en källa till sårbarhet hos sina barn. Det innebär då sam-
tidigt att generaliserad tillit ses som något naturligt som inte behöver 
utvecklas aktivt, utan snarare måste begränsas. Den andra mekanismen är att 
föräldrarna uppfattade att samhället ständigt förändrades till det sämre, och 
blev mer riskfyllt. Underlaget för dessa föreställningar hämtades framför allt 
från massmedia. 

Jennings och Stoker (2004) som analyserade paneldata59 från tre 
generationer amerikaner pekar på att denna första överföring visserligen går 
att spåra, men att människor framför allt i ung vuxenålder är starkt formbara 
i sin tillit. Sturgis med flera (2010) ifrågasätter i en studie på unga vuxna, 
genomförd i Australien, också den rådande uppfattningen om att socialise-
ringen i familjen är avgörande. I en tvillingstudie visar forskarna att genetis-
ka faktorer tycks inverka på generaliserad tillit. Socialisering och gemensam 
social miljö var däremot av underordnad betydelse. Beträffande ärftligheten, 
menar författarna, kan den dels ha en direkt verkan, dels vara mer indirekt 
kopplad till olika personlighetsdrag. 

                               
59 Tidigare nämnda Youth-Parent Socialization Panel Study 
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Kritiska händelser i barndomen 
Till de mest diskuterade enskilda händelser i barndomen som förknippas 
med tillitens utveckling hör föräldrars skilsmässor. Ofta sätts dessa kritiska 
händelser i förbindelse med barnens senare tilltro till relationer i allmänhet 
och sin egen relationsförmåga i synnerhet. Van Schaik och Stolberg (2001) 
undersökte sådana mönster genom att ställa strukturerade frågor till runt 
fyrahundra unga vuxna. De såg en negativ koppling mellan dels skilsmässo-
bakgrund i sig, dels fäders bristande engagemang och unga vuxnas tillit i 
nära relationer mätt genom en rad olika frågor. Franklin, Janoff-Bulman & 
Roberts (1990) jämförde sammantaget runt sjuhundra unga vuxna från 
skilsmässohem och sådana som kom från intakta familjer genom att ställa 
frågor utifrån olika psykologiska skalor. De fann att de som hade skilda för-
äldrar tenderade att vara mer pessimistiska när det gäller sina egna presumti-
va äktenskap. De som inte hade separerade föräldrar, men i stället dåliga 
relationer med dem var mer benägna att ha en dålig bild av både andra och 
sig själva jämfört med skilsmässobarn med väl fungerande föräldrakontakt. 
För skilsmässobarnen gällde ju sämre relation till mamman och ju mindre 
kontakt med pappan desto mer negativ syn på andra människor. Däremot 
hade de ingen särskilt negativ bild av sig själva, något som förklaras som en 
bemästringsstrategi som alltså gick ut på att psykologiskt skilja mellan för-
äldrarnas konflikter och sig själv. I en andra studie som redovisas i samma 
artikel fann samma forskargrupp att de unga vuxna som hade skilda föräldrar 
inte hade några lägre nivåer av generaliserad tillit. På samma sätt liknade 
tillitsnivåerna varandra även när det gäller tillit till specifika grupper; enbart 
i fråga om deras eventuella framtida äktenskap hade de mindre tilltro. Även 
här framförs en skyddsmekanism som innebär att barn enbart generaliserar 
till relevanta livsområden som förklaring. 

På ett liknande sätt uttryckte de flesta deltagare att de hade generaliserad 
tillit i Duran-Aydintugs (1997) studie som baserade sig på sextio 
djupintervjuer med unga vuxna med skilsmässobakgrund. Men det fanns 
undantag; de intervjupersoner vars föräldrar hade separerat när de var i 
tonåren och de som hade känt sig lurade av sina föräldrar uppgav att de hade 
svårt att lita på människor i allmänhet. I likhet med studierna ovan sa sig 
flera intervjupersoner inte känna särskilt mycket tillit i partnerrelationer, det 
vill säga hade brister i partikulär tillit. Samtidigt reserverar sig författaren för 
att detta mycket väl kan ha att göra med att dessa högskolestudenter befann 
sig i ett ännu nytt och okänt sammanhang och därför tenderade att vara 
försiktiga. Intressant nog visade sig framför allt kvaliteten i barn–
förälderrelationen samt förekomsten och graden av konflikter ha betydelse 
för barnens möjligheter att ingå nära relationer. Även Franklin med fleras 
(1990) undersökning visar att det spelar stor roll huruvida föräldrarnas rela-
tion enbart resulterade i skilsmässa eller medförde långdragna konflikter. I 
det första fallet var barnen enbart något mer pessimistiska i fråga om äkten-
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skapet jämfört med unga vuxna utan skilda föräldrar, medan det i det senare 
fallet resulterade i minskad tillit och optimism på alla plan. 

Till skillnad från dessa studier fann King (2002) i en amerikansk 
representativ longitudinell studie där hon analyserat strukturerade intervjuer 
med drygt sexhundra unga vuxna, att föräldrars skilsmässa inte var relaterad 
till tillit till en partner. Skilsmässobakgrunden var enbart negativt korrelerad 
till tillit till mamman och till människor i allmänhet enbart under förutsätt-
ningen att separationen inträffat tidigt i livet. Detta samband kvarstår vidare 
enbart om relationen till föräldrarna dessutom var dålig. Barn med skilsmäs-
soerfarenhet hade dock lägre tillit till sina fäder, i alla fall om relationen inte 
var särskilt nära. Men King fann också skyddande faktorer; lyckade relatio-
ner i vuxenlivet minskar risken att inte lita på andra partner. 

I en relativt småskalig (n=39) kvalitativ studie fann Baker (2005) då hon 
intervjuade vuxna att de vars föräldrar varit frånvarande när de var små ge-
nerellt uttrycker att de har låg självtillit och även låg tillit generellt. Framför 
allt de kvinnor som upplevt sin pappa som frånvarande hade även som vuxna 
svårt att föreställa sig att en man skulle kunna älska dem. Speciellt de vars 
föräldrar hade manipulerat dem att tro dåligt om den andra föräldern hade 
svårt att lita på andra, men inte minst på sig själva och sitt eget omdöme. 

Till övriga tidiga livshändelser som sätts i relation till senare tillit hör 
mobbning. Jantzer, Hoover, & Narloch (2006) visar till exempel i en sur-
veystudie bland 170 högskolestudenter att mobbning i barndomen samman-
föll med låg tillit till vänner och bekanta som man har just när man är ung 
vuxen, men det hade inget samband med senare parrelationer. Författarna 
föreslår att det kan ha att göra med att man väljer sin partner, medan ganska 
många vänskapliga relationer är mer situationsbetingade då man exempelvis 
inte väljer sina kurskamrater. Generellt var nivån av tillit och tillfredsställel-
se lägre i vänskapsrelationer bland studenter med mobbningserfarenhet, sam-
tidigt som de också var blygare i sådana relationer jämfört med personer som 
inte hade sådana mobbningsupplevelser. 

Salmi, Smolej och Kivivouri (2007) har i en representativ enkätstudie60 på 
finska ungdomar i åldern 15–16 studerat huruvida utsatthet för övergrepp är 
relaterat till generaliserad tillit. Bland alla typer av övergrepp, däribland 
olika typer av väldefinierade brott, var sambandet som starkast mellan erfa-
renheter av att ha varit mobbad och att sakna tillit. Detta gällde både om 
övergreppet hade skett vid enstaka tillfällen och hade upphört eller om det 
fortfarande pågick. I det senare fallet var risken att sakna tillit tre gånger 
större än för personer utan sådan erfarenhet.61 

                               
60 Finnish Self-Report Delinquency Study (FSRD) 
61 Deras tillitsmått innehöll både tre frågor om tillit allmänt och en om huruvida man ofta har 
känt sig lurad av sina vänner. Jag misstänker att den sista frågan i forskarnas tillitsindex kan 
ha särskild betydelse för studiens resultat i fråga om mobbning. 
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Förluster av en anhörig kan också utgöra en sådan kritisk händelse med 
betydelse för tilliten. Kopp-Smiths (2010) avhandling baserar sig på struktu-
rerade frågor till drygt tvåhundra deltagare där knappt hälften hade förlorat 
en förälder tidigt i livet. Dessa personer hade i genomsnitt högre värden när 
det gäller rädslan för intimitet, ängslig och undvikande anknytning, ensam-
het och lägre tillit i senare nära relationer än deltagare utan sådana förluster. 

Erfarenheter av kontakt med andra människor och institutioner 
Många av de erfarenheter vi gör är av social natur, och därför har också kon-
takter med andra människor betydelse för tilliten. Eftersom mycket av den 
forskning som handlar om människors nätverk ligger utanför avhandlingens 
fokus berör jag en del enbart summariskt. 

Idén om att positiva erfarenheter av människor på ett område skulle spilla 
över även på andra livsområden framförs av flera författare (Hardin 1993, s. 
507; Uslaner 2002, s. 113), något som det dock enbart finns begränsat empi-
riskt stöd för. Däremot finns resultat som pekar mot att sådana erfarenheter 
förstärker tilliten till dem man redan känner (Freitag 2003; Freitag & 
Traunmüller 2009; Uslaner 2002, s. 131f.). 

Ser man till den empiriska sociologiska och statsvetenskapliga forskning-
en förekommer ofta tesen att partikulär tillit baserar sig på tidigare interak-
tioner mellan människor vars trovärdighet man bedömer på olika sätt, medan 
generaliserad tillit snarare förklaras med en personlig benägenhet att vara 
mer tillitsfull eller misstänksam, samt tidig socialisering (Uslaner 2000, 
2002; Yamagishi & Yamagishi 1994). Den underliggande logiken för att 
partikulär tillit skulle stå i relation till tidigare erfarenheter är att människor 
försöker göra en bedömning av huruvida motparten i framtiden kommer att 
leva upp till deras förväntningar mot bakgrund av hur han eller hon har betett 
sig tidigare (Coleman 1990, s. 91ff.; Hardin 2002). Vidare kan tidigare erfa-
renheter också vara lagrade i någons rykte, där erfarenheten alltså inte är ens 
egen, utan snarare en indirekt sådan (Coleman 1990, s. 108; Dasgupta 1988, 
s. 53). 

Sedan kan denna sociala kontakt ha olika former. Kontakten kan bestå i 
att man bor i samma område, att man umgås informellt eller i mer organise-
rad form som genom att delta i föreningslivet. 

Både i internationell (Li, Pickles & Savage 2005) och i svensk forskning 
(Kullberg m.fl. 2010; Norén Bretzer 2005) finns empiriskt stöd för att goda 
grannskapsrelationer kan öka just tilliten till grannarna. 

När man försöker sätta boendemiljöns specifika egenskaper i relation till 
tillit finns det lite motsägelsefulla teorier och empiriska resultat. Somliga 
forskare menar att tilliten ökar utifrån det som kallas för kontaktteori (se 
t.ex. Allport 1954; Pettigrew m.fl. 2011; Uslaner 2011; A. Williams 1964). 
Det konfliktteoretiska resonemanget (Delhey & Newton 2005; Putnam 2007; 
Rothstein & Uslaner 2005) går ut på att tilliten minskar när man bor i ett 
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etniskt (och socioekonomiskt) heterogent område. Vidare kan det ha bety-
delse hur segregerat man lever samt hur lik man uppfattar sig vara dem man 
kommer i kontakt med (se t.ex. Uslaner 2011; Öberg, Oskarsson & Svensson 
2011). 

Går man över till informellt umgänge mer allmänt pekar inte heller i detta 
avseende alla studier åt samma håll: enligt Uslaners (2002, s. 113) analys 
korrelerar informellt umgänge i få studier med generaliserad tillit. Han kun-
de enbart finna samband i PEW-studierna och då med både generaliserad 
och partikulär tillit. Vidare litar man på dem man frivilligt62 umgås med och 
umgås antagligen mer med dem man litar på (a.a., s. 121). 

Om vi går tillbaka till den tidigare nämnda tyska befolkningsstudien av 
Freitag och Traunmüller (2009) visade den ett samband mellan att ha känt 
sig gynnad av en okänd persons generositet och generaliserad tillit. Dessut-
om fanns det samband mellan partikulär tillit och att ofta umgås med eller 
hjälpa kända personer såsom familj, vänner och grannar, att vara aktiv i in-
formella nätverk samt att vara föreningsaktiv. Med andra ord stod regel-
bundna sociala utbyten med kända personer i samband med partikulär tillit, 
medan positiva erfarenheter av okända sammanföll med just generaliserad 
tillit som delvis refererar till tillit till okända. 

Men erfarenheter av andra människor kan också vara indirekta. Hale 
(1996) pekar i sin kunskapsöversikt på att sociala nätverk i litteraturen ofta 
nämns som ett skydd mot att bli utsatt för brott. Visserligen handlar det först 
om främst om rädsla för brott, men det kan anses vara relevant för tillits-
sammanhanget om man betraktar denna rädsla som en form av otrygghet. 
Genom att förse människor med viktig information och möjliga strategier att 
undvika att bli ett brottsoffer skulle man kunna förvänta sig en minskning av 
rädslan för brott. Sandstig (2009, s. 217) fann dock i sin studie om svenskars 
känsla av otrygghet i det offentliga rummet att det utbyte man har med andra 
om eventuella risker snarare förstärker känslan av otrygghet. Hebers (2007) 
avhandling är en kvalitativ undersökning om rädslan för brott. I en delstudie 
som utgörs av ett intervjumaterial uppav många informanter att deras åsikter 
om brott, alltså otrygghet, är influerade av diskussioner med andra männi-
skor såsom deras föräldrar, partner eller vänner och att det utbyts regelrätta 
varningar (Heber 2007, s. 135). 

Det förs vidare en diskussion om huruvida deltagande i mer formella ci-
vilsamhälleliga sammanhang har betydelse för den sociala tilliten och poli-
tiskt förtroende. Emellertid finns även här motstridiga uppgifter, där en fa-
lang hävdar att det ökar (den generaliserade) tilliten (se t.ex. Almond & 
Verba 1963, s. 112ff.; Putnam 1993, s. 99ff.), medan andra menar att det inte 
har någon effekt (se t.ex. Freitag 2003; Hyggen 2006) eller att eventuella 

                               
62 Till skillnad från givna konstellationer som exempelvis på en arbetsplats där man inte själv 
väljer sina kolleger. 
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samband till stor del har med föreningarnas organisering och 
sammansättning att göra (Stolle 2001). 

Människor umgås också i religiösa sammanhang. Inverkan av religion på 
social tillit sker då vanligtvis på två olika sätt. Dels utifrån individuella över-
tygelser och deras eventuella inverkan på människors levnadssätt. Dels ut-
ifrån hur religion strukturerar ett samhälle, det vill säga hur människors del-
tagande i olika religiösa aktiviteter ser ut. Att vara protestant, men också 
enbart att leva i ett protestantiskt samhälle verkar främja generaliserad tillit 
genom de normer som hänger samman med det (Bjørnskov 2005; 
Traunmüller 2011; Welch, Sikkink & Loveland 2007). 

Talar man om religiositet i samband med tillit är det inte enbart tillhörig-
het till ett visst samfund som har betydelse, utan också hur viktig religionen 
är i ens liv. Att vara fundamentalist verkar hänga samman med att först och 
främst ha tillit till dem som delar ens övertygelser (Traunmüller 2011; 
Uslaner 2002, s. 106). 

Ser man till kontakter med olika typer av välfärdsaktörer visar exempelvis 
Kumlin och Rothstein (2005) i sin studie som baserar sig på SOM-data från 
Västgötaland att (då ofta) positiva erfarenheter från universella 
välfärdstinstitutioner tycks bidra till generaliserad tillit. Omvänt uppfattade 
människor som hade kontakter med i första hand behovsprövande 
myndigheter dem ofta som negativa och hade också lägre allmän tillit. I 
fråga om universella välfärdsmekanismer rörde det sig bland annat om 
sjukvården, ålderspensionen och föräldrapenningen. Behovsprövade insatser 
avsåg exempelvis äldreomsorg, arbetsmarknadsprogram och sjukersättning. 
Författarna antyder enbart att denna skillnad kan ha att göra med individens 
förväntningar på att den enskilda tjänstemannen ska fatta ett rättssäkert och 
rättvis beslut just utifrån ens specifika livssituation. De för vidare fram tesen 
att nordbornas höga nivåer av allmän tillit kan tänkas hänga samman med att 
en stor andel medborgare framför allt kommer i kontakt med de universella 
instititutionerna och mindre med de behovsprövande. 

Jag vill bara nämna att det dock är betydligt vanligare att relatera 
uppfattningar om olika offentliga institutioner till förtroende än faktiska 
erfarenheter. Norén Bretzer (2005) fann exempelvis i sin doktorsavhandling 
att en viktig förklaring till politiskt förtroende är att människor uppfattar att 
landets institutioner tillämpar rättvisa procedurer, oavsett om det är förankrat 
i faktiska personliga erfarenheter eller inte (jfr. även Edlund 2006; Freitag & 
Bühlmann 2009). 

Egen erfarenhet av brott och medieintryck 
Att ha blivit utsatt för olika former av brott diskuteras ibland som en möjlig 
erfarenhet som kan påverka människors tillit. I de flesta fall avses då tillit till 
andra än förövaren/förövarna. Många gånger diskuteras brottserfarenheter 
också i samband med massmedial rapportering om kriminalitet (se t.ex. 
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Heber 2007; Salmi m.fl. 2007; Sandstig 2009). Indirekta erfarenheter togs 
också upp i mina kvalitativa intervjuer, varför jag kort går in både på erfa-
renhet av brottslighet samt människors erfarenheter av det genom medierna. 

Forskningsläget är inte heller i detta avseende helt entydigt. Uslaner 
(2002, s. 89) kunde exempelvis inte se några samband mellan erfarenhet av 
brott (det framgår dock inte vilka typer) med vare sig generaliserad eller 
partikulär tillit. I ursprungsanalysen gav stöld och inbrott utslag, men inte 
om man kontrollerade för optimism och kontroll. Däremot hade rädsla för 
brott negativa samband med generaliserad och partikulär tillit63 mot bak-
grund av flera studier Uslaner granskat. Något liknande pekar Sandstig 
(2009) på, nämligen att just föreställningar om en hotfull omgivning och inte 
enbart faktiska erfarenheter av brott har tydliga självständiga samband med 
otrygghet. 

Brehm och Rahn (1997) analyserade flera omgångar av amerikanska GSS 
med hjälp av strukturella ekvationsmodeller. De fann att erfarenheten att ha 
blivit överfallen eller ha haft inbrott under det senaste året har en, om än 
svag, negativ effekt på generaliserad tillit liksom att vara rädd för brott. Vi-
dare finns det flera amerikanska studier som länkar samman brottsstatistik i 
ett område med människors tillit där (alltså en form av kollektiva erfarenhe-
ter). Resultaten tyder på att höga nivåer av våldsbrottslighet hänger samman 
med låg partikulär och generaliserad tillit (Garcia, Taylor & Lawton 2007; 
Messner, Baumer & Rosenfeld 2004). 

Men det är rimligt att anta att europeiska och nordiska förhållanden skiljer 
sig från de amerikanska. Salmi med flera (2007) studerade i den tidigare 
refererade enkätstudien på finska ungdomar huruvida utsatthet för brott och 
medieerfarenheter64 är relaterade till generaliserad tillit. Både att ha blivit 
utsatt för brott och rädsla för brott var relaterade till låga tillitsnivåer. Samt-
liga brottstyper etablerade signifikanta samband, och det hade betydelse om 
det hade hänt någon enstaka gång eller om det var något som hade pågått ett 
tag. Om man undantar mobbning, som jag skrivit om tidigare, hade stöld 
minst påverkan bland de tillfälliga brottstyperna, därefter våld, hot och rån. 
Bland de brott som fortsatte hade våld minst påverkan, därefter hot, stöld 
och rån. Dessvärre erbjuder författarna inte någon förklaring till varför det 
skulle kunna vara så. Utöver det visade det sig att regelbunden konsumtion 
av teveprogram som handlade om brott och baserades på verkliga fall var 
relaterad till lägre tillit. 

Sandstig (2009) undersökte i sin avhandling orsakerna till otrygghet i 
stadsmiljön med hjälp av SOM-data och kunde då konstatera att erfarenhet 
som brottsoffer hade ett negativt samband med trygghetskänslan. Men det 

                               
63 Här behandlas alltså rädsla för brott som oberoende variabel, medan jag i andra delar av 
texten betraktar rädsla för brott som närliggande otrygghet och därmed som en utfallsvariabel. 
64 Här avses innehållet i medier, inte själva mediekonsumtionen i sig som också ofta förknip-
pas med aspekter som tidsåtgång och bildningsnivå. 
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var inte enbart utsattheten för brott i sig, utan hon för fram att det även är 
människors bedömning av sannolikheten att utsättas för brott (våld, hot, 
stöld och skadegörelse) som har betydelse för detta och att denna bedömning 
många gånger ligger nära den verkliga risken att utsättas för brott. Sandstig 
studerade också mediernas eventuella inverkan på denna otrygghet, men 
kunde inte finna någon självständig effekt. Däremot räcker det med själva 
övertygelsen att medierna har betydelse för ens rädsla för att känna sig mer 
otrygg (Sandstig 2009, s. 340ff.). 

Stolle och Nishikawa (2011) kunde som tidigare nämnts se att majoriteten 
av de kanadensiska föräldrar de intervjuat uppfattade världen som en farlig 
plats varför de varnade sina barn ofta och intensivt. Eftersom dessa föräldrar 
ofta refererade till dramatiska händelser som att barn rövas bort jämförde de 
också trender i amerikanska och kanadensiska tidningars rapportering av 
brott mot barn och faktisk brottsstatistik. De fann att medierapporteringen 
ökat framför allt de senaste 30 åren samt att det skett en kvalitativ förskjutit-
ning mot större fokus på sådana händelser. Forskarna hittade dock ingen 
motsvarighet i det faktiska antalet anmälda brott under samma tidsperiod. 

Moy och Scheufele (2000) intresserade sig explicit för mediekonsumtio-
nens betydelse för generaliserad tillit och politiskt förtroende. De använde 
sig av enkätdata från ANES och fann då ett positivt samband mellan att läsa 
tidningar samt att titta på underhållningsprogram på teve och generaliserad 
tillit. Sambandet var dock negativt när det gäller att se nyhetssändningar. 
Däremot fann de inga samband mellan mediekonsumtion och politiskt för-
troende. Detta försöker författarna förklara med att variationen i politiskt 
förtroende kan vara mindre under ett valår (det var under ett sådant som 
undersökningen genomfördes) samt att det inte explicit frågades efter medie-
innehållet. 

Attributionsstil och kontroll 
Utöver rena erfarenheter anförs en rad andra faktorer som betydelsefulla för 
människors tillit såsom huruvida man är optimist eller pessimist och huruvi-
da man känner att man själv kan styra sitt liv. Dessa kan betraktas som andra 
typer av resurser än vad som ryms inom de givna socioekonomiska bak-
grundsvariablerna som utbildning och inkomst. 

Uslaner (2002, s. 26) hävdar, som tidigare nämnts, att den moraliska tilli-
ten först och främst kommer från ens föräldrar som moraliska lärare, det vill 
säga att personlig benägenhet att ha tillit och primärsocialisering flyter sam-
man. Därför är också en positiv syn på sig själv och världen i stort en av de 
starkaste krafterna för moralisk tillit. Den optimism som sammanfaller med 
generaliserad tillit baserar sig inte på kortsiktiga förväntningar, utan är i en-
lighet med generaliserad tillit i sig något som har betydelse när man ser till 
längre perioder i människors liv (Uslaner 2002, s. 77ff.). Uslaner knyter då 
an till Martin Seligmans (1991) begrepp ”inlärd optimism” (orig. learned 
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optimism).65 Seligman utgår från att det inte är så mycket vad som händer en 
som påverkar ens livsattityd, utan att det snarare är sättet att förklara för sig 
själv varför olika händelser inträffar i allmänhet och på vilket sätt de drabbar 
en själv i synnerhet. Det är då först och främst föräldrarnas förklaringsmöns-
ter (också kallad för attributionsstil) som barnen övertar, men epitetet ”in-
lärd” innebär också att det går att förändra livet ut. 

Detta positiva samband är dock inte enbart reserverat för optimism och 
generaliserad tillit, utan tycks även gälla partikulär tillit (Freitag & 
Traunmüller 2009). Omvänt leder pessimism inte automatiskt till misstro (se 
även Rahn & Transue 1998). 

Uslaner (2002, s. 97) ställer sig också frågan om det är optimism som le-
der till tillit eller tvärtom. Med hjälp av statistiska modeller konstaterar han 
att optimismens effekt på tillit är dubbelt så stor som tillitens effekt på opti-
mism. Han argumenterar också mot att optimism och tillit skulle vara samma 
sak. Om det vore så skulle det inte finnas några personer som är miss-
tänksamma som ändå tror att de styr sitt eget öde (a.a., s. 95). 

Att känna tillfredsställelse med liksom att känna kontroll över sitt liv har 
visats påverka även den generaliserade tilliten positivt (Uslaner 2002, s. 
101f.). För att mäta detta använder Uslaner mått som att man känner sig 
lycklig, att man inte har auktoritära åsikter och att man tror att människor 
inte är själviska. I fallet ungdomar handlar det om att man själv får bestäm-
ma sitt umgänge, kan påverka sin familj och betraktar lärare som rättvisa. 
Att bära på en övertygelse om att det är andra som styr ens liv kan leda till 
att man också drar sig för möten med okända människor. Man är alltså inte 
lika riskbenägen (Uslaner 2002, s. 112). Rothstein (2008, s. 109f.) visar att 
det positiva sambandet mellan känslan av kontroll och generaliserad tillit 
även stämmer för Sverige. Ross, Mirowsky och Pribesh (2001) använder sig 
av CCH-data66 och kunde då också finna ett samband mellan en känsla av 
personlig maktlöshet och allmän misstro. Att själv befinna sig ett socioeko-
nomiskt utsatt läge förstärktes av att bo i ett område som man på olika sätt 
uppfattade som otrivsamt. Författarna tolkar denna effekt framför allt som ett 
uttryck för alienationsmekanismer. Psykologen Rotter (1971) anför också 
alienationsmekanismer som möjliga förklaringar till sambanden mellan tillit 
och känslan av maktlöshet och beroende.67 

Freitag och Traunmüller (2009, s. 794) kunde tvärtom visa att en upple-
velse av kontroll över ens eget liv har betydelse för den mera intima tilliten, 
men inte för tillit till okända eller abstrakta grupper. Människor som upple-
ver denna kontroll tenderar alltså att ha större tillit till kända personer, men 

                               
65 Attributionsteorin, som Seligman hämtar inspiration ifrån, utvecklades ursprungligen av 
Heider under beteckningen fenomenologisk kausalitet (Psykologilexikon  2008, s. 66), men 
eftersom jag tar fasta på inlärnings- och förändringsaspekten refererar jag fortsättningsvis till 
Seligman (1991). 
66 Survey of Community, Crime and Health som genomfördes i amerikanska Illinois 
67 Mätt med Interpersonal Trust Scale. 
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inte till okända. Detta ligger i linje med forskarnas framförda sfärlogik, alltså 
att erfarenheter från en livssfär har konsekvenser för tilliten i samma livssfär 
men inte i andra. Ser man däremot explicit till riskbenägenhet kunde de se 
ett positivt samband med tillit till okända. Att vara riskbenägen sammanfal-
ler då med att känna tillit till människor utanför den närmaste kretsen. 

Sammanfattning och relevans för studien 
Detta kapitel inleddes med ett antal exempel från svensk empirisk tillits-
forskning. Enligt den refererade forskningen utmärker sig Sverige som ett 
land med internationellt sett relativt höga tillitsnivåer. Denna bild tycks del-
vis hänga samman med ett starkt välfärdssystem och en utbredd tillitskultur. 

Sedan gick jag in på skillnader i tilliten utifrån ålder. Unga personer tycks 
ofta ha tillit i mindre utsträckning än personer i medelåldern. Ålder kan alltså 
redan på så sätt sägas utgöra en förklaringsfaktor till variationer i tillit. I 
vissa fall jämställs ålder med livscykel. Än mer uppmärksamhet ägnas 
många gånger åt tillhörighet till en viss generation eller kohort som kan ha 
betydelse, samt de händelser som inträffar som utmärker en viss historisk 
period. Med tanke på att åldersskillnader ofta är stabila över tid, förvånar 
detta relativa ointresse för livscykeleffekter enligt min mening. 

Vidare har jag gått igenom forskning som undersöker hur olika faktorer 
hänger samman med tillit. Några studier hade sociologisk och statsveten-
skaplig, andra psykologisk bakgrund. Med tanke på att tillit, som vi sett i 
föregående kapitel, tillskrivs olika dimensioner blir det också nödvändigt 
med olika typer av förklaringar.68 Av pedagogiska skäl följer nedan en kort 
sammanställning (tabell 3.1) av de faktorer som tidigare visat sig ha sam-
band med tillit på ett eller annat sätt. Jag begränsar mig dock till de samband 
som prövas i min studie genom att införlivas i regressionsmodellerna i den 
kvantitativa fördjupningen (kapitel 6) och/eller relateras till i den kvalitativa 
fördjupningen (kapitel 7). 

                               
68 Även om kanske de modeller som relaterar till generaliserad tillit är de klart dominerande. 
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Tabell 3.1 Förklaringsvariabler i litteraturen och deras användning i min studie 

 Variabel Påvisade samband med tillit Min användning 
   I kapitel 6 

(enkät) 
I kapitel 7 
(intervjuer) 

Ålder 
Blandade resultat69, positivt 
samband mellan ålder och 
generaliserad tillit 

Prövas 
Prövas även i 
kapitel 5 

Berörs genom 
hänvisning till 
om unga eller 
medelålders är 
avsändare 

Kön 
Kvinnor har högre generalise-
rad tillit och politiskt förtroen-
de 

Prövas Berörs inte 
explicit 

 Kvinnor känner sig mindre 
trygga i offentliga rum 

Samma som 
ovan 

Berörs i fråga 
om trygghet 

Etnicitet 
Individer som tillhör en etnisk 
eller språklig minoritet har 
lägre generaliserad tillit 

Prövas indirekt 
genom här-
komst/invand-
rarskap 

Berörs i termer 
av migration 

Utbildning 

Positivt samband mellan 
utbildning och generaliserad 
och partikulär tillit samt poli-
tiskt förtroende 

Prövas 
Berörs inte 
explicit 

Inkomst 
Blandade resultat, positivt 
samband mellan inkomst och 
generaliserad tillit 

Prövas Berörs inte 
explicit 

B
ak

gr
un

d
 

Funktions-
förmåga 

Negativt samband mellan 
funktionsförmåga och trygghet 

Prövas 

Berörs som 
kritiska händel-
ser, (brist på) 
resurser och 
beroende 

Anknytning 
till föräld-
rar 

Blandade resultat, personer 
med bra anknytning/bra föräl-
der–barn-relation tenderar att 
ha större generaliserad och 
partikulär tillit 

Prövas inte 
Berörs i termer 
av relationen till 
föräldrarna 

Tidig so-
cialisering 

Blandade resultat, personer 
med föräldrar som är bra 
förebilder i fråga om tillit 
tenderar att ha större generali-
serad tillit 

Prövas inte Berörs i termer 
av förebilder 

Föräldrastil 

Personer som av föräldrar 
blivit varnade att inte lita på 
främlingar tenderar att ha 
mindre generaliserad tillit 

Prövas 
Berörs i termer 
av varningar 

E
rf

ar
en

he
te

r 
fr

ån
 b

ar
nd

om
en

 

Händelser i 
barndomen 

Blandade resultat om föräld-
rars skilsmässor, personer vars 
föräldrar skilt sig när de var 
barn tenderar att ha mindre 
tillit till sig själv, generalise-
rad och partikulär tillit 

Prövas inte 
Berörs i termer 
av kritiska hän-
delser 

                               
69 Blandade resultat betyder att det samband jag beskriver ibland påvisats, ibland inte. Jag 
markerar explicit om det i förekommande fall rör sig om positiva eller negativa samband. 



 53 

 Variabel Påvisade samband med tillit Använd. i kap. 6 Använd. i kap. 7 

 

Händelser i 
barndomen 

Personer som blivit mobbade 
tenderar att ha mindre genera-
liserad och partikulär tillit 

Prövas inte 
Berörs i termer 
av kritiska hän-
delser 

Informellt 
umgänge 
allmänt 

Blandade resultat, positivt 
samband mellan informellt 
umgänge och generaliserad 
och partikulär tillit 

Prövas (um-
gänge med 
vänner, kränk-
ning av privat-
person) 

Berörs dels i kap 
7 som tillit till 
kända och dels i 
termer av nega-
tiva erfarenheter 
av kända 

Informa-
tionsöver-
föring 

Blandade resultat, positiva och 
negativa samband mellan 
informationsutbyte genom 
andra människor och trygghet 

Prövas enbart 
indirekt (um-
gänge med 
vänner och 
kontakt med 
grannar) 

Berörs i termer 
av hörsägen 

Grann-
kontakt 

Positivt samband mellan 
kontakt med grannar och tillit 
till grannar 

Prövas (kontakt 
med grannar) 

Berörs framför 
allt i kapitel 6 
som tillit till 
kända och tillits-
fulla handlingar 

E
rf

ar
en

he
te

r 
av

 k
on

ta
kt

 m
ed

 a
nd

ra
 m

än
ni

sk
or

  
oc

h 
in

st
itu

tio
ne

r 

Erfarenhet 
av institu-
tioner 

Positivt samband mellan 
kontakter med universella 
välfärdsinstitutioner och gene-
raliserad tillit, negativt sam-
band mellan kontakt med 
behovsprövande välfärdsinsti-
tutioner och generaliserad tillit 

Prövas indirekt 
(bemötande av 
kommunperso-
nal, kränkning 
av myndighet) 

Berörs i termer 
av erfarenhet 
från bemötande 
av myndigheter 

Utsatthet 
för brott 

Blandade resultat, personer 
som varit utsatta för brott 
tenderar att ha mindre genera-
liserad tillit och trygghet 

Prövas (inbrott i 
bostad, inbrott i 
bil, våldsbrott, 
bedrägeri och 
skadegörelse) 

Berörs i termer 
av erfarenhet av 
brott 

Exponering 
för medie-
rapporte-
ring om 
brott 

Blandade resultat, att ha expo-
nerats mycket för medier 
(nyheter, reportage) kopplas 
till lägre generaliserad tillit 

Prövas inte 
Berörs i termer 
av medieexpone-
ring 

E
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en
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tt,
 m

ed
ie

ex
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-
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r 

Kollektiva 
erfarenhe-
ter 

Blandade resultat, kollektiva 
erfarenheter kan ha positiva 
och negativa samband med 
generaliserad tillit 

Prövas inte 

Berörs som 
referenser till 
historiska ske-
den som IP gör 

Attribu-
tionsstil 

Optimister tenderar att ha 
större generaliserad tillit 

Prövas (person-
lig och samhäl-
lelig optimism) 

Berörs i termer 
av attributions-
stil 

A
ttr

ib
ut

io
ns

st
il 

oc
h 

ko
nt

ro
ll

 

Kontroll 

Blandade resultat, personer 
som har (känslan av) kontroll 
tenderar att ha större generali-
serad och partikulär tillit 

Prövas (kunskap 
om vart man ska 
vända sig) 

Berörs i termer 
av handlingsut-
rymme och 
autonomihinder 
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4. Metod och material 

I detta kapitel presenterar jag mina olika material och redogör för hur de 
samlats in, bearbetats och analyserats. Kapitlet inleds med några vetenskaps-
teoretiska reflektioner kring studiens upplägg. 

Om forskningsdesignen 
Jag placerar mitt forskningsprojekt medvetet in i mixed methods-skolan som 
utvecklats till en egen inriktning sedan mitten av 1990-talet, även om den 
naturligtvis inte är helt homogen (se t.ex. Creswell m.fl. 2003, s. 211; 
Tashakkori & Teddlie 2003, s. 17f.). Min tanke är att det kvantitativa och 
kvalitativa materialet ska ha samma innehållsliga tyngd i min strävan att 
fördjupa kunskapen om tillit bland människor i olika livsfaser. Denna eklek-
tiska metodansats har därför också tillämpats i flera faser av forskningspro-
cessen såsom vid studiedesignen, datainsamlingen samt vid analysen (jfr. 
Brannen 2005). 

Jag har samlat in data vid tre olika tillfällen. Jag började med explorativa 
intervjuer, fortsatte med postenkäter och avslutade med fördjupande indivi-
duella intervjuer. Datainsamlingen har alltså skett sekventiellt, men analysen 
har skett både sekventiellt och simultant (jfr. fully integrated mixed model 
design hos Tashakkori & Teddlie 2003, s. 689, se även figur 4.1). 

Även om det fortfarande finns en föreställning om att kvalitativa och 
kvantitativa data, metoder och forskningstraditioner hör hemma inom helt 
skilda vetenskapsteoretiska sfärer, har dessa gränser i praktiken mer och mer 
börjat luckras upp under senare år till förmån för en uppskattning av de olika 
ansatsernas olika styrkor. Denna omvärdering öppnar också för att integrera 
dem i större utsträckning under olika faser i forskningsprocessen (se t.ex. 
Brannen 2005; Tashakkori & Teddlie 2003). Ett tecken på denna utveckling 
är att det inte alla gånger längre talas om kvalitativa och kvantitativa meto-
der som implicit är kopplade till en hel uppsättning antaganden och forsk-
ningspraktiker, utan att man snarare föredrar att tala om kvalitativa och 
kvantitativa data som man kan arbeta med på olika sätt (Hammersley 1992; 
S. Larsson 1994). Likväl skulle säkert inte alla gå så långt som att påstå att 
en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ är helt meningslös (jfr. 
Åsberg 2001). 
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Figur 4.1. Använda data och analysrelationer 

I min studie arbetar jag dialektiskt i den bemärkelsen att jag inte anser att ett 
paradigm är överlägset något annat. Snarare utgår jag från olika ontologier 
och deras antaganden, men betraktar dem som enbart partiella (Greene & 
Caracelli 2003, s. 97). För mig innebär det dialektiska elementet också att de 
olika materialen och analysen av dessa, i olika stadier av studien och på oli-
ka nivåer, hjälper till att ge mer mångsidiga svar för projektet i sin helhet (se 
även Tashakkori & Teddlie 1998, s. 18). Det innebär också att jag kontinuer-
ligt arbetat i en abduktiv (Peirce, Hartshorne & Weiss 1931/1960) eller ana-
lytiskt induktiv process (Boolsen 2007, s. 26).70 

Vad binder de olika materialen samman? Den preliminära analysen av de 
explorativa intervjuerna har påverkat enkätutformningen samt intervjuguiden 
till fördjupningsintervjuerna. Den preliminära analysen av enkäten har också 
påverkat utformningen av fördjupningsintervjuerna. Samtliga material har 
använts i den sammantagna analysen. 

Utöver att de explorativa intervjuerna gav en inblick i tillitens fenomeno-
logi som i sin tur bildade en fond för min fortsatta förståelse, bidrog de också 
till att utveckla det kodningsschema som jag sedan använde i den samman-
tagna analysen av det kvalitativa materialet. 

Enkätundersökningen syftade till att visa på variationer i tilliten samt kor-
relationer mellan tillitens olika dimensioner och en rad faktorer, medan in-
tervjuerna söker djupare förståelse av de mönster som framträtt i analysen av 

                               
70 Mot bakgrund av detta abduktiva tillvägagångssätt har jag också valt att medvetet göra min 
röst hörd när det kommer till min förförståelse som präglar tolkningen av empirin. Det är 
viktigt att göra hela studien transparent, så att det ska gå att skilja ut empirins, teorins och min 
egen röst. 
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det kvantitativa materialet på väg mot en sammantagen tolkning.71 Detta har 
också inneburit att jag rör mig mellan data på olika nivåer, vilket har konse-
kvenser för vilka typer av slutsatser man kan dra. De typer av förklaringar 
som jag försöker ge med hjälp av statistiska analyser skiljer sig till exempel 
från de förklaringar som en kvalitativ analys av individdata kan ge.72 

Samspelet i nyttjandet av tidigare forskning, renodlad teori och de olika 
datatyperna pågick kontinuerligt. Det som kan liknas vid en upptäckt av ett 
visst analysspår såsom attributionsstilens betydelse i intervjumaterialet, led-
de mig till exempel till att pröva denna idé på ett mer systematiskt sätt i de 
olika materialen. 

Den explorativa studien 
Den explorativa studien har genomförts med hjälp av relativt öppna kvalita-
tiva intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, s. 121f.) med enskilda individer. 
Den var från början tänkt att fungera enbart som en förstudie, men har så 
småningom bedömts att också kunna användas som primär empiri. Det ex-
plorativa momentet i mitt fall innebar bland annat att söka en första uppfatt-
ning om människors erfarenheter av tillit och att undersöka om tidigare stu-
dier kanske missat aspekter som är relevanta för just unga vuxna i just den 
svenska sociala och kulturella kontexten. 

Urval 
Ordet tillit ingår i vardagsspråket, och alla människor kan antas ha någon typ 
av erfarenhet av de fenomen som kan betecknas som tillit. Samtidigt har 
antagligen få människor reflekterat kring tillit, vilket gör det olämpligt att 
använda människors olika erfarenheter av tillit som ett urvalskriterium i sig. 

I stället koncentrerade jag mig på olika egenskaper och erfarenheter som 
snarare kan beskrivas som bakgrundsfaktorer i syfte att få så olika uppslag 
av tankar kring tillit som möjligt. Eftersom jag var inställd på att nå tillräck-
lig variation gällande kön, ålder, etnicitet, typ av sysselsättning med mera 
valde jag intervjupersonerna allt eftersom (jfr. Trost 2010, s. 137). Med an-
ledning av att så kallade transitioner eller övergångar är centrala i ungdoms-
forskningslitteraturen valde jag även att fånga in en viss bredd i detta avse-
ende. Konkret innebar det att jag identifierade möjliga intervjupersoner som 
hade genomgått olika och olika många sådana övergångar. Jag bestämde mig 
för att betrakta fyra händelser som övergångar: att ha flyttat hemifrån, att ha 

                               
71 Jag ansluter mig till Ricœrs (1976, s. 71ff.) förståelse av tolkning, som enkelt uttryckt går ut 
på att förklaring och förståelse inte behöver vara varandras motsatser utan snarare har ett 
dialektiskt förhållande. 
72 Aspers (2007, s. 36) hänvisar till exempel till Webers term förståelseförklaring för att mar-
kera dessa typer av förklaringar som är grundade i förståelse snarare än statistisk evidens. 



 58 

fått en stadigvarande relation till en partner, att ha fått ett förvärvsarbete och 
att ha fått barn. 

Tabell 4.1. Översikt över de unga vuxna intervjupersonerna, första och andra inter-
vjuomgången 

 Ålder Etni-
citet 

Utbildning Flyttat 
hem-
ifrån 

Partner Syssel-
sätt-
ning/ 
position 

Barn 

Valentin 18-21 S Gymnasium Delvis Sambo S Nej 
Vivian 1 18-21 S Grundskola Ja Sambo L Nej 
Vivian 2 18-21 S Grundskola Flyttat 

hem 
igen 

Särbo A Nej 

Ulf 1 21-25 S Gymnasium Ja Sambo S Nej 
Ulf 2 21-25 S Högskola Ja Singel M Nej 
Viktor 1 21-25 A Grundskola Ja Singel L Nej 
Viktor 2 21-25 A Grundskola Ja Sambo L Nej 
Ylva 26-30 S Högskola Ja Sambo H Nej 
Yassim 26-30 A Gymnasium Nej Singel M Nej 
Ulfs vän 26-30 S Gymnasium Ja Singel S Nej 
Vera 26-30 S Högskola Ja Särbo M Nej 
Vanja 26-30 S Högskola Ja Singel M Nej 
Veronica 1 26-30 S Högskola Ja Gift M Ja 
Veronica 2 26-30 S Högskola Ja Gift M Ja 
Yvonne 1 26-30 S Gymnasium Ja Singel M Nej 
Yvonne 2 26-30 S Gymnasium Ja Singel M Nej 
Ulrika 1 26-30 S Högskola Ja Singel H Nej 
Ulrika 2 26-30 S Högskola Ja Sambo H Nej 
Etnicitet: S – svensk, A – annan etnicitet än svensk 
Sysselsättning: A – arbetssökande, S – studerar, L – lågstatusyrke (t.ex. enklare serviceyrken), 
M – mellanstatusyrke (t.ex. mellanchef, sjuksköterska, administratör, egenföretagare), H – 
högstatusyrke (t.ex. högre chef, ingenjör, jurist) 

De tolv intervjuade personerna var mellan 18 och 29 år gamla, och av prak-
tiska skäl bodde samtliga i Storstockholm, men alla var inte uppvuxna här. 
Jag kom i kontakt med åtta intervjupersoner via informella kanaler, det vill 
säga att jag bad bekanta att berätta om min studie för sina bekanta samt bad 
intervjupersoner att hjälpa mig med kontakter i deras bekantskapskrets. Jag 
satte också upp lappar med information om studien på Ersta Sköndal hög-
skola, vilket inte gav något resultat. Däremot kom en intervju till stånd när 
jag frågade två studenter73 personligen om de ville medverka. Vidare gjorde 
jag ett utskick via e-post som jag bad Förbundet Unga Rörelsehindrade i 
Stockholm att sprida bland sina medlemmar, vilket resulterade i två deltaga-
res medverkan. Det sistnämnda skedde utifrån ett antagande om att personer 
med funktionsnedsättning automatiskt har mer kontakt med olika myndighe-
ter än icke funktionshindrade, vilket gör att deras förtroende för alternativt 
                               
73 Som läste andra program än de där jag undervisade. 
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bedömningen av trovärdigheten av myndigheter skulle skilja sig från perso-
ners utan funktionsnedsättning. Sammansättningen av gruppen faktiska in-
tervjupersoner redovisas i tabell 4.1.74 

Insamling, bearbetning och analys av data 
Jag arbetade med en intervjuguide som utformats utifrån tanken att få så 
många olika infallsvinklar som möjligt på vad tillit kan innebära. Därutöver 
ville jag veta vilka livsområden som tilliten är aktuell för när det gäller unga 
vuxna. Intervjuguiden har utökats något efter de allra första intervjuerna då 
de gav uppslag som jag gärna ville få utvecklade även av andra studiedelta-
gare. Den rörde i första hand vad intervjupersonerna förknippar med termen 
tillit och hur de ser på fenomenet tillit och förtroende.75 En rad frågor rörde 
egna erfarenheter av tillit och frånvaron av tillit. Vidare bad jag intervjuper-
sonerna att reflektera kring tillitens dynamik på kort och på lång sikt. Likväl 
går det inte att förneka att jag vid tiden för genomförandet av intervjuerna 
redan var förhållandevis ”teoriimpregnerad” (Thurén 2007, s. 58), efter att 
ha läst in mig på området. Denna förförståelse påverkade givetvis på olika 
sätt utformningen av intervjuguiden och vilka följdfrågor jag kom att ställa. 

Jag arbetade i enlighet med det som kallas för tratteknik (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 146; Tashakkori & Teddlie 1998, s. 102), det vill säga 
att man börjar med förhållandevis breda frågor som sedan smalnar av. I mitt 
fall har denna intervjuteknik använts både inom en och samma intervju och i 
viss mån mellan olika intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes våren 2008. De tog för det mesta knappt en 
timme och spelades in. Platsen för intervjun valdes av deltagarna. Som regel 
intervjuade jag en person i taget. Vid ett tillfälle intervjuades två vänner 
tillsammans.76 

Jag transkriberade till en början dessa intervjuer på ett mer innehållsfoku-
serat än språkligt exakt sätt, eftersom det explorativa syftet vid denna tid-

                               
74 1 och 2 efter namnen vid citatredovisning refererar till de två intervjutillfällena. 
75 Trots vetskapen om tidigare exempel (jfr. Weber & Carter 1998, 2003) kan det vara på sin 
plats att fråga sig om det är möjligt och lämpligt att fråga människor om deras eget tillitsbe-
grepp. Jag menar att det är lämpligt och rentav nödvändigt för mitt syfte med studien att 
explicit fråga människor om vad som är tillit för dem, eftersom begreppet inte enbart är ett 
teoretiskt utan också ett vardagligt sådant. Utan att veta vad människor betraktar som tillit blir 
det än svårare om än inte omöjligt att få en uppfattning om huruvida en situation känneteck-
nas av tillit och står i relation till andra faktorer. 
76 Med tanke på att ett flertal intervjuer fick en relativt intim karaktär kan man ifrågasätta om 
det är lämpligt att intervjua två personer på samma gång. En person öppnar sig antagligen inte 
lika mycket när hon vistas tillsammans med en annan person som står henne mer eller mindre 
nära. Jag anser ändå att det är försvarbart på grund av delstudiens explorativa syfte, där fokus 
snarare har legat på vidden av betydelser i tillitsbegreppet. I detta sammanhang kan det till 
och med vara en fördel, eftersom det kan skapa en form av trygghet gentemot forskaren att bli 
intervjuad tillsammans med en kamrat, och leder därför till att man kanske är mer benägen att 
berätta. 
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punkt fortfarande var helt dominerande. Fördelen med att själv transkribera 
sina intervjuer är naturligtvis att man bekantar sig med sitt material och ock-
så vet i vilken kontext det uppkommit. En nackdel skulle kunna vara att man 
efter ett tag riskerar att bli blind för de alternativa tolkningar som man kan-
ske skulle kunna lägga på materialet om man närmade sig det helt utifrån. 
Att materialet också diskuterats i samband med att jag lade fram delar av 
manus på forskningsseminarier och i mer informella samtal med andra fors-
kare har varit ett sätt att pröva mina idéer och öppna för alternativa synsätt. 

I ett senare skede transkriberades intervjuerna mycket mer noggrant, på 
samma sätt som i fördjupningsstudien. Det finns olika nivåer av transkribe-
ringsnoggrannhet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 197ff.), extremt noggranna 
som framför allt används för lingvistiska analyser där man för protokoll över 
längden på pauserna, dokumenterar samtliga icke-verbala uttryck som hum-
manden och suckar, understryker vilka ord som betonas och antecknar an-
siktsuttryck. Den andra extremen skulle kunna vara ett rätt så friserat språk, 
där man gör skriftspråkliga sammandrag av det sagda, tar bort upprepningar, 
talspråk och liknande. Jag har valt att gå en medelväg där jag inkluderar 
vissa talspråkliga formuleringar, men på ett läsbart sätt, samt upprepningar, 
längre tvekanden och så vidare, men utan att exakt anteckna längden på pau-
serna eller notera ansiktsuttryck och liknande. Den relativa noggrannheten 
motiveras av avsikten att kunna arbeta på ett tillförlitligt empirinära sätt som 
återspeglar till exempel intervjupersonernas individuella sätt att uttrycka sig, 
som kan antas vara präglat av ålder, utbildningsgrad och personlighet, och 
som förhoppningsvis förhindrar att mina tolkningar dominerar i ett tidigt 
skede. Att utskrifterna inte varit ännu mer detaljerade har att göra med att det 
i första hand ändå är det meningsbärande innehållet som står i fokus och inte 
en psykologisk eller lingvistisk djupanalys. Dessutom finns det pragmatiska 
skäl, såsom att en mycket noggrann utskrift lätt kan ta fem gånger längre tid 
att genomföra än den tid det tar att genomföra själva intervjun (Kvale 1997, 
s. 155). I vissa delar av intervjun är dessutom innehållet kanske inte alls 
intressant. Andra delar handlar enbart om viss bakgrundsinformation som 
noteras. 

Först genomförde jag en enklare kodning och analys vars syfte var att 
identifiera relevanta frågor och analysspår inför utformningen av enkätfor-
muläret samt intervjuguiden för andra intervjuomgången. Kodningen i detta 
skede var mycket empirinära och huvudsakligen induktiv (Aspers 2007, s. 
160) med relativt breda kodningsenheter. Eftersom huvudanalysen skedde i 
samband med den andra intervjuomgången hänvisar jag till analysavsnittet 
under rubriken Fördjupningsstudien. 
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Enkätstudien 
Materialet har tagits fram inom ramen för en befolkningsstudie om tillit, och 
själva enkäten har också kallats för Tillitsbarometern. Uppbyggandet av 
databasen skedde i en liten grupp av seniora forskare från olika samhällsve-
tenskapliga discipliner. Jag var en av fyra forskare och aktivt involverad i 
samtliga led, från den första designen till urvalet, utformningen av frågorna, 
datainsamlingen i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) samt fram-
tagandet av en kodad databas. 

Urval 
Att enkätstudien har tillkommit inom ramen för ett större forskningsprojekt 
innebar också att enkätens utformning i form av urval och frågor i första 
hand styrdes av projektets övergripande frågeställningar. Kort sagt är Tillits-
programmets (Svedberg & Trägårdh 2007) grundidé att med hjälp av flerni-
våanalys undersöka variationen i tilliten på lokal nivå, utöver individuella 
faktorer, utifrån skillnader i (1) ekonomisk jämlikhet, (2) etnisk homogeni-
tet, (3) religiositet och (4) laglydighet/normorientering. 

Urvalet av kommunerna blev strategiskt utifrån de fyra nämnda utgångs-
punkterna. Förenklat såg processen ut som följer: Hypoteserna översattes till 
kommunegenskaper. Kommunegenskaperna har i sin tur operationaliserats 
på basis av ett antal olika indikatorer som är hämtade från offentliga stati-
stikdatabaser som tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån och Sveriges 
kommuner och landsting. Dessa indikatorer var (1) andel socialbidragstagare 
och andel öppet arbetslösa, (2) andel med utländsk bakgrund (med andel 
födda utanför Europa), (3) gudstjänstdeltagande per vecka och andel frikyr-
komedlemmar, samt (4) andel med betalningsanmälningar, andel ungdoms-
brottslingar och andel anmälda brott. En enkel korrelationsanalys mellan 
egenskapen i fråga och den allmänna tillitsfrågan genomfördes för att se om 
respektive hypotes verkade rimlig. För att skapa kategorierna i urvalsramen 
har det för varje svensk kommun tagits fram ett bestämt värde på var och en 
av de fyra skalorna (n=290). Sedan har skiljelinjen bestämts av medianen, 
det vill säga det värde som ligger mellan den 145:e och den 146:e kommu-
nen efter att de rangordnats. Samtliga kommuner tillskrevs då ett högt re-
spektive lågt värde på vardera egenskap. Detta resulterade därmed i 16 olika 
kategorier (kommungrupper) av olika storlek. Sedan valdes slumpmässigt 
två kommuner från varje grupp, alltså sammantaget 32 kommuner. När urva-
let hade dragits visade det sig att ingen av de tre storstäderna hade inklude-
rats. Eftersom befolkningen i storstäderna vanligtvis skiljer sig signifikant 
från befolkningen i övriga delar av landet, valde vi att inkludera även en 
storstad i urvalet; Malmö. 

Från varje kommun drogs därefter ett obundet slumpmässigt urval av 400 
personer, det vill säga sammantaget kom 13 200 personer mellan 18 och 84 
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år med i urvalet. Hela urvalet kan betraktas som ett stratifierat sannolikhets-
urval (Neuman 2006, s. 227ff.). 

Enkätformuläret och datainsamling 
Bortsett från det nödvändiga kompromissandet utifrån det övergripande 
forskningsprogrammets syften hade samtliga forskare i tillitsgruppen möj-
lighet att måna om de frågor som var av särskilt intresse för deras forsk-
ningsområde. Formuläret (se även bilaga 2) består av olika typer av frågor, 
men domineras av slutna frågor såsom personliga faktafrågor, attitydfrågor, 
frågor om åsikter, normer och värderingar med olika typer av skalor (se t.ex. 
Bryman 2002, s. 162f.). 

De aktuella frågeområdena var bostadsområde, kommun, tillit (bland an-
nat riktad mot olika persongrupper samt handlingar), personlighetsdrag (inkl. 
hälsa och tillfredsställelse), socialt nätverk, politiskt deltagande och före-
ningsengagemang, åsikter om politik och samhälle (inkl. förtroende för insti-
tutioner), religion (deltagande och åsikter), rättsuppfattning, trygghet (i fy-
sisk bemärkelse) samt en rad bakgrundsfrågor. 

När man utformar enkätfrågor till en ny studie uppstår ofta ett dilemma. Å 
ena sidan vill man gärna jämföra med andra studier som berör ämnet och 
behöver då utforma frågan så likt som möjligt. Å andra sidan vill man för-
bättra de frågor som man anser vara bristfälliga. Vi har utgått från en viss 
stomme i frågeuppsättningen (för en sammanställning se t.ex. Lundåsen & 
Pettersson 2009, s. 124) men har också utökat den med andra frågor som 
kunde tänkas vara relevanta för människors tillit (bland annat mot bakgrund 
av intervjuerna). I vissa fall har vi anpassat svarsskalan eller helt enkelt kul-
turellt anpassat frågan. Exempelvis brukar frågeområdet som rör korruption 
vara mycket omfattande i undersökningar i andra länder (se t.ex. Paldam 
2002), medan detta inte är lika relevant för Sveriges invånare (Transparency 
International 2011) även om det inte går att förneka att viss korruption före-
kommer även i Sverige (Karlsson & Korsell 2007). Det är också på grund av 
dessa överväganden som till exempel antalet svarsalternativ i Likertskalorna 
varierar. 

För att minska bortfallet vidtogs en rad åtgärder: Vi valde att begränsa an-
talet frågor för att minska den tid det skulle ta att fylla i enkäten. Mycket 
omsorg lades på den grafiska utformningen så att det skulle vara lätt och 
lustfyllt att svara på våra frågor. Vidare valde vi bort användningen av flera 
register77 för att inte väcka misstänksamhet i onödan. Dessutom skickades 
det ut sammantaget tre påminnelser, varav en tillsammans med ett nytt en-
kätformulär. 

Datainsamlingen skedde mellan maj och september 2009. Totalt har 6 453 
personer svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51.3 procent. Alla 

                               
77 Detta skulle man i så fall ha behövt redovisa i missivet. 
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grupper svarade dock inte i lika hög utsträckning och alla respondenter sva-
rade inte på alla frågor (se även avsnittet om validitet längre fram). Datain-
samlingen administrerades av SCB. All statistisk analys skedde i statistik-
programmet SPSS. Efter att ha fått en okodad version av SCB rensade jag 
data. Med det menar jag att jag definierade variablernas egenskaper och kon-
trollerade eventuella felkodningar. 

Analys 
Här vill jag enbart kort redogöra för de grundläggande tekniker jag använt 
mig av. I övrigt presenteras de enskilda analysstegen utförligare i samband 
med redovisningen. 

I kapitel 5 använde jag explorativ faktoranalys för att närmare bestämma 
dimensioner i tillitsbegreppet som kan dölja sig i hur människor svarar på 
frågor om tillit. Jag har valt principalkomponentanalys, en metod som främst 
används för datareducering och som går ut på att förklara så mycket av den 
totala variansen som möjligt (Thompson 2005, s. 36f.). Jag tillämpade oblik 
rotation (direkt oblimin) för att kunna tolka faktorerna, eftersom jag teore-
tiskt utgår ifrån att faktorerna är korrelerade (a.a., s. 42-44). Sammantaget 
ingick 37 delfrågor (items) i faktoranalysen. Fem procent av enkäterna som 
besvarats av personer mellan 18 och 64 år hade ett internt bortfall på elva 
eller fler av dessa variabler, varför jag utelämnade dem. Analysen baseras på 
de standardiserade variablerna, eftersom de variabler som är direkt tillitsrela-
terade och som ingår i analysen ibland har fyra, ibland fem skalsteg på 
svarsskalan. 

Den del av kapitel 5 som baserar sig på kvantitativa data utgörs av korsta-
beller. Men jag använde mig också av 2χ -tester för att kunna bedöma om 
det verkligen förekom systematiska skillnader mellan olika åldersgrupper 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 225). 

Efter att jag i kapitel 5 fått veta vilka delfrågor som ingick i de olika di-
mensionerna bildade jag medelvärdet av svaren från varje dimension och 
behandlade dem därefter (dvs. i kapitel 6) som kontinuerliga variabler. Dessa 
dimensioner blev alltså mina beroende variabler. För att kunna bedöma ef-
fekterna av flera oberoende variabler samtidigt, vilka dessutom oftast är 
relaterade till varandra, använde jag mig av linjär regressionsanalys (ordina-
ry least square, OLS) (McClendon 2002, s. 60).78 Tillitsdimensionerna be-
handlades då som beroende variabler. För att kunna jämföra de olika obero-

                               
78 Jag föredrog traditionella regressionsmodeller framför någon form av ordinal logit- eller 
probitmodell trots variablernas kvalitativa karaktär. Anledningen till detta val är att marginal-
effekter, elasticiteter och diskreta förändringar ofta är svårare att tolka, särskilt när man vill 
jämföra den relativa betydelsen av olika dikotomiserade oberoende variabler. Vidare är vill-
koren svårare att uppfylla, och behovet av en modifiering av varje ny modell gör det svårare 
att jämföra dem med varandra. 



 64 

ende variablernas inverkan på de olika dimensionerna använde jag samma 
uppsättning av oberoende variabler i samtliga fall. 

Förklaringsgraden (goodness of fit) eller hur väl modellen man valt passar 
de analyserade data brukar beskrivas med hjälp av den multipla determina-
tionskoefficienten, R², där värdet 1 innebär att modellen förklarar all varia-
tion och 0 att modellen inte förklarar någon variation alls. Vad som anses 
vara ett tillräckligt högt värde för en bra modell varierar, men värdet kan 
användas för att jämföra olika modifierade modeller med varandra (Gujarati 
& Sangeetha 2007, s. 89), vilket jag gör när jag lägger till olika teoretiskt 
motiverade block av oberoende variabler. Multipel regressionsanalys kan 
vara behäftad med olika problem som multikollinearitet och heteroskedasti-
citet, vilket jag också kontrollerade för utan att finna sådana problem. 

Fördjupningsstudien 
Fördjupningsstudien byggde liksom den explorativa studien på semistruktu-
rerade intervjuer, nu med utgångspunkt från den kunskap jag samlat om tillit 
i den preliminära analysen av de två första materialen. 

Urval 
Urvalet till fördjupningsstudien bestod av två grupper. Den ena bestod av 
sex av de unga vuxna79 jag talat med under den första intervjuomgången. 
Den andra bestod av 15 personer i medelåldern, närmare bestämt människor 
i åldersspannet 35 till 64 år. 

När det gäller de unga vuxna hade jag frågat dem vid första intervjuom-
gången om jag fick återkomma. Av dessa unga vuxna valde jag allteftersom 
ut de personer vars livssituationer skilde sig mycket från varandra vid första 
intervjuomgången för att återigen nå en viss variation. Men också kvaliteten 
på den första intervjun avgjorde.80 

I fråga om de medelålders personerna hade jag olika rekryteringsstrategi-
er. Dels fick jag möjlighet att berätta om min studie via intranätet på en mel-
lanstor arbetsplats med olika yrkesgrupper, viket resulterade i tre intervjuer. 
Dels satte jag upp lappar på olika livsmedelsaffärer och träningsanläggningar 
utifrån en föreställning om att dessa lokaler drar till sig vem som helst. Ingen 
                               
79 Vilka, se tabell 4.1. 
80 Med det menas en intervju kan vara lättare eller svårare att genomföra beroende på infor-
mant (för en utförlig diskussion se t.ex. Heber 2007, s. 107ff.). Jag har försökt att inte välja 
bort intervjupersoner som svarat enstavigt vid det första tillfället. Men trots att jag exempelvis 
gärna hade velat intervjua Yassim en andra gång på grund av hans bakgrund som flykting och 
funktionsnedsatt valde jag bort att kontakta honom en andra gång. Anledningen var hans 
uppenbara fysiska svårigheter att tala på ett sammanhängande sätt och att ljudupptagning-
ningen var av ganska låg kvalitet på grund av de ljud som hans medicinska utrustning genere-
rade. 
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av dessa lappar resulterade i att någon hörde av sig. Flertalet av intervjuper-
sonerna rekryterades därför återigen genom informella kanaler, delvis med 
hjälp av färdigformulerad information om min studie som bekanta använde 
för att berätta om mitt ärende. När jag valde bland de presumtiva intervju-
personerna var jag nu mån om, utöver variationen utifrån viss bakgrundsin-
formation, att se till att få en blandning av personer som hade olika uppväxt-
orter även om samtliga personer bodde i Stockholm eller angränsande län. 

Glaser och Strauss (1967) talar inom ramen för grundad teori (orig. 
grounded theory) om teoretisk mättnad som innebär att forskaren analyserar 
sitt material kontinuerligt, och inhämtar nytt material tills allt faller på plats 
och ens observationer kan förklaras med hjälp av den teori man utvecklat. 
Mättnadsbegreppet har i min studie framför allt varit relevant för att be-
stämma antalet intervjupersoner. Jag slutade att leta efter nya personer när 
jag upptäckte att centrala teman kring tillit kom igen om än i olika varianter. 
Den slutliga sammansättningen av de medelålders intervjupersonerna redo-
visas i tabell 4.2. 

Tabell 4.2. Översikt över medelålders intervjupersoner 

 Ålder Etni-
citet 

Utbildning Partner Barn Syssel-
sättning 

Upp-
växtort  

Malin 35-39 S Gymnasium Singel Nej L S 
Mia 40-44 S Gymnasium Sambo Ja M S 
Marianne 45-49 S Högskola Gift Nej M L 
Markus 45-49 S Högskola Skild Ja M L 
Mona 45-49 S Högskola Sambo Ja H S 
Måns 45-49 S Högskola Änkling Nej M L 
Malena 50-54 S Högskola Omgift Ja M S 
Margareta 50-54 S Högskola Skild Ja M L 
Martin 50-54 S Grundskola Skild Nej A S 
Mattias 50-54 S Gymnasium Gift Ja M L 
Mehrnaz 50-54 A Gymnasium Skild Ja L S 
Margit 55-59 S Högskola Sambo Ja M L 
Marja 55-59 A Högskola Gift Ja M L 
Maud 55-59 S Högskola Singel Ja H L 
Mårten 60-64 S Högskola Gift Ja H L 

Etnicitet: S – svensk, A – annan etnicitet än svensk 
Sysselsättning: A – arbetssökande, S – studerar, L – lågstatusyrke (t.ex. enklare serviceyrken, 
undersköterska), M – mellanstatusyrke (t.ex. mellanchef, sjuksköterska, administratör, egen-
företagare), H – högstatusyrke (t.ex. högre chef, ingenjör, jurist) 
Uppvuxen S – större stad eller förort L – landsbygd 

Insamling och bearbetning av data 
I fördjupningsstudien använde jag mig av två olika intervjuguider, riktade till 
respektive åldersgrupp. Intervjuerna inleddes med att jag bad intervjuperso-
nerna att ge mig en kortfattad biografi som jag följde upp senare där det ver-
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kade relevant. De övergripande frågeområdena rörde också tillit som be-
grepp och fenomen, men jag ställde framför allt fördjupande frågor om per-
sonernas egna erfarenheter av tillit eller brist på tillit och vad de lägger i 
ordet tillit i olika livsområden och under olika perioder under sitt liv. Jag 
frågade särskilt om övergångar till vuxenlivet och betydelsefulla händelser i 
deras liv, allmänt och i relation till tillit. Ett annat frågeområde var handling-
ar som kan knytas till tillit. Där ville jag höra om informanternas egna ex-
empel, men frågade sedan också kring sådana exempel som tagits upp i en-
käten. 

Eftersom jag redan hade träffat de unga vuxna en gång förut skilde sig 
också intervjuernas innehåll något. Intervjuguiden jag använt i samtalen med 
de unga vuxna har haft mindre fokus på bakgrundsinformation, utan där 
ställde jag framför allt frågor om vad som hänt sedan sist, också i fråga om 
tillit. Eftersom jag frågat utförligt kring det i första intervjun gick jag inte 
heller särskilt mycket in på tillitens innebörd. Däremot tog frågorna om tillit 
under livets gång något större utrymme än i intervjuguiden riktad till de me-
delålders informanterna, och jag knöt an till det de hade berättat vid första 
intervjutillfället. 

Intervjuerna genomfördes i början av 2010 och tog för det mesta mellan 
en och en halv och två timmar. I likhet med den första intervjuomgången 
ägde intervjuerna rum på de platser som intervjupersonerna hade valt. Jag 
spelade in samtliga intervjuer och transkriberade dem på det mer noggranna 
sättet. Sammantaget, alltså inklusive utskrifterna från den explorativa studi-
en, blev det drygt 400 sidor utskriven text. 

Analys 
Jag började med att läsa igenom intervjuutskrifterna flera gånger för att få ett 
helhetsintryck av materialet och för att få en uppfattning av just den perso-
nens berättelse och på vilket sätt den förmedlats. 

Ett centralt steg mot teoriutveckling inom kvalitativ analys är kodning. 
Detta innebär dels att man utvecklar koder, med andra ord att man tillskriver 
olika meningsbärande enheter, exempelvis intervjucitat, en viss beteckning. 
Jag har då som tidigare nämnts dels utgått från själva empirin, dels styrts av 
de kunskaper och idéer jag kommit i kontakt med genom att läsa in mig på 
den vetenskapliga litteraturen på området, för att nå det som Schütz kallar 
andra ordningens konstruktioner (Aspers 2007, s. 41ff.). Jag har klassificerat 
materialet i ett växelspel mellan induktiva principer (Boolsen 2007, s. 89; 
Widerberg 2002, s. 144f.) och mer deduktiva inslag (Aspers 2007, s. 160). 
Detta växlande mellan teoretiserande och idéprövning (Bogdan & Taylor 
1975) föll sig också naturligt, eftersom analysen av det kvantitativa 
materialet skedde samtidigt. 

Jag började med att kategorisera materialet enligt flera principer: En för-
sta innebar att jag mycket konkret och empirinära på ett ganska förutsätt-
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ningslöst sätt försökte skapa passande kategorier för det jag identifierade i 
texten och som verkade bidra till att besvara frågeställningarna. En andra 
princip innebar att jag försökte applicera de övergripande livsloppsteoretiska 
utgångspunkterna. En tredje gick ut på att i berättelserna leta efter menings-
enheter som betecknade kritiska händelser och vändpunkter i de intervjuades 
liv och i förhållande till tillit. Jag utvecklade en hierarkisk och nätliknande81 
struktur för alla mina koder, vid sidan av mer lösa kategorier som jag inte 
genast kunde placera någonstans. Dessa införlivade jag dock i de övriga, steg 
för steg. Ibland slog jag samman dem, där de inte visat sig vara så frukt-
samma på egen hand, eller så omplacerades kategorier som redan hade en 
plats i kodförgreningarna. Några koder bedömdes också vara mindre rele-
vanta och fick därför inte något större utrymme. Samtidigt var jag mån om 
att inte systematiskt välja bort information som gick emot ett tidigt upptäckt 
mönster eller någon tolkning jag önskade att utveckla. I ett senare skede 
nyanserade jag också koderna allt eftersom. 

Därefter skrev jag ner excerpt på innehållet i dessa kategorier där jag an-
tecknat analytiska trådar. Sedan tittade jag närmare på vad de unga vuxna 
hade berättat om ett tema och vad de medelålders medverkande hade berättat 
om samma tema. Jag skrev även små sammanfattningar om det, som skulle 
kunna beskrivas som meningskoncentrering (Kvale 1997, s. 174). Själva 
nedtecknandet synliggjorde också analytiska trådar och gjorde det möjligt att 
väva in dem, vilket i sin tur blev utgångspunkten för den fortsatta kodnings-
processen (jfr. den hermeneutiska spiralen). 

Tolkningsprocessen är och förblir något av en svart låda, även om det är 
möjligt att beskriva tillvägagångssättet rent tekniskt. Jag använde mig av 
tekniker som tolkning, strukturering och komprimering utan given ordning, 
utan tillämpade dem om vartannat. Det var gynnsamt för slutresultaten, inte 
minst eftersom den tolkning som genomförs genom struktureringen uppstår 
genom att forskaren utarbetar en ny struktur för data som gör det möjligt att 
upptäcka annat än det som var synligt i den ursprungliga strukturen. Samti-
digt försökte jag att vara tillräckligt försiktig i mina tolkningar och rekontex-
tualiseringar för att undvika missvisande interpretationer tagna ur sitt ur-
sprungliga sammanhang, vilket man får vara försiktig med inte minst av 
etiska skäl (Kvale 1997, s. 174; Langemar 2008, s. 93). På så sätt påminner 
analysen om det som Blumer (1954, s. 7) kallar sensitizing concepts, det vill 
säga att man utgår från idéer som finns i materialet och som man än så länge 
inte närmare definierat, vilket dock blir möjligt i den framskridande kod-
ningsprocessen. 

På ett praktiskt plan använde jag mig av olika funktioner i NVivo-
programmet såsom att kunna åskådliggöra länkarna mellan olika koder, for-
ma olika typer av matriser med mera för att besvara mina forskningsfrågor. 

                               
81 Med det menas att dubbelkodningar var möjliga och att kopplingarna gjordes även utanför 
den hierarkiska kategoriseringen. 
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Eftersom kodningsenheter i programmet kan placeras på många olika sätt 
utan att fysiskt tas ur sitt sammanhang har det varit möjligt att testa och mo-
difiera flera olika alternativ för att organisera materialet. På så sätt har jag 
också kunnat kvantifiera materialet för att dokumentera, verifiera och testa 
tolkningar och slutsatser i min för övrigt kvalitativa tolkning (Sandelowski 
2003, s. 341; Sandelowski, Voils & Knafl 2009; Silverman 2010, s. 147; 
Tashakkori & Teddlie 1998, s. 126). Vidare har jag använt mig av program-
mets modellfunktion för att sammanlänka olika begrepp och åskådliggöra 
kodningsstrukturen med hjälp av olika ordningsmarkörer. 

Också själva dispositionen av texten inklusive rubriksättning, styckein-
delning och så vidare är i högsta grad en analytisk produkt (jfr. Whitaker 
2004, s. 50). Men trots att de meningsbärande enheterna givetvis är kom-
plexa tvingar konventioner om textlogik mig att presentera det jag vill säga 
linjärt, vilket jag försökte att hantera genom att referera till olika delar före 
och efter det aktuella avsnittet. 

När jag använder citat82 gör jag det i två huvudsakliga syften. Det ena är 
att visa på trovärdighet i analysen. Det andra är att illustrera det fenomen jag 
beskriver. Citaten är noga utvalda och genom pronomen som alla, många, 
några, få eller någon antyder jag om temat återkommer hos flera personer 
eller om det rör sig mer om ett undantag eller något avvikande. Under ana-
lysprocessen har de mycket verklighetsnära utskrifterna använts, medan 
läsaren får möta en något redigerad form där till exempel helt talspråkliga 
formuleringar som ”dom” har gjorts om till skriftspråk och där ovidkom-
mande hummanden och dylikt tagits bort. 

I redovisningen använder jag ibland termen berättelser, men avser då in-
tervjupersonernas skildringar av sina historier, inte en narrativ metod i strikt 
bemärkelse. Tankarna på en regelrätt narrativ analys har funnits med under 
arbetets gång, inte minst för att det rör sig om människors livshistorier. Lik-
väl bedömde jag att en tematisk analys, såsom jag genomfört den, var mest 
lämplig för att integrera det kvalitativa och kvantitativa materialet så att tex-
tens struktur fungerar som helhet. På grund av detta upplägg är det också 
samma informanter som återkommer i exemplen för att underbygga mina 
olika resonemang. 

Studiens kvalitet 
Redan i metodbeskrivningen har jag kommenterat ett antal reliabilitets- och 
validitetsaspekter, men jag tänker nu ytterligare utveckla några av de över-
väganden jag gjort för att uppnå god kvalitet. 

                               
82 Jag vill betona att jag enbart använder citattecken då jag verkligen citerar någon, antingen 
författare eller intervjupersoner. Däremot använder jag dem inte för att jag använt uttryck i 
bildlig bemärkelse eller för att markera distans. 
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Reliabilitet 
En form av reliabilitetstest genomfördes av SCB:s enhet för mätteknik med 
hjälp av ett så kallat kognitivt test av vårt enkätutkast. Sju personer med 
olika bakgrund ombads att fylla i provenkäten. Tiden noterades för att vi 
skulle få en ungefärlig uppfattning om huruvida enkäten var för lång. Sedan 
intervjuades de om vad de hade tänkt på när de fyllde i fråga för fråga samt 
vilka svårigheter de upplevde. Denna information användes för att justera 
enkäten. Dessutom fick vi ytterligare metodologiska råd av SCB gällande 
formuleringar och layout, som applicerades på hela frågeformuläret (se även 
Bryman 2002, s. 150ff., 164ff.). 

De blanketter som deltagarna skickat in har matats in maskinellt, vilket 
minskar inmatningsfel. När jag sedan kodade rådata gjorde jag det mycket 
noggrant, förde protokoll över de överväganden jag gjorde där, kontrollerade 
med hjälp av deskriptiv statistik och bad ytterligare en forskare inom projek-
tet att testa databasen för att upptäcka eventuella misstag. 

Kvaliteten på intervjumaterialet bedömer jag också som god. Konkret har 
jag sett till att undvika ledande frågor (jfr. Kvale 1997, s. 145f.). Samtidigt 
händer det att intervjupersonerna ger motsägelsefulla svar, utan att det på ett 
enkelt sätt skulle gå att föra tillbaka till hur frågan formulerats. Att detta sker 
behöver alltså inte hänga samman med dålig kvalitet på data, utan kan också 
bero på att informanten i fråga kanske inte tänkt klart (jfr. Kvale 1997, s. 
150). I förekommande fall påpekar jag det i min analys. Vidare bidrar själva 
inspelningen av intervjuerna och den relativt detaljerade transkriberingen till 
förhållandevis hög reliabilitet. Jag arbetade också med originalcitaten så 
långt det var möjligt innan jag använde mig av komprimerande tekniker, och 
jämförde de resulterande textbitarna hela tiden med originalutskrifterna. Till 
sist har mina preliminära tolkningar diskuterats i en rad forskningsseminarier 
för att motverka godtycklig subjektivitet (jfr. Kvale 1997, s. 188). 

Validitet 

Teoretisk validitet 
Att operationalisera abstrakta begrepp och att försöka fånga komplexa feno-
men innebär många gånger en utmaning i samhällsvetenskaplig forskning. I 
synnerhet när det gäller strukturerade frågor som används i surveyundersök-
ningar uppstår problemet att man helt enkelt inte kan veta vad människor 
tänker på när de svarar utifrån givna alternativ på en viss fråga som är for-
mulerad på ett specifikt sätt. Dessutom kvalifierar (orig. qualitizing, min 
översättning) forskaren i sin tur, det vill säga omformar siffrorna till verbal 
information (Sandelowski 2003, s. 327). 

Den så kallade allmänna tillitsfrågan som använts i enkätsammanhang har 
på sina håll bedömts ha god validitet utifrån att resultaten är konstanta över 
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tid, men den har också blivit mycket kritiserad eftersom det är osäkert om 
man verkligen mäter samma sak (Dekker 2003; Sturgis & Smith 2010; 
Yamagishi 2001). Olika människor är givetvis präglade av sina egna indivi-
duella erfarenheter, hörsägen och föreställningar som formar förståelsen av 
tillit. Detta insåg vi i tillitsgruppen inte minst i samband med det ovan 
nämnda kognitiva testet. Denna testserie samt de kvalitativa intervjuer jag 
genomfört inledningvis gav oss samtidigt en möjlighet att justera våra frågor 
så att risken för alternativa tolkningar skulle minska. Torpe och Lolle (2011) 
framför också ovannämnda kritik mot den allmänna tillitsfrågan efter att ha 
jämfört enkätmaterial från olika länder. De pläderar för att i stället använda 
sig av av en annan formulering, nämligen där frågan explicit gäller tillit till 
människor man träffar för första gången.83 I det explorativa undersökandet av 
tillitsdimensionerna har jag med hjälp av det kvantitativa materialet också 
använt just denna formulering i stället för den allmänna tillitsfrågan, även 
om jag drar paralleller till begreppet generaliserad tillit gällande två dimen-
sioner. 

Den mänskliga faktorn 
Det finns en risk att människor försöker framställa sig själva i bättre dager i 
en situation där man har en verklig person framför sig jämfört med mer ano-
nyma sätt att lämna uppgifter. Exempel på det förra är intervjuer som 
genomförs via telefon eller ansikte mot ansikte, medan det senare kan vara 
att fylla i en anonymiserad postenkät. Det sägs att människor tenderar att 
vara lite mer uppriktiga när de inte behöver interagera med en annan person 
(se t.ex. Kreuter, Presser & Tourangeau 2008).84 Denna risk för social önsk-
värdhet går inte att utesluta, men en indikation på att intervjusituationen 
många gånger har upplevts som tillräckligt trygg av de intervjuade i min 
studie är att de faktiskt även tog upp erfarenheter såsom sin egen sexuella 
otrohet, som till synes inte tycks vara särskilt fördelaktiga för en utomståen-
des bild av dem. 

Vidare är jag medveten om att en stor del av mina data är retrospektiva, 
såväl de kvalitativa som de kvantitativa. Detta kan man naturligtvis se som 
ett problem i bemärkelsen att människors minnen inte är en direkt avbildning 
av en objektiv verklighet och att de skiljer sig från person till person (se t.ex. 
Silverman 2010, s. 298). Man kan se det som att information går förlorad. 

Ett alternativ är att betrakta retrospektiva data som en tillgång. Mervärdet 
kan bestå i den mening som människor tillskriver sina erfarenheter och soci-
ala världar (Miller & Glassner 2004, s. 126). Richardson (1990, s. 23) 
skriver exempelvis: “People organize their personal biographies and under-

                               
83 Det innebär å ena sidan att det är mer sannolikt att nå en större kongruens gällande frågans 
föremål. Däremot går antagligen en del av innebörden av generaliserad tillit som en värdering 
förlorad. 
84 Men det finns även belägg för att det inte behöver vara några skillnader (Rossiter 2009). 
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stand them through the stories they create to explain and justify their life 
experiences.” Jag är övertygad om att den mening människor lägger i sin 
livshistoria inte går att komma åt på något annat sätt än genom deras egna 
berättelser i en eller annan form. Sedan kommer man aldrig ifrån att man 
som forskare adderar mer eller mindre medvetna och explicita tolkningar av 
denna mening. Miller och Glassner väljer att tala om realiteter i pluralis som 
går att finna i intervjuer, just för att markera att både kollektiva berättelser, 
alltså återgivandet av rimliga sammanhang, men också motsägelsefulla upp-
gifter, kan ingå i detta subjektiva verklighetsskapande. I min avhandling 
menar jag att undersökandet av dessa färgade realiteter kan bidra till att be-
svara mina frågeställningar genom att ge en mer helhetlig bild. 

Likväl innebär det naturligtvis inte att jag kan frånsäga mig en kritisk 
hållning i min analys. Jag försökte göra mig medveten om att det inte bara är 
människors subjektiva upplevelse av händelser de berättar om utan dessut-
om minnet av upplevelsen och den selektion det kan medföra, vilket till 
exempel också Weber och Carter (2003, s. 15) erfor i sin intervjustudie om 
tillit. Vidare kan man anta att psykologiska aspekter har minst lika stor bety-
delse som själva upplevelsen för ens berättelse, såsom rationaliseringsmeka-
nismer, vilket jag försöker påminna läsaren om där det är lämpligt. 

Generaliserbarhet 
I det kvantitativa materialet handlar generaliserbarhet främst om representa-
tivitet. När det gäller de kvalitativa data rör det sig mer om möjligheten att 
skönja allmänna drag i en bredare bemärkelse. 

Enkäten 
Enkätstudiens urvalsram kan beskrivas som representativ för befolkningen 
mot bakgrund av att det är en kombination av strategiskt och slumpmässigt 
urval. Grundtanken är att urvalet ska återspela den population man vill uttala 
sig om (Djurfeldt m.fl. 2003, s. 107; Neuman 2006, s. 264). I avhandlingen 
gäller det människor mellan 18 och 64 år i Sverige år 2009. Emellertid är det 
som i vår enkätstudie vanligt att vissa grupper är över- eller underrepresente-
rade bland de svarande sett till urvalet, vilket man måste ta hänsyn till i ana-
lyserna (Neuman 2006, s. 295). 

Självselektionsmekanismerna utgör ett uppenbart problem för en studie 
med ett tema som tillit; det krävs helt enkelt tillit (till forskaren, myndigheter 
som SCB, kunskap som värde m.m.) för att ställa upp på en sådan undersök-
ning. Problemet nämns också i andra studier, framför allt i samband med att 
man försöker ge en rättvisande bild av eventuella samband mellan före-
ningsengagemang och tillit (Kumlin & Rothstein 2005, s. 346; Stolle 2001, 
s. 131). Denna svårighet är antagligen mer betydelsefull i det kvalitativa 
materialet än i det kvantitativa, eftersom man är anonym i det senare men 
inte det förra. 
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Att personer med förhållandevis låg tillit inte automatiskt väljer att avstå 
från eller dröjer med att fylla i enkäten blev synligt genom att det går att 
urskilja en icke-försumbar andel helt igenom misstänksamma personer i 
enkätmaterialet.85 Dessutom genomförde en medlem i tillitsgruppen, Thorleif 
Pettersson, en närmare analys av enkätsvaren utifrån när de kommit in. Där 
fanns heller inga signifikanta skillnader i de tillitsrelaterade svaren mellan 
den grupp respondenter som skickat in sin enkät tidigt under datainsam-
lingsperioden, jämfört med dem som gjorde det först efter påminnelserna. 

Men vi fick också konkret stöd för antagandet att misstänksamhet fanns 
bland skälen till att avstå från att delta i enkätstudien bland annat genom de 
e-postmeddelanden och samtal vi som stod som kontaktpersoner fått. Oftast 
var farhågor om bristande anonymitet allmänt hållna. Men att inte returnera 
enkäten motiverades ibland också med att specifika frågor skulle vara alltför 
närgångna som frågan om vilka trygghetsanordningar man har i sitt hem. I 
den bortfallsanalys som genomförts i samband med SOM-studierna säger sig 
trots allt enbart två procent av alla som uppgett ett skäl till att inte svara att 
de inte litade på anonymiteten (Nilsson 2010, s. 479). Mot denna bakgrund 
anser jag att betydelsen av denna eventuella systematik i bortfallet utifrån 
utfallsvariablerna inte bör överskattas. 

En svarsfrekvens på 51.3 procent för hela urvalet86 och 47.3 procent för 
den del av urvalet som jag använder i mina analyser (människor mellan 18 
och 64 år) kan anses vara god i internationell jämförelse. I Social Capital 
Community Benchmark Survey svarade till exempel knappt 29 procent (The 
Saguaro Seminar Civic Engagement i America 2000). I undersökningar som 
amerikanska Research Center for the People and the Press (PEW 2010) pub-
licerar, brukar enbart mellan 10 och 20 procent svara, och detta är studier 
som i övrigt tillskrivs god kvalitet. 

Svarsfrekvensen är dock mindre god utifrån de erfarenheter som finns i de 
nordiska länderna87 där svarsfrekvensen ofta brukar ligga mellan 60 och 70 
procent (se t.ex. WVS, SOM, NTU88, ULF89; Nilsson 2010, s. 475). Men det 
bör nämnas att också metoderna för att kunna räkna fram ett visst nettourval, 
alltså det urval som officiellt redovisas, varierar. När det gäller SOM-
studierna brukar man exempelvis skicka med en bortfallsenkät där man frå-
gar efter den potentiella respondentens motiv till att inte svara. Vidare på-
minner man de människor som kommit med i urvalet om enkäten genom att 
ringa. Båda delarna gör det möjligt att identifiera konkreta individer som inte 

                               
85 Med hjälp av klusteranalys utifrån tillitsvariablerna. 
86 Med avdragen överteckning. 
87 Vilket antagligen har att göra med det förhållandevis stora förtroendet för den offentliga 
sektorn och en tradition av att vara följsam när det gäller uppmaningar som kommer från 
auktoriteter, till exempel myndigheter såsom SCB. 
88 Nationella trygghetsundersökningen 
89 Undersökning av Levnadsförhållanden 
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har möjlighet att delta90 och som därför kan dras bort från ursprungsurvalet 
(Nilsson 2010, s. 477f.). Ser vi till Tillitsbarometern finns det antagligen en 
hel del personer i urvalet som av olika skäl inte kunnat svara, men där vi inte 
känt till anledningen och därför inte kunnat räkna bort dem. 

Generellt tycks det finnas en enkättrötthet i Sverige på grund av ett stort 
antal enkäter som medborgarna hela tiden förväntas besvara (Nilsson 2009, 
s. 455). Sett i efterhand är det också rimligt att tänka sig att en större andel 
människor skulle ha fyllt i enkäten om den hade varit något kortare. Viktiga-
re är att fråga sig om de individer som har svarat har samma egenskaper som 
de som inte har svarat. Jag har sammanställt en jämförelse mellan egenska-
perna hos de som svarade och de som inte svarade i tabell 4.3 i gängse socio-
ekonomiska och sociodemografiska avseenden. 

Svarsfrekvensen är inte jämnt fördelad bland alla befolkningsgrupper, och 
skillnaderna mellan svaranden och icke-svarenden är signifikant på 0.1-
procentsnivån i avseendena kön, ålder, födelseland och inkomst. Vi kan se 
att män, yngre, utlandsfödda och människor med låg inkomst är underrepre-
senterade, vilket är vanligt i postala befolkningsstudier (se t.ex. Nilsson 
2009, s. 455). Med tanke på att redan den grupp av de yngre som svarat, som 
vi kommer att se, i genomsnitt i många avseenden uppger sig ha lägre tillit 
än människor i medelåldern skulle de unga som inte svarat kunna antas vara 
än misstänksammare. Men man kan också framhålla att de unga vuxna i 
något större utsträckning uppger att de lämnar ut privata uppgifter som sitt 
personnummer, vilket tyder på att de till och med kan vara öppnare med att 
lämna ut information generellt än äldre personer och att det därför är andra 
skäl än de som är direkt relaterade till förtroendet för oss som forskare som 
gör att de avstått från att svara. 

                               
90 Här menas att personen i fråga har andra skäl än enbart ovilja att svara såsom allvarlig 
sjukdom, funktionsnedsättning, bosättning på annan ort eller där den efterfrågade personen 
nyligen avlidit, vilket dödsboet skulle kunna meddela. 
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Tabell 4.3. Struktur av svaranden jämfört med nettourvalet och bortfallet91 

Variabel  Svaranden 
n=6463/4490 
(%) 

Bortfall 
n=6141/5009 
(%) 

Kön* Män 46 56 
 Kvinnor 54 44 
Ålder* 18–29 16 26 
 30–39 15 21 
 40–49 24 23 
 50–59 28 19 
 60–64 17 10 
Födelseland* Sverige 91 86 
 Utlandet 9 14 
Inkomst* 0–84999 11 20 
 85 000–159 999 17 19 
 160 000–234 999 27 23 
 235 000–309 999 22 21 
 310 000+ 21 18 

Skillnaderna har testats med 
2χ  

*=p<.001 

Ett sätt att hantera ett snedvridet bortfall är att arbeta med vikter, det vill 
säga att tillskriva individer med olika egenskaper olika tyngder utifrån regis-
teruppgifter. Representanter ur en grupp som förekommer i lägre omfattning 
än i målgruppen, typiskt sett yngre män och personer med invandrarbak-
grund, ges då en större vikt, medan representanter från en grupp som före-
kommer i större omfattning än i urvalsramen, typiskt sett yngre ålderspen-
sionärer födda i Sverige, ges lägre vikt. SCB har genomfört en sådan viktbe-
räkning baserad på kön, ålder, födelseland, inkomst och civilstånd (SCB 
2009b bilaga 4), som kan betraktas som en viss kompensation för detta 
snedvridna urval. Jag använder vikterna enbart för parameterskattning, alltså 
då jag försöker att säga något om hur stor andel av befolkningen det är som 
svarat si eller så på en fråga. När det gäller mer komplexa statistiska analyser 
som inkluderar signifikanstester, korrelationer och regressioner, alltså där 
olika variablers relationer till varandra står i fokus, avstod jag däremot från 
att använda dessa vikter. 

Utöver detta externa bortfall brukar man tala om internt bortfall, alltså den 
andel av dem som fyller i enkäten som avstår från att svara på vissa frågor. 
Sett till de frågor som jag redovisar som tillitsrelaterade i avhandlingen och 
till hela gruppen svarande (dvs. människor mellan 18 och 85) varierar det 

                               
91 Jämförelserna gäller hela materialet, det vill säga människor i åldrarna 18–85, eftersom 
bortfallet inte är uppdelat i åldersgrupper. Ett undantag är ålder där jag räknat med just ål-
dersgrupperna 18–69, eftersom mina sammanställningar gäller människor mellan 18 och 64. 
N: Den första siffran refererar då till hela gruppen medan den andra siffran refererar till ål-
dersgrupperna 18–69. 
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interna bortfallet mellan en och sju procent, med en median på två procent. 
De lägsta siffrorna, det vill säga omkring en procent, gäller frågorna som rör 
tillitens handlingar. Eftersom de är så konkret formulerade var de antagligen 
lättast att svara på. Förutom vid frågan om tillit till studie- eller arbetskamra-
ter var bortfallet gällande tillit till olika persongrupper inte särskilt högt, utan 
rörde sig omkring två procent. Däremot var bortfallet generellt avsevärt hög-
re för de frågor som rör förtroende för institutioner, nämligen omkring tre, 
fyra procent. Här kan möjligen en förklaring vara att en del respondenter 
hade bristande intresse eller inte ansåg sig ha tillräckligt med erfarenhet för 
en bedömning, men uppfattade det som genant att kryssa för ”vet ej”. Bort-
sett från det ovannämnda undantaget bör dock bortfallet betraktas som nor-
malt och talar därmed för att frågorna i stort sett fungerat väl. 

Kort om jämförelsedata 
I valideringssyfte jämför jag också med andra svenska enkätstudier som 
innehåller frågor om tillit, förtroende och trygghet, varför jag kort vill be-
skriva dem något närmare.92 

Den första studien är World Values Surveys (WVS) svenska del som 
genomfördes 2005 i form av besöksintervjuer. Urvalet är representativt för 
den svenska befolkningen mellan 18 och 85 år och bestod av 2 230 personer. 
Svarsfrekvensen var 60.6 procent. Människor i åldrarna 26–45 var något 
underrepresenterade, medan de mellan 46 och 75 var något överrepresente-
rade. Jag viktade resultaten med den variabel som väger in kön, ålder, storlek 
på bostadsort samt geografisk placering i landet (IMRI 2006). 

Utöver dessa primärdata har jag använt mig av uppgifter från antologin 
Nordiskt ljus som baserar sig på den nationella befolkningsundersökningen 
från SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Massmedia) 2009, en postenkät-
studie. Även här rör det sig om ett systematiskt sannolikhetsurval och 9 000 
personer i åldern 16 till 85 har tillfrågats. Svarsfrekvensen var 59 procent. 
Det finns en snedvridning där kvinnor är något överrepresenterade. Yngre 
människor var underrepresenterade. Vidare var män, personer som bor i 
Stockholm samt personer med enbart utländskt medborgarskap underrepre-
senterade (Nilsson 2010). Data i rapporter redovisas likväl oviktade (Nilsson 
2011). 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2009 som utförs av 
Brottsförebyggande Rådet är också en nationell befolkningsundersökning 
med ett representativt urval på 20 000 personer, huvudsakligen genomförd i 
form av telefonintervjuer samt en mindre andel postenkäter. Tilläggsurval 
har tillämpats för åldersgrupperna 16–29 samt 75–79. Svarsfrekvensen var 
70.4 procent. Av den tekniska rapporten framgår inte exakt hur det systema-

                               
92 Resultaten från WVS kunde jag analysera på egen hand, eftersom databasen är fritt tillgäng-
lig. Däremot var jag hänvisad till redan bearbetade uppgifter beträffande övriga undersök-
ningar. 
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tiska bortfallet såg ut, men användandet av vikter och urvalsförstärkningen 
tyder på att sådant förekommer. De parameterskattningar jag använder mig 
av är viktade utifrån bortfallsanalysen där län, kön, ålder, födelseland, civil-
stånd, inkomst och geografisk placering vägs in (Brå 2010a). 

Undersökning av Levnadsförhållanden (ULF) utförs av Statistiska Cen-
tralbyrån och är även den en nationell befolkningsundersökning som genom-
förs som telefonintervjuer. 2009 ingick cirka 20 400 individer från 16 år och 
uppåt i urvalet och svarsfrekvensen är 68.8 procent. ULF tillämpar 
tilläggsurval för yngre (16–24 år) och äldre (≥75 år) personer samt för in-
vandrare. I redovisningen används vikter som baseras på en efterstratifiering 
av kön, ålder, civilstånd och region (SCB 2010). 

Undersökningarna går till viss del att jämföra. Vår befolkningsundersök-
ning om tillit har visserligen något lägre svarsfrekvens än de ovannämnda 
undersökningarna. Däremot är samtliga undersökningar behäftade med lik-
nande problem beträffande skillnader mellan respondenterna och bortfalls-
gruppen, särskilt i fråga om åldern. Även om de respondenter som svarat på 
enkäten skiljer sig från dem som avstått från att svara i en rad avseenden, 
och detta mot bakgrund av tidigare forskning kan antas ha betydelse för de-
ras tillit, finns det alltså samtidigt goda möjligheter att jämföra med liknande 
studier. 

Intervjuer 
Annorlunda förhåller det sig med kvalitativa data där man inte talar om re-
presentativitet på samma sätt. Jag menar att mina resultat är generaliserbara 
till en viss grad och i specifika avseenden, och i det följande ska jag med 
utgångspunkt i Larssons (2009) artikel förtydliga på vilket sätt. 

Larsson har utvecklat en typologi om hur man kan förhålla sig till över-
förbarheten i fråga om kvalitativa studier; han skiljer mellan fem olika sätt 
att förhålla sig till denna problematik. De två första sätten att resonera där 
det handlar om idiografiska studier och studier som ifrågasätter etablerade 
universella sanningar avfärdar behovet av generalisering. De tre övriga ar-
gumentationlinjerna bygger på att öka generaliserbarhetspotentialen genom 
att maximera variationen, generalisering genom liknande kontexter och ge-
neralisering genom igenkännbarhet av mönster. 

Jag anser att det finns en möjlighet till relativ generaliserbarhet genom va-
riation i min studie i och med att jag försökt uppnå en stor variation i mitt 
urval. Detta har jag gjort utifrån att preliminärt välja personer med olika 
bakgrundsegenskaper, men också genom att fortsätta sammanställa gruppen 
intervjupersoner allteftersom jag genomfört intervjuerna. Mitt urval är inte 
heller extremt litet, vilket skulle öka chansen att fånga rätt mycket variation, 
även om jag naturligtvis inte kan överblicka den verkliga bredden. 

Vidare skulle mina resultat kunna gå att överföras till en liknande kontext, 
till exempel personer i Sverige i slutet av 00-talet. Detta skulle kunna vara 
möjligt genom en rik beskrivning av kontexten av mitt material, viket jag 
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försökt göra i den mån det är möjligt utifrån det begränsade utrymme ett 
avhandlingsmanus tillhandahåller. Men här föreslår Larsson (2009, s. 32) 
med hänvisning till Lincoln och Guba (1999) att det också kan ligga ett an-
svar på den som ska använda resultaten att avgöra huruvida generaliseringar 
är möjliga. 

En sista variant av överförbarhet skulle vara att utgå från igenkännbarhe-
ten av universella mönster som är möjliga att överföra till andra samman-
hang. Som jag förstår Larsson (2009, s. 33f.) rör det sig här om mycket 
mindre meningsenheter. I min studie skulle det alltså kunna innebära att min, 
om man så vill, upptäckt av vad jag kallar för selektiva överföringar skulle 
kunna gå att se i andra sammanhang, som kanske inte ens är direkt tillitsrela-
terade. Larsson (2009, s. 35) menar att fördelen med detta synsätt är att det 
många gånger är mer realistiskt jämfört med kontextlikhet när studieobjektet 
är olika slags processer, men det innebär också att forskare förlorar tolk-
ningsföreträdet i egenskap av experter. 

Etiska överväganden 
Forskaretik och forskningsetik kan ibland ha motsägelsefulla syften. Således 
bör det då vara forskarens uppgift att väga den nytta som forskningen even-
tuellt bidrar med mot den eventuella skada som kan åsamkas enskilda 
(Gustafsson, Hermerén & Petersson 2005, s. 19). 

Med tanke på att tillit lyfts fram som värdefullt för individ och samhälle, 
och att jag menar att jag kunnat peka på några kunskapsluckor, anser jag att 
det värde som forskningen kan ha berättigar de ingrepp i människors liv som 
genomförandet kan innebära. Ett tillvägagångssätt där respondenter och in-
formanter själva anmäler intresse för att delta i stället för att bli ombedda att 
delta hade varit att föredra (The Research Ethics Guidebook 2011). Jag gjor-
de som ovan beskrivits olika försök att identifiera intervjupersoner på detta 
sätt, vilket delvis lyckades som i fallet med mina förfrågningar via intranät 
och mejllistor. Även att använda kontaktpersoner som har med sig informa-
tion och som berättar förutsättningslöst för en grupp personer i deras bekant-
skapskrets kan betraktas som en tillämpning av opting in-strategin. Likväl 
menar jag att överväganden om en viss sammansättning i urvalet väger tyng-
re för att uppnå en god studiekvalitet. Därför har vissa utvalda personer till-
frågats direkt av oss som forskare att delta,93 även om deras deltagande na-
turligtvis fortfarande var frivilligt. För att undvika att studiedeltagarna upp-
lever att de är utsatta för påtryckningar gavs inga ersättningar förutom att jag 
bjöd intervjupersonerna på fika. 

                               
93 I fallet med enkäten genom att använda oss av registeruppgifter. I fallet med intervjuerna 
genom att jag medvetet letade efter personer med viss bakgrund som inte förekommit bland 
de tidigare intervjuade informanterna. 
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Utöver tidsåtgången som studiedeltagandet medför för samtliga studieper-
soner finns en risk att intervjusituationen ibland kan skapa en alltför tillåtan-
de eller terapeutiskt präglad atmosfär som lätt kan förväxlas med en terapeu-
tisk insats och som därmed kan gå emot deltagarnas intressen. Å ena sidan 
var det min avsikt att intervjupersonerna skulle ha förtroende för mig för att 
locka fram de intressanta berättelser som är centrala för min forskningsfråga. 
Å andra sidan kan ett sådant sammanhang också inbjuda till att berätta om 
tankar, eller berätta på ett sätt, som i intervjupersonens ögon är alltför utläm-
nade. Hon kanske har avsikten att berätta något sådant från början och ångrar 
det möjligen i efterhand. Jag har försökt ta hänsyn till detta genom att vara 
uppmärksam på intervjupersonernas reaktioner, påminna dem om att delta-
gandet är frivilligt och att vi kunde avbryta intervjun. 

I enlighet med informations-, nyttjande-, konfidentialitets- och samtyck-
eskravet (Bryman 2002, s. 440f.) berättade jag för intervjupersonerna före 
intervjun om syftet med undersökningen, att uppgifterna enbart skulle nyttjas 
för den, att deras uppgifter behandlas konfidentiellt samt att deras medver-
kan är frivillig och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

När det gäller enkätstudien har samma typ av information getts i form av 
ett missivbrev som dessutom innehöll information om var det skulle gå att 
läsa om resultaten från befolkningsundersökningen samt våra kontaktuppgif-
ter så att de presumtiva deltagarna skulle kunna vända sig till oss om de hade 
ytterligare frågor. Där informerade vi också om att urvalet hade gjorts ur 
SCB:s så kallade register över totalbefolkningen och att svaren skulle kom-
pletteras med en geografisk kod som beskriver området man bor i om de 
valde att medverka. Här skedde det en avvägning mellan att dels vilja få 
tillgång till mer objektiva, alltså inte självrapporterade, uppgifter som gör att 
man kan undvika ett alltför långt frågeformulär, dels undvika risken att 
väcka människors misstänksamhet om det är alltför många uppgifter vi vill 
koppla till deras person. Missivet hänvisade också till det aktuella lagrummet 
och beskrev hur avidentifieringen rent praktiskt går till. I och med returne-
ringen av den ifyllda enkäten anses intervjupersonerna ha lämnat informerat 
samtycke. 

I fråga om enkäten har enbart SCB haft den nyckel som kopplar de utval-
da individernas faktiska namn och personnummer till ett visst enkätnummer. 
Denna nyckel har tagits bort ett par månader efter avslutad datainsamling. I 
och med att vi som undersökningsledare har stått som kontaktpersoner har vi 
blivit kontaktade av ett antal personer som egentligen enbart velat höra av 
sig för att meddela att de själva eller deras anhörig som enkäten skickats till 
inte kan eller vill svara. Eftersom det då inte rörde någon fråga som hade 
med själva enkätinnehållet att göra skulle de i första hand ha vänt sig till 
SCB:s kontaktperson. När de presumptiva respondenterna har vänt sig till 
oss har det inneburit en bruten länk i anonymitetskedjan på så sätt att de ofta 
självmant avslöjat sin identitet. Detta har skett genom genom att skriva eller 
ringa från en viss e-postadress eller ett visst nummer som blev synligt genom 
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nummerpresentatören, genom att skriva namn- eller adressuppgifter i kom-
mentarsrutan i enkäten eller genom att helt enkelt presentera sig med sitt 
namn när de ringt.94 

För att skydda intervjupersonernas identitet har jag förvarat kopplingen 
till individerna oåtkomligt för obehöriga genom att lösenordsskydda dessa 
dokument. Vidare har jag gett informanterna fingerade namn redan i sam-
band med transkriberingen och sedan fortsatt med att använda dem genom 
hela analysprocessen samt i presentationen. Dessutom modifierade jag andra 
uppgifter såsom ortsnamn (förutom härkomstland i ett fall då det har inne-
hållslig relevans), namn på anhöriga och ibland specifika yrken95 i detta syf-
te. Detta utesluter naturligtvis inte att intervjupersonerna själva känner igen 
sig, eller att någon anhörig eller den som förmedlat kontakten känner igen 
dem. 

                               
94 Detta är dock inget som följts upp. 
95 Däremot har jag bibehållit typen av yrke för att bibehålla trovärdigheten. 
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5. Tilliten bland unga vuxna och medelålders – 
en kartläggning 

Detta kapitel består av en kartläggning av tillit bland unga vuxna och perso-
ner i medelåldern i Sverige. En första frågeställning för detta kapitel lyder 
därför: I vilken utsträckning säger sig människor ha tillit och förtroende i 
olika avseenden? 

Eftersom tillit enligt tidigare forskning men också enligt mina explorativa 
intervjuer är ett komplext fenomen väljer jag att använda mig av dimen-
sionsbegreppet för att tala om olika aspekter av tillit. Kapitlet inleds därför 
med en explorativ faktoranalys av enkätmaterialet för att identifiera olika 
dimensioner i tilliten. Dessa dimensioner innefattar olika delfrågor. Utöver 
beskrivningen av de olika dimensionerna söker jag också besvara en andra 
frågeställning, nämligen: Finns det några skillnader i tilliten mellan männi-
skor i olika livsfaser? Parallellt med detta jämför jag också med andra 
svenska befolkningsstudier i den mån liknande frågor har ställts. 

I anslutning till presentationen av resultaten från enkätmaterialet för re-
spektive dimension försöker jag illustrera dessa dimensioner med hjälp av de 
mer explorativa (delarna av) intervjuerna som en fördjupning av vad vi får 
veta av enkätmaterialet. I kapitlets avslutande del pekar jag på berörings-
punkter mellan den statistiska och den verbala beskrivningen. 

De gånger jag föreslår möjliga förklaringar härrör dessa förslag från själ-
va den bild som tecknas i samband med kartläggningen, närmare bestämt 
utifrån de variationer som går att se i tillitsnivåerna. 

Några dimensioner som utgångspunkt 
Jag ska börja med att utreda vilka dimensioner av tillit som går att urskilja i 
enkätmaterialet för att frilägga den underliggande förståelsen av tillit. 
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Tabell 5.1. Faktoranalys (PCA) på tillitsattitydvariabler, faktorladdningar96 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Tillit: familj   .577    
Tillit: släkt   .723    
Tillit: grannar   .761    
Tillit: vänner och bekanta   .777    
Tillit: arbets- eller studiekamrater   .722    
Tillit: de som bor i området där du bor .479  .699    
Tillit: de som bor i din kommun .758  .460    
Tillit: de som bor i Sverige .823      
Tillit: människor som har annan religion .837    -.449  
Tillit: msk som har en annan nationalitet .848    -.458  
Tillit: msk du träffar för första gången .750    -.482  
De flesta människor tänker bara på sitt 
eget bästa och man kan inte lita på dem 

-.424    .715  

Man gör rätt i att lita på andra människor 
även om man inte känner dem så väl 

.521    -.707  

Man bör lita på sina medmänniskor utan 
att ha säkra bevis 

.490    -.720  

De flesta människor skulle försöka ut-
nyttja mig om de fick chansen 

    .707  

Plånbok: någon du känner hittar   .428  -.592  
Plånbok: någon du inte känner hittar     .-663  
Förtroende: de styrande partierna i din 
kommun 

 .527    -.684 

Förtroende: näringslivet i din kommun  .439    -.812 
Förtroende: lokala massmedier  .394    -.716 
Förtroende: polisen där du bor  .715     
Förtroende: grundskolan i din kommun  .699     
Förtroende: socialtjänsten i din kommun  .788    -.405 
Förtroende: af i din kommun  .730     
Förtroende: sjukvården där du bor  .703     
Trygg dagtid    .867   
Trygg i mörkret    .883   
Faktorerna har getts följande benämningar: F1 = ”Tillit till okända personer”; F2 = ”Förtroen-
de för implementerande institutioner”; F3 = ”Tillit till kända personer”; F4 = ”Trygghet”; F5 
= ”Normativa tillitsföreställningar”; F6 = ”Förtroende för lokala eliter”. 

De attitydrelaterade dimensionerna bestämdes med hjälp av en explorativ 
faktoranalys av 27 av sammantaget 40 frågor som kan antas röra tillit på ett 
eller annat sätt utifrån vad vi vet från tidigare forskning.97 Med attitydrelate-
rad menar jag här svar på frågor som inte syftar till handlingar. Svarsalterna-

                               
96 Baserade på standardiserade variabler. Endast faktorladdningar ≥±0.4 presenteras. 
97 Jag har valt att inte inkludera den så kallade allmänna tillitsfrågan, eftersom den enbart 
består av två svarsalternativ, vilket gör det svårt att använda den i en faktoranalys. Utöver det 
motiverar också kritiken gällande begreppsvaliditet mot frågan ett utelämnande. De tio frågor 
som inriktar sig på handlingar har exkluderats här på grund av att deras tre svarsalternativ 
avviker från övriga frågors konstruktion. Två frågor, en hur man ser på andra människors tillit 
och en om ens uppfostran, har i stället behandlats som oberoende variabler i de senare regres-
sionsanalyserna. 
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tiven varierar något mellan de olika frågorna, men innefattar minst fyra al-
ternativ. Sex meningsfulla faktorer utkristalliserar sig.98 I tabell 5.1 presente-
ras faktorladdningarna och de beteckningar jag valt för faktorerna.99 

Dimensionerna framstår som tydliga och logiskt meningsfulla. I resultaten 
framträder en tydlig distinktion mellan tillit (gällande personer) (F1 och F3) 
och förtroende (institutioner) (F2 och F6). Vidare kan man se en relativt 
tydlig uppdelning mellan tillit till kända (F3) och tillit till okända perso-
ner/abstrakta grupper (F1), där gränsen går någonstans vid personer som 
finns i närområdet. Denna uppdelning har paralleller till den om partikulär 
och generaliserad tillit. Man brukar också tala om inåtriktad respektive ut-
åtriktad tillit (Pettersson & Lundåsen 2009, s. 150; Putnam 2000, s. 20f.). 
Ytterligare beteckningar är intim tillit versus abstrakt tillit (Freitag & 
Traunmüller 2009) eller in-group versus out-group trust (Uslaner 2002). 

Förtroendet för institutioner och organisationer100 verkar ha två underlig-
gande meningar. Det går att skönja en mer samhälleligt övergripande inne-
börd å ena sidan (F2) och en innebörd som snarare omfattar olika institutio-
ner som har en mer servicemässig inriktning å andra (F6). I den statsveten-
skapliga forskningen är en indelning i representativa och implementerande 
politiska institutioner vanlig (Rothstein & Kumlin 2001, s. 54; Rothstein & 
Stolle 2003b, s. 193f.). Implementerande institutioner anser jag vara en 
lämplig beteckning i fråga om de mer serviceinriktade organisationerna. 
Eftersom företag och media dock inte är några politiska aktörer, lämpar sig 
inte beteckningen representativa institutioner så väl för att inbegripa partier, 
näringsliv och massmedier i kommunen. I stället tar jag fasta på den lokala 
anknytningen som alla dessa tre har och vill beteckna dimensionen som för-
troende för lokala eliter eller makthavare.101 

Den femte faktorn betecknar jag som normativa tillitsföreställningar och 
försöker med det sammanfatta hur människor upplever dels att människans 
natur ser ut, dels hur man bör agera i samhället. Denna faktor kan sägas ligga 
nära generaliserad tillit. Trots att nästan samtliga delfrågor i faktorn avser 
okända människor utgör de en egen dimension och ingår inte i dimensionen 
om tillit till okända människor. Två av de delfrågor som ingår i dimensionen 
normativa tillitsföreställningar är hämtade från Rosenbergs (1956) så kallade 
misantropiindex och några återfinns i andra stora undersökningar (som ame-
rikanska GSS och brittiska Citizen Audit Questionnaire 2001). Denna di-
mension rymmer också den så kallade plånboksfrågan, som har sitt ursprung 
i Gallup World Poll. Här frågas respondenterna om hur sannolikt de bedö-
mer det vara att någon som hittat deras plånbok med 1 000 kronor i återläm-
nar den om de hade råkat tappa den på gatan där man bor. 

                               
98 Det är de faktorer med egenvärde ≥1. Tillsammans står de för drygt 60 % av variansen. 
99 Beteckningarna emanerar från de variabler som tydligast utgör respektive faktor. De faktor-
laddningar som särskilt utmärker respektive faktor är markerade i fet stil. 
100 På lokal nivå 
101 För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen att enbart tala om lokala eliter. 
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Trygghetskänslan utgör också en egen faktor (F4) och indikerar hur män-
niskor upplever sitt närsamhälle. Båda delfrågorna syftar på det offentliga 
rummet och rör därmed också okända människor. 

Utöver dessa sex attityddimensioner finns ett frågebatteri i enkäten som 
rör vilka handlingar med koppling till tillit man har utfört under de senaste 
tolv månaderna. Denna grupp frågor vill jag beskriva som en sjunde dimen-
sion utifrån enkätmaterialet, men som inte redovisas i tabellen.102 Exakt vilka 
handlingar det handlar om kommer jag att utveckla i den deskriptiva redo-
visningen som följer nedan. 

Innan jag går över till den mer detaljerade presentationen vill jag dock 
kort förklara bakgrunden till den indelning i olika åldersgrupper jag valt. 

Indelningen i åldersgrupper och tabellupplägg 
I ett första skede ska jag jämföra hur människor i olika åldersgrupper103 sva-
rar på frågor om tillit. I ett senare skede av analysen (kapitel 6) kommer jag 
även att lägga till andra variabler såsom olika indikatorer för etablering samt 
utbildning som kan tänkas vara kopplade till ålder. 

Jag har valt att dela in materialet i tre åldersgrupper: personer i åldern 
mellan 18 och 29, 30 och 49, samt 50 och 64. Jag refererar till dem som unga 
vuxna, lägre medelålder och övre medelålder. En anledning till att välja just 
dessa åldersgränser är att de stämmer överens med redovisningen av rappor-
terna baserade på Riks-SOM104 som jag delvis jämför med. Skälet till att dela 
på den ganska stora gruppen medelålders är att man kan tänka sig att de be-
finner sig i något olika livsfaser. Personer i yngre medelåldern befinner sig 
ofta mitt i sitt karriärbyggande och har hemmaboende barn, medan personer 
över 50 många gånger har etablerat sig i yrkeslivet och deras barn bor inte 
hemma längre i samma utsträckning (SCB 2009a). 

Tabellerna representerar andelen positiva svar på olika frågor om tillit.105 
Samtidigt undersöks huruvida eventuella skillnader mellan åldersgrupperna 
är statistiskt signifikanta. Uppgifterna presenteras i olika block. Strukturen 

                               
102 Den har inte ingått i faktoranalysen, framför allt på grund av de avvikande svarsalternati-
ven och att dessa uppgick till enbart tre. 
103 Jag är medveten om att livsloppsforskningen mer och mer överger kategoriseringar utifrån 
kronologisk ålder (Gubrium, Holstein & Buckholdt 1994; Macmillan 2005; Närvänen & 
Näsman 2006). Därför har jag också övervägt indelningar utifrån avklarade övergångar, men 
förkastade detta på grund av bristande precision. 
104 Där fanns dock även minderåriga studiedeltagare som var mellan 16 och 17 år gamla. 
105 Studievariablerna har dikotomiserats och i de fall antalet svarsalternativ har varit jämt har 
de delats i mitten. I de flesta fall har det varit just fyra svarsalternativ, två positiva och två 
negativa. Om antalet svarsalternativ varit udda, som när det gäller förtroende där det fanns 
fem alternativ, har de positiva svaren slagits samman och mellanpositionen (”varken litet eller 
stort förtroende”) har räknats som ett negativt svar. Andelen personer som svarar på ett visst 
sätt gäller det viktade materialet medan resultaten av signifikanstesterna (

2χ ) gäller oviktade 
data. 
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motsvarar de tidigare identifierade dimensionerna samt kompletteras med 
tillitshandlingar. Inom blocken är frågorna ordnade så att de frågor där den 
största andelen personer ger ett positivt svar följs av frågor med en mindre 
andel positiva svar. I de flesta fall blir ordningen densamma om man stude-
rar andelen som kan bedömas ha speciellt hög tillit, det vill säga de som 
svarat ”litar helt och hållet”. 

Tillit till kända 
Den första dimensionen utgörs av tillit till kända. I tabell 5.2 redovisas ande-
len personer som svarar att de ”litar ganska mycket” eller ”helt och hållet” 
på en rad grupper som utgör för dem kända personer. 

Tabell 5.2. Andel (%) som anger att de litar helt och hållet eller ganska på mycket på 
kända, efter ålder 

 
18–29 
N=626–
697106 

30–49 
N=1617–
1745 

50–64 
N=1777–
1987 

Signifi-
kans-
nivå 

Alla 
N=4081–
4429 

Din familj 97 98  98   98  
Dina vänner och 
bekanta 

87  92  87   89  

Din släkt 90  88  87   88  
Dina arbets- och 
studiekamrater 

72  78  79  *** 77  

Dina grannar 56  75  72  *** 69  
De som bor i områ-
det där du bor 

43  61  67  *** 58  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Generellt är andelen som känner stor eller ganska stor tillit förhållandevis 
hög. Enbart tilliten till grannar och de som bor i området där man bor utmär-
ker sig genom påtagligt lägre nivåer än övriga delfrågor. Det är också i de 
grupper av tillitsobjekt som är lite mer perifera som vi ser skillnader mellan 
unga vuxna och medelålders. 

Det framkommer alltså signifikanta skillnader mellan åldersgrupper i tilli-
ten till grannar, till arbets- eller studiekamrater samt till människor som bor i 
samma område. Störst skillnad är det mellan de unga och de medelålders 
beträffande grannar och människor som bor i det område där man själv bor. 
Medan det enbart är drygt hälften av de unga vuxna som säger att de litar 
ganska mycket eller helt och hållet på sina grannar är det drygt 70 procent 
bland de medelålders som gör det. 

                               
106 Antal svarande anges i intervallform, eftersom bortfallet varierar mellan de olika delfrå-
gorna. 



 86 

Utifrån enkätsvaren skulle man kunna säga att människor i medelåldern i 
större utsträckning än unga vuxna har tillit till personer i en mer offentlig 
sfär, vid sidan av att de också litar på sina närmaste. Hit hör att man kan utgå 
från att äldre i allmänhet i större utsträckning än yngre antas ha kunnat få 
erfarenheter av både studie-/arbetskamrater och av dem som bor i samma 
område, sett till tid i deras liv. Unga vuxna har dessutom ofta en mindre sta-
bil boende- och arbetssituation, vilket gör att det inte är så självklart att man 
hunnit lära känna sina grannar eller arbetskamrater. Bor man till exempel i 
studentkorridor, har hyreskontrakt i andrahand och arbetar i tim- eller pro-
jektanställningar är det inte självklart att man utvecklar någon nära relation 
till dem som bor i ens omedelbara närhet eller till kolleger. 

Jag noterar att nivån på hur många som har tillit till grannar och till dem 
som bor i samma område ändå skiljer sig något, fastän man skulle kunna tro 
att dessa grupper av tillitsobjekt överlappar varandra. Att det ändå är så kan 
tänkas ha med flera saker att göra; dels kanske respondenterna uppfattar att 
vi som forskare är ute efter en gradering, dels har det antagligen att göra med 
vilken sorts bebyggelse som finns i området, vilket i sin tur bestämmer vilka 
man anser ingår i begreppen. Om man till exempel bor i ett litet samhälle 
med fristående villor borde risken för överlappningar vara stor, medan den är 
låg då man bor i ett flerbostadshus i ett tättbebyggt område. 

I WVS-undersökningen utformades det andra svarsalternativet efter ”litar 
helt och hållet” inte som i vår undersökning till ”litar ganska mycket på”, 
utan till ”litar delvis på”, vilket försvårar direkta jämförelser. Jämförbara 
frågor i WVS-materialet är den om tillit till familjen och grannar. I fråga om 
familjen svarar omkring 99 procent i samtliga åldersgrupper i båda under-
sökningarna att de åtminstone delvis litar på sin familj. När det gäller gran-
nar svarar 94 procent bland de medelålders att de åtminstone delvis litar på 
sina grannar i WVS, medan det är betydligt färre om än många, 68 procent, 
bland de unga vuxna som gör det. Summerar man svaren på alternativen 
”litar helt och hållet”, ”litar ganska mycket” och ”litar bara delvis” i vår till-
litsinriktade enkätundersökning så litar 87 procent av de unga vuxna och 
omkring 95 procent av de medelålders på sina grannar. Skillnaden mellan 
åldersgrupperna är alltså något mindre i vår undersökning, men det är sam-
ma typ av skillnad. Vidare innehåller WVS en fråga om tillit till människor 
man känner, där nästan alla i samtliga grupper säger sig ha tillit, vilket kan 
jämföras med tilliten till vänner i vår undersökning. 

Går man till SOM-data redovisar Sandstig (2009, s. 210) för invånarna i 
åldrarna 15 till 85 i Göteborgs kommun år 2003/2004 svaren på en fråga om 
tillit till människor i området där man bor. Hela 72 procent uppger sig ha 
ganska eller mycket hög tillit till människor trots att det finns ett mittenalter-
nativ (”varken hög eller låg”). Sandstig ger inga exakta siffror, men skriver 
att det är en större andel unga personer som inte uppger sig ha tillit. 

Andelen som uppger att de har stor tillit till familj, vänner och släkt är 
mycket hög. Intervjuerna pekar på att människor lägger olika innebörd i 
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begreppet familj beroende på ålder och livsfas, även om man inte kan se 
några signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna i enkätmaterialet. Låt 
mig därför nu gå över till att se på hur intervjupersonerna resonerar kring 
tillit mellan föräldrar och barn. 

Föräldrar och barn samt syskon 
För majoriteten av de intervjuade framstår förtroendet för de egna föräldrar-
na som något självklart. Det kommer mycket tydligt till uttryck i samtalet 
med Vivian som i övrigt uttrycker en något misstänksam attityd mot de fles-
ta människor: 

V: Nej, jag kan inte lita på någon. 

I: Din familj? 

V: Det är en annan sak. Min mamma, jag litar mer på henne. Det beror på hur 
man känner människorna. Alltså min familj… 

I: Då tänker du ursprungsfamilj liksom? 

V: Min mamma litar jag på totalt, min mamma litar jag på för… hon skulle 
inte hålla på. Hon är ju min mamma. (Vivian 1) 

Jag tolkar det som att relationen till mamman (och pappan enligt andra delar 
i intervjun) på ett så självklart sätt är präglad av tillit och att hon inte kan 
föreställa sig något annat. 

Framför allt de intervjupersoner som inte har egna barn uttrycker att de 
också lägger något annat i tilliten till föräldrarna, nämligen en förväntan att i 
rollen som barn bli ”uppbackad[e]”: 

Jag har tillit till mig själv, att jag alltid klarar mig på något vis. Och det kan-
ske har i grunden att göra med att mina föräldrar finns och backar upp. Jag sa 
upp mig och hade ingenting nytt. Men jag var ganska säker på … nämen, jag 
fixar det. Jag behöver inte gå arbetslös länge. Och gör jag det, så har jag 
ändå… jag har en ekonomisk bas [bland annat genom att föräldrarna ger 
pengar] att falla tillbaka på, som är rätt okej. Jag har pengar sparade, det kan 
man ju känna… ja, ekonomiska förutsättningar och tillit till att man klarar sig 
då. Skulle det skita sig så kan jag alltid åka hem till mina föräldrar; de skulle 
gladeligen ta emot mig. (Vanja) 

I Vanjas berättelse framkommer också att denna trygghet ger henne själv 
större frihet att agera. Hon har visserligen ett eget sparande och lever ett i 
övrigt självständigt liv, men i bakgrunden finns också vetskapen om föräld-
rarnas potentiella stöd. Att betrakta detta stöd som en självklarhet gör också 
att det blir synligt när det inte automatiskt finns där och därmed ökar ens 
sårbarhet. Så är det i Yvonnes fall, vars mamma liksom hon själv har en 
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varaktig funktionsnedsättning, vilket innebär att hon känner sig ”rätt utsatt 
när det händer någonting; så är det lilla jag liksom”. 

Att föräldrarna ”backar upp” kan ske både genom till exempel finansiellt 
och praktiskt stöd som i exemplet ovan och genom något av ett mentalt stöd 
som när man behöver ett råd av en erfaren person och någon som tror på en. 
Denna rätt så instrumentella inställning kan, men behöver inte, stå i motsats-
förhållande till att samtidigt uppleva relationen till föräldrarna som tillitsfull, 
något som också Masche (2008) påpekar. 

När det gäller relationen till de egna barnen beskrivs den genomgående 
som tillitsfull. De medelålders intervjupersonerna framställer också sina 
relationer till sina lite större barn som i grunden präglad av stor tillit, vilket 
ger möjlighet att ge dem friheter trots att barnen är omyndiga. Många av de 
intervjuade refererar till sina tonårsbarn (eller den tid då de var det) när de 
talar om olika slags förhandlingssituationer. De ger sina barn förtroenden, 
men är också beredda att ompröva sitt beslut när barnen inte är mogna för 
det. Ändå ifrågasätts tilliten till dem aldrig i grunden. 

Vi har stor tillit till våra barn och deras omdöme. Och ibland har de nog sä-
kert lurat oss, har vi fått höra i efterhand. Men i grunden tror jag att det har 
varit en bra hållning. Och speciellt vår pojke hade en hel del problem som 
tonåring och så där. Men vi lät honom då, medan han fortfarande gick på 
gymnasiet, flytta ifrån oss in i en liten lägenhet in i centrum i Umeå i stället. 
Och det var ett sådant där vågspel. Hur kommer det att gå? Och det gick väl-
digt bra. Han har i efterhand sagt att han var så oerhört tacksam för att vi vå-
gade ta det och lita på honom. (Mårten) 

Jag tolkar det som att Mårten uttrycker lättnad över att inte ens ha behövt 
ompröva sin tillit till sonen, även om han varit beredd att göra det. Han be-
skriver dock risktagandet i form av att ge sonen större friheter än Mårten är 
säker på att sonen bemästrar som adekvat. Risktagandet är rimligt i förhål-
lande till det som ökad självständighet innebär för sonen och i förhållande 
till att Mårten och hans fru inte tror att barnen har utnyttjat föräldrarnas god-
trogenhet särskilt mycket. 

Också tilliten till de egna syskonen beskrivs återkommande som mycket 
stark av flera intervjupersoner. Den tycks många gånger till och med inta en 
särställning; den framstår som något av ett idealtypiskt exempel för en krav-
lös och jämställd tillitsrelation. 

Jag känner ju otroligt stor tillit till min familj och mina syskon. Och jag vet… 
alltså där vet jag ju någonstans alltså oavsett om vi hörs av eller inte så vet 
jag ju alltid var jag har dem liksom… det är så. Och det är väldigt väldigt 
skönt. (Ylva) 

Syskon betraktas som ett slags allianspartner. Man håller ihop, bland annat 
mot föräldrarna som några personer säger sig ha blivit svikna av. Ulrika 
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beskriver exempelvis denna tillitsrelation som den viktigaste i sitt liv, efter-
som det var syskonen som stod på hennes sida när hon som tonåring stötte 
på oförståelse vid en kris som hon upplevde att föräldrarna var delaktiga i. 
Eftersom hon anser att de i sin ålder inte skulle behöva axla ett sådant ansvar 
framstår det som om hon värderar syskonens insats som ännu mer betydelse-
full. Men familj inkluderar inte enbart personer man är släkt med, också 
partner inkluderas många gånger. 

Partner 
Flertalet intervjupersoner menar att partnerskapet utgör en i tillitsavseende 
viktig relation. Det är inte ovanligt att informanterna håller fast vid denna 
idé, trots att de också har besvikelser bakom sig. Partnern framstår för 
många som en trygg bas, om än inte lika självklar som ursprungsfamiljen för 
de unga vuxna. I synnerhet flera personer i medelåldern talar om partnerrela-
tionen i termer av förhandling och jämvikt. Relationen till partnern förstås 
som mer präglad av frivillighet jämfört med släktbanden. 

Att relationen är frivillig uttrycks ibland också i form av kalkylrationella 
uttalanden som av Viktor som funderar vad han ”får ut av relationen helt 
enkelt”. Denna frivillighet innebär också att man har möjlighet att lämna 
relationen, jämfört med relationen till ursprungsfamiljen och de egna barnen. 
Och naturligtvis har de flesta intervjupersonerna haft flera mer eller mindre 
långvariga relationer med olika partner. Kraven på att det finns tillit i rela-
tionen är visserligen höga, men det finns också en medvetenhet om att tillit 
och förtroende är dynamiska fenomen: 

Så han [partnern] var min första rot någonstans. Där jag kände att jag ville 
stanna kvar liksom. Och jag var ganska rastlös innan dess. Men jag kände 
liksom att jag ville växa med honom och han lät mig växa i närheten av ho-
nom utan att liksom heller äta upp mig då. Men det handlade också om, det 
har hänt mycket… Från början tyckte han nog att det var ganska bra för han 
kunde ha ganska bra koll på mig för jag var rätt … han hade ett kontrollbe-
hov som han har jobbat med. Från början så kunde han väl se att jag var lätt 
att hålla koll på och sen så började jag känna att jag inte ville att vår relation 
skulle se ut så. Jag ville jättegärna bara vara en enhet. Sen så har vi successivt 
lärt oss mycket om varandra, så, nu lever vi i tillit och förtroende. Både och. 
Från början fanns det nog bara tilliten, men inte förtroende. (Mona) 

Mona beskriver hur relationen har utvecklats där förhållandet mellan dem 
båda först bestod av den mer riskfyllda tilliten som dock med tiden och erfa-
renheterna växte till ett förtroende, för att tala med Luhmanns (1988) termi-
nologi. 

Men tid och erfarenhet ger också förutsättningar för att göra mer realistis-
ka bedömningar där tillit alltså kan ha en mer strategisk innebörd (jfr. Hardin 
2002). Mia berättar om hur hon tänker kring relationen till sin sambo: 
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Han [sambon] visade då ett intresse på annat håll. Även om det bara var någ-
ra gånger så visade han ett intresse på ett annat håll. Och i och med det så blir 
det ju mer uppenbart att... Det är klart, vi kanske inte är för alltid tillsammans 
och det gör så att man säger så… Hm, man kanske inte ska vara så godtrogen 
hela tiden, utan måste kanske se om mitt eget hus i fall att något händer. Man 
kanske har tidigare trott …  eller jag har tidigare trott att när man lever i ett 
förhållande, ja, då blir det för resten av livet. Man vet ju att runt omkring så 
skiljs ju människor. Och är man då för godtrogen så kan man råka ganska illa 
ut. (Mia) 

Mia ger uttryck för en ganska nykter syn på sitt eget förhållande, men som 
hon också är medveten om är präglad av kunskap om förhållanden överlag. 
Hon är tydlig med att det gäller just att värna om sina egna intressen, vilket 
jag tolkar som att den status som partnerrelationen har inte räcker för att 
verkligen förlita sig på att den är gynnsam för henne själv och/eller att den 
alltid kommer att bestå. 

Enda undantaget från denna förståelse av partnerskapet som en frivillig 
förbindelse, vilket i sin tur formar tilliten, är Mehrnaz. Hon ingick ett arran-
gerat äktenskap när hon var i de sena tonåren. Hennes förhållningssätt till sin 
numera bortgånge man framstår som ganska pragmatiskt när hon säger: 
”Man lär sig tillit.” Hon berättar att relationen till sin partner inte gav henne 
så mycket ”frihet att säga och tycka och tänka och diskutera” som hon hade 
önskat, samtidigt som hon menar att hon just mot denna bakgrund utvecklat 
andra strategier att förhålla sig till honom som innebar att hon till slut visste 
hur mycket hon kunde lita på honom. 

Inte oväntat indikerar intervjuerna att de yngre personerna framför allt re-
sonerar kring ursprungsfamiljen, vilket skiljer sig lite från de medelålders 
familjebegrepp. Hos människor i medelåldern tycks tilliten till familjen 
främst avse den egna familjen, det vill säga ens egen partner och eventuella 
barn. Däremot är det sällan annan släkt som intervjupersonerna nämner i 
tilitstermer. Det finns dock undantag. Martin, Marianne och Vivian tar näm-
ligen spontant upp sina mor- respektive farföräldrar som viktiga tillitsobjekt 
i deras liv. De nämns då många gånger som personer som fungerat på ett 
skyddande, kompenserande sätt i en annars mer eller mindre besvärlig barn-
domssituation. Detta utvecklar jag mer i kapitel 7. 

Vänner och kolleger 
När vi lämnar hemmets sfär uttrycker många intervjupersoner också stor 
tillit till eller stort förtroende för sina vänner. Men det blir också tydligt att 
vänskaper som involverar tillit och förtroende kan se mycket olika ut och 
kan ha påbörjats i olika faser i livet. 

Både Mona och Malin berättar om vänner som i barndomen har fått dem 
att känslomässigt överleva mobbning i skolan. Det som kännetecknar berät-
telserna är den glädje de menar att de känt över att de är accepterade just 
som de är. Samtidigt uttrycks en vilja att återgälda i någon mån, en frivillig 
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reciprocitet alltså. Den tillit eller det förtroende som finns mellan vännerna 
framställs generellt som jämställt och ömsesidigt. 

Bland vänner måste det [tillit] nog finnas hos bägge två, för det blir lite job-
bigt om den ena sitter och känner tillit och inte den andra. Då är det en som 
pratar och den andra säger inte så mycket. (Yvonne 1) 

En förutsättning för att tillit ska finnas i en vänskap är en fungerande per-
sonkemi. Huruvida man ”klaffa[r] tillsammans” baseras då ofta på en funge-
rande kommunikation, att parterna förstår varandra och är öppna med var-
andra. Vänskapskretsen kan därför också bestå av både nära vänner och mer 
ytliga. Bakgrunden till att människor helt enkelt är hängivna i olika grad 
uppges utöver personkemin vara mängden och kvaliteten på gemensamma 
erfarenheter. Det finns alltså en dynamik i relationen där vänner flyttar när-
mare alternativt längre bort från en persons ”kärna av tillit” som Ulrika ut-
trycker det. 

Men att vara vänner, till skillnad från släkt, kan också innebära begräns-
ningar. Man kan exempelvis inte förvänta sig att vännerna ”ställer upp” på 
samma sätt som familjen när det gäller exempelvis hjälp vid handikapp eller 
personliga problem; rollförväntningarna skiljer sig åt. Tillit bland vänner 
framstår också som mer villkorad jämfört med familjen där det finns en för-
väntan om att tilliten bär trots att alla involverade kan ha upplevt besvikelser. 
Yvonne som har ms och sitter i rullstol resonerar exempelvis kring hur 
mycket hon kan använda sig av sina vänner för att få hjälp i vardagen: 

Jag tror också att jag har lärt mig att man inte kan be kompisar om för mycket 
hjälp, för att då finns de inte kvar där. Därmed inte sagt att jag inte litar på 
dem eller känner någon tillit till dem. Men… sådana där situationer [städning 
och tvätt] … de är rätt så tunga alltså… man behöver bli uppbackad av familj, 
myndigheter och sådant när det gäller sådana saker och behålla kompisar som 
kompisar, annars har man inte dem kvar heller. (Yvonne 1) 

Arbetsplatsen utgör en kontaktyta där många människor tillbringar en stor 
del av sin vakna tid. Det som utmärker de medelålders respondenterna jäm-
fört med de yngre är att de ofta hunnit etablerat djupa vänskapsrelationer 
med sina kolleger. 

Det ser lite olika ut, men javisst, man har ju gamla arbetskamrater också som 
man har mycket tillit till. Och det är liksom… just det, så på det sättet arbets-
livet och vänner. Men det kan faktiskt också gå ihop ibland. […] Man har fått 
vännerna genom arbetslivet. Det ser lite olika ut. Man behöver förtroende 
ibland när man lämnar ut sig, vad man skriver, vad man tänker. (Måns) 

Det finns förväntningar knutna till den tillit som finns i relationen till kolle-
gerna som i Måns fall, att kunna testa lite idéer som har med ens arbetsupp-
gift att göra. Överlag verkar relationerna vara ganska så okomplicerade. Lik-
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väl kan relationen till kollegerna eller studiekamraterna i vissa fall också 
beskrivas som rätt instrumentell. Med andra ord, det man vill ha hjälp med är 
i fokus. Följaktligen underordnas idén om att ha förtroende för en person för 
dennas egen skull, utan är mer knutet till den aktuella personens roll. Margit 
menar exempelvis att det har betydelse ”hur mycket förtroende man har för 
sina kolleger, och hur mycket förtroende andra har för mig för att jag ska 
leverera och göra något bra”. Förtroendet mellan kolleger är i hennes utta-
lande, liksom i flera andras, knutet till att ett arbete blir väl utfört, att man 
samarbetar och delar samma arbetsmoral. Men det finns också berättelser om 
att studie- eller arbetskamrater framför allt förväntas vara lojala mot var-
andra på en mer relationsmässig nivå och till exempel inte skvallra. 

Beträffande studie- och arbetskamrater kan tilliten alltså finnas både på ett 
vänskapligt plan och på ett mer arbetsrelaterat. Flera intervjuade i medelål-
dern berättar just om arbetskamrater som blivit vänner och som man har stor 
tillit till. Att nivåerna för tillit till vänner och kolleger framför allt bland per-
soner i övre medelåldern enligt enkätresultaten inte är så långt ifrån varandra 
kan möjligen ha att göra med att dessa kretsar överlappar varandra mer bland 
lite äldre människor. 

Däremot talar inte intervjupersonerna om sina grannar i första hand som 
tillitsobjekt. Om man ser till enkätsvaren kan man ställa sig frågan om det 
som människor vid frågan om tillit om grannar tänker på är varma vänskap-
liga relationer eller om det snarare är ett ändamålsmotiverat förhållande. 
Enligt intervjumaterialet kan relationerna till grannar skilja sig rätt mycket: 
Vissa informanter tänker på en nära sammanhållning i ett litet samhälle där 
det är självklart att man hjälper varandra eller om man bor i en bostadsrätt 
där de har möjlighet att be en viss granne om en tjänst som att vattna blom-
morna eller tömma brevlådan när man är bortrest. I andra fall, framför allt 
bland de unga vuxna, verkar den kontakten vara mycket anonym, vilket gör 
att de inte explicit tar upp grannar i vårt samtal om tillit. Man kan således 
utgå från att relationen till grannar kan röra sig på helt olika nivåer, vilket 
rimligen borde återspegla sig i svaren om tillit till dem. För några enkätre-
spondenter är det säkert några man bara känner till utseendet, företrädesvis 
för de yngre. För andra är det antagligen människor de hälsar på eller stannar 
upp för ett kortare samtal med. 

Människor i bostadsområdet är inga som intervjupersonerna relaterar till 
spontant. Indirekt kan de göra det genom att deras föreställningar om männi-
skorna i bostadsområdet bidrar till att de känner sig mer eller mindre trygga 
där, vilket jag återkommer till i samband med tillitsdimensionen trygghet. 
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Tillit till okända 
Låt oss gå över till tillit till persongrupper som är mer eller mindre okända i 
flera bemärkelser: dels har man inte någon personlig relation till dem, dels 
rör det sig om abstrakta grupper. 

Tabell 5.3. Andel (%) som anger att de litar helt och hållet eller ganska på mycket på 
okända efter ålder 

 
18–29 
N=596–
641 

30–49 
N=1425–
1544 

50–64 
N=1620–
1702 

Signifi-
kansnivå 

Alla 
N=3636–
3887 

Människor som 
har en annan 
nationalitet 

39  46 47  * 44  

Människor som 
har en annan 
religion 

37  42  40  * 40  

De som bor i 
Sverige 

39  35  41  * 38  

De som bor i din 
kommun 

30  35  42  *** 36  

Människor du 
träffar för första 
gången 

23  30  32  *** 29  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Det är påtagligt att nivåerna av hur stor andel som svarar positivt ligger 
mycket lägre än när det gällde tillit till kända personer. En närliggande för-
klaring är det som också har beskrivits som stranger danger (Hollway & 
Jefferson 1997, s. 260), att okända människor är potentiellt farliga, eftersom 
deras beteende är svårt att förutsäga och kontrollera (Heber 2007, s. 78). 

Andelen personer i en viss åldersgrupp som svarar att de har tillit ligger 
oftast omkring 30–40 procent. Det verkar inte finnas någon självklar kopp-
ling till närhet som i tabell 5.2 och många gånger kan man anta att person-
kretsarna överlappar varandra. 

Det är emellertid två grupper av tillitsobjekt som sticker ut. Dels den som 
rör tillit till människor med en annan nationalitet, där en förhållandevis stor 
andel uppger att de känner tillit. Dels den som rör tillit till människor man 
träffar för första gången, där en förhållandevis liten andel bland samtliga 
grupper säger att de har tillit. När det gäller människor med annan nationali-
tet kan resultatet möjligen vara ett uttryck för att man inte vill framstå som 
främlingsfientlig. Det skulle alltså kunna handla om ett uttryck av social 
önskvärdhet, vilket de öppna svaren i enkätens avslutande del tyder på. Där 
kan man exempelvis läsa: ”Min tillit baseras inte på eventuell nationalitet 
eller etnicitet, utan helt och hållet på hur jag tycker mig känna personen ifrå-
ga” eller till och med: ”Undrar ni om jag är rasist?” 
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Att en så liten andel respondenter säger sig ha tillit till människor man 
träffar för första gången är något svårtolkat, men jag vill påstå att vi kan 
förstå detta bättre genom att se till det kvalitativa materialet nedan. 

Det förekommer signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. Oftast är 
det också här lägst andel tillitsfulla bland de unga vuxna, med undantag för 
tillit till dem som bor i Sverige. Andelen tillitsfulla bland personer i lägre 
och övre medelåldern liknar varandra; bara i fråga om dem som bor i kom-
munen och dem som bor i Sverige är det en något större andel bland den 
äldre av de två medelålders grupperna som säger sig ha tillit. 

I WVS-materialet ingår frågor om tillit till människor med annan religion, 
nationalitet och en samlande fråga om människor man möter för första gång-
en.107 När jag slår samman de tre positiva svarsalternativen från108 Tillitsba-
rometern blir siffrorna någorlunda jämförbara: Om jag börjar med tillit till 
människor med en annan religion framträder ett liknande åldersmönster i 
WVS med lägre tillit bland de yngre, relativt hög tillit bland människor i 
lägre medelåldern och lite lägre för dem i övre medelåldern. Det är dock 
omkring 90 procent av dem som tillfrågats i WVS som uppger sig lita åtmin-
stone delvis på människor med annan religion, medan det enbart är omkring 
85 procent i vår tillitsundersökning som åtminstone ”litar [bara] till viss del”. 
När det gäller åldersskillnaderna så hittar vi inte några nämnvärda ålders-
skillnader när det gäller WVS. Nivåerna är också något högre (drygt 90 %) 
för WVS för dem som säger sig åtminstone delvis lita på människor med 
annan nationalitet, medan de i de flesta fall ligger strax under 90 procent för 
vår tillitsundersökning. Det här kan, likt frågan om människor med annan 
religion, hänga samman med att människor kanske är mer benägna att svara 
att de har tillit till människor med annan bakgrund i en besöksintervju än i en 
postenkät utifrån vad de tror är det socialt önskvärda svaret. 

Till sist frågan om tillit till människor man träffar för första gången; det 
mönster beträffande fördelningen över åldersgrupper som går att se i vår 
undersökning, det vill säga att andelen stiger med stigande ålder stämmer 
även in på WVS. Däremot skiljer sig nivåerna på dem som säger sig åtmin-
stone delvis lita på denna grupp mellan studierna: omkring 70 procent i 
WVS och omkring 80 procent i Tillitsbarometern. 

Att bedöma trovärdighet 
Vid frågor om tillit refererar de intervjuade spontant i första hand till kända 
personer, vilket kanske kan vara en partiell förklaring till att en relativt låg 
andel av dem som besvarat enkäten säger sig ha tillit till människor man 

                               
107 Här blir det särskilt påtagligt att avståndet mellan svarsstegen ”litar helt och hållet på” och 
” litar delvis på” är rätt stort för att uttala sig någorlunda nyanserat om andelen människor som 
känner tillit i olika grupper. Om man jämför andelen som svarar på det ena alternativet med 
det andra ligger skillnaden ofta på omkring 50 procentenheter. 
108 I stället för att enbart de två högsta positiva svarsalternativ slås samman som det redovisats 
i tabellen. 
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träffar för första gången. Okända människor är helt enkelt en mycket ab-
strakt kategori, och låga siffror när det gäller denna fråga skulle alltså myck-
et väl kunna vara ett uttryck för detta, mer än för misstänksamhet. 

Att känna tillit till direkta främlingar menar jag yttrar sig som tydligast i 
handlingar där okända involveras eller där själva vetskapen om okända per-
soners existens bestämmer handlandet. Ett kanske indirekt sätt att se det är i 
vilken grad man känner trygghet i den fysiska miljön. Då verkar tillit till 
okända handla om att de människor man råkar stöta på är välvilligt inställda. 
Som Vanja som säger: ”När jag åker pendeltåg har jag tillit till att människor 
där inte kommer bara att flyga på mig.” 

Men denna tillit behöver inte alla gånger handla om liv och hälsa. I stället 
tycks intervjupersonernas funderingar många gånger kretsa kring trovärdig-
het. Att ”vara värd tillit” både för egen del och andras framhålls som något 
viktigt av samtliga intervjupersoner. Men på vilka grunder de intervjuade 
menar sig kunna bedöma trovärdighet eller ärlighet skiljer sig. För en del är 
personlig kännedom helt avgörande. Att man måste känna någon, åtminstone 
lite grann, kommer till uttryck i kommentarer som ”jag skulle kanske inte be 
vilken granne som helst” eller om det helt enkelt är ”rätt person”. Men när 
det gäller helt okända personer tar några intervjuade fasta på utseendet för att 
bedöma andras trovärdighet, medan andra anser att det snarare är en männi-
skas värderingar och sätt att vara som är avgörande. 

Låt oss börja med utseendet och andra yttre attribut. På frågan om hon 
brukar be andra människor att passa hennes bagage svarar Mia: 

M: Ja, fast det beror självklart på hur de [personerna på tåget] ser ut och vil-
ket intryck de gör. 

I: Vad är ett trovärdigt intryck? 

M: En äldre dam. Barnfamilj. 

I: Är ålder någonting som ger förtroende? 

M: Nej, det är det nog inte. Utan det är mer hur städade de ser ut. Jag skulle 
bli superlurad säkerligen om någon kommer i kostym och allting, för de gör 
ju så många gånger, … men det [sådant utseende] skulle jag nog gå på jätte-
bra. […] Ja, ytan, hur den klär sig, vilken ordning den personen har på sina 
saker, det här intrycket. (Mia) 

Logiken är alltså att om personen i fråga har ordning på sina egna tillhörig-
heter är nog sannolikheten stor att hon också har det när det gäller andras, 
och utseendet används då givetvis symboliskt. Samtidigt tolkar jag det som 
att man verkar försöka mer eller mindre överföra aspekter från utseendet till 
personens karaktär och beteende. 
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För att bedöma någons trovärdighet kan man enligt informanterna också 
skärskåda en persons beteende. Det kan exempelvis vara människors kom-
munikativa förmåga, där möjligheten att ha ögonkontakt och en persons 
förmåga att lyssna, tas som ett trovärdighetsintyg. För att kunna avgöra hur 
trovärdig någon är krävs en bedömning som även tar hänsyn till det subtila, 
att man försöker tyda det som inte riktigt går att sätta fingret på, att se egen-
skaper som inte syns. 

Markus talar om att basen i tilliten mellan olika människor som inte kän-
ner varandra så väl framför allt är likhet på flera plan, framför allt kulturella, 
klassmässiga och i förlängningen värderingsmässiga. Intervjusekvensen 
föregås av funderingar kring den misstänksamhet som kan uppstå när männi-
skor inte känner varandra. 

I: Jag tänker man kan ha tillit till andra svenskar som man inte känner…? 

M: Jag tror språkligt sett och sådana saker, om man intellektuellt… Om man 
känner att man ungefär… Jag tror inte egentligen hudfärg har någon som 
helst betydelse [för att ha tillit]. Om man känner att den här personen är unge-
fär som jag eller känner att man kan skämta om samma saker, prata om sam-
ma saker och inga språkliga barriärer. Eller om man känner de lever ungefär 
som jag, då är det inget problem. Då har hudfärg egentligen ingen som helst 
betydelse. (Markus) 

Det handlar om att känna igen sig själv, det vill säga att människor generellt 
föredrar att interagera med personer som liknar dem själva och som man i 
förlängningen kan lita på (jfr. Delhey & Newton 2005, s. 312, 324). Under-
förstått är också att man själv är värd andras förtroende. Enligt Weber och 
Carter (2003, s. 32) kan man utgå från att bedömningen går ut på att avslöja 
andras värdeorientering (orig. value orientation), det vill säga att använda 
människors sätt att vara, alltså det yttre sättet att tala och handla, som en 
indikator för det. Sedan är det inte människornas värderingar i sig som är 
helt avgörande, utan snarare indirekt hur dessa värderingar påverkar ens 
egen person (Weber & Carter 2003, s. 37, 146f.). 

Huruvida man har tillit till någon okänd kan också bero på situationen. 
Mia skulle exempelvis inte be någon att passa hennes bagage ”mitt inne i 
Rom”. Här är det alltså fråga om den fysiska miljön. Min tolkning är att just 
storstäders turistområden är kända för att dra till sig (fick)tjuvar, som man ju 
vill undvika. Men bedömningen relateras i andra fall också till den situation 
man själv befinner sig i, i förhållande till den som man potentiellt kan lita på 
eller inte. Ulf berättar hur han resonerar kring att be någon okänd om hjälp: 

U: Men jag lånade faktiskt ut min kamera till en person när jag var i London 
för att ta foton. 

I: Att ta ett foto med din kamera? 
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U: Ja, precis. Men då tittar man på den personen, ’ja den där kan jag springa 
ikapp’. 

I: Okej, det är så du tänker, inte ’den här ser snäll ut’, utan att du kan springa 
ikapp? 

U: Nej, men hon såg liksom ärlig ut, men om man skulle bli av med kameran 
så skulle man kunna springa ikapp. Jag skulle inte ha lånat ut kameran till 
någon som hade löpardojor och såg rätt fit ut och såg oärlig ut. (Ulf 2) 

I dessa skildringar bedöms en person alltså som ärlig, eller kanske man ock-
så skulle kunna säga hederlig, bland annat baserat på hennes fysiska attribut 
och hypotetiska begränsningar att agera bedrägligt. En annan aspekt som 
vägs in i värderingen av situationen är också vilken möjlighet man bedömer 
sig själv ha att minimera skadorna (en stulen ägodel i det aktuella fallet) om 
den andra inte skulle visa sig vara värd ens förtroende. I samtliga exempel 
framkommer att dessa bedömningar huvudsakligen aktualiseras i samband 
med olika typer av praktiska handlingar och är då ganska beräknande, snara-
re än intuitiva. I detta avseende finns alltså inte så många likheter med gene-
raliserad tillit i bemärkelsen moralisk tillit (Uslaner 2002). 

I stället för okända personer refererar de intervjuade också många gånger 
till personer som företräder något annat än de själva. Det kan röra sig om 
personal eller professionsrepresentanter, exempelvis färdtjänstchafförer eller 
psykoterapeuter. Många gånger skulle man snarare kunna tala om mycket 
ytligt kända personer. Dessa omnämns då på så sätt att man har förtroende 
för vad de gör eller vilka roller de har, vilket har stora likheter med förtroen-
de för implementerande institutioner. Det senare kommer jag därför att berö-
ra i samband med nästa tillitsdimension. 

Förtroende för institutioner 
Förtroende för lokala institutioner delar upp sig i två olika dimensioner en-
ligt faktoranalysen. Utifrån intervjumaterialet är denna uppdelning dock 
mindre tydlig, även om man urskilja en distinktion mellan ”politiker” och 
framför allt myndigheter som också tillhandahåller medborgarservice. 

Ser man till enkäten får man komma ihåg att delfrågorna är formulerade 
så att institutionsnamnen nämns och inte just företrädarna för de olika orga-
nisationerna. Till exempel hade man kunnat fråga efter ”journalister som 
arbetar för lokala massmedier” i stället för ”lokala massmedier” eller ”soci-
alsekreterare/biståndshandläggare i din kommun” i stället för ”socialtjänsten 
i din kommun”. Detta kan ha betydelse, eftersom människor i allmänhet 
tenderar att tänka på individer när de relaterar till egna erfarenheter (Schweer 
& Erlemeyer 2001; Sztompka 1999). Vidare är det viktigt att komma ihåg att 
vi har ställt frågor om förtroendet för olika institutioner på lokal nivå, medan 
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SOM, vars uppgifter jag jämför med, har ställt frågor om förtroendet för 
olika institutioner på nationell nivå. 

Lokala eliter 
Tillitsdimensionen förtroende för lokala eliter består enbart av tre delfrågor 
som inte verkar ha någon helt självklar koppling till varandra, utöver att de 
kan sägas inneha stor makt över människors liv på olika sätt. 

Tabell 5.4: Andel (%) som anger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende 
för lokala eliter efter ålder 

 18–29 
N=500 
–546 

30–49 
N=1494
–1515 

50–64 
N=1733
–1785 

Signifi-
kansnivå 

Alla 
N=3740
–3794 

Lokala massmedier 34  40  36   37  
Näringslivet i din 
kommun 

28  38  36  *** 35  

De styrande partierna i 
din kommun 

16  26  21  * 23  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

När det gäller lokala massmedier finns det inga signifikanta skillnader mel-
lan åldersgrupperna. Vi kan också se att det enbart är drygt en tredjedel som 
har åtminstone ganska stort förtroende för dem. Något större är andelen 
bland gruppen i lägre medelåldern än i de båda övriga åldersgrupperna. I 
SOM-enkäten finns en fråga om människors förtroende för dagspressen som 
visar liknande nivåer, samt en om radio och teve där omkring hälften av de 
tillfrågade visade sig ha förtroende. Men inte heller där fanns det några stör-
re skillnader mellan åldersgrupperna (Holmberg & Weibull 2010, s. 67). 

När det gäller företag i den egna kommunen är förtroende något lägre 
bland de unga vuxna. Det är rimligt att anta att en inte försumbar andel av de 
medelålders respondenterna arbetar åt något lokalt företag eller att de själva 
är företagare, och därför skulle förtroendet kunna vara större jämfört med de 
unga vuxna. När man i SOM-studien frågar om storföretagen är det däremot 
bland de två yngre grupperna som man hittar störst andel med stort förtroen-
de, cirka en fjärdedel, medan förtroendet är lägre bland människor i övre 
medelåldern (Holmberg & Weibull 2010, s. 67). 

Förtroendet för de lokala partierna är relativt lågt bland respondenterna 
överlag. Särskilt andelen unga vuxna som hyser åtminstone ganska stort 
förtroende för dem är mycket låg. När man i SOM-undersökningen 2009 
frågar om de politiska partierna (då generellt, inte särskilt på lokal nivå) är 
siffrorna förvisso också mycket låga. Trots det var det förvånande att nästan 
var fjärde bland de unga vuxna hade åtminstone ganska stort förtroende, till 
skillnad från bara mellan 14 och 20 procent bland de medelålders grupperna 



 99 

(Holmberg & Weibull 2010, s. 67). Det sammantagna resultatet från Tillits-
barometern ligger i linje med en bland allmänheten utbredd uppfattning om 
ett svalt intresse för politik och medborgerligt deltagande, som det dock 
finns belägg både för (Ødegård & Berglund 2008) och emot (Kestilä-
Kekkonen 2009). Annan forskning (Schweer & Erlemeyer 2001) visar att 
yngre intresserar sig för politik och partier enbart under speciella villkor 
såsom när de möter särskilt engagerade politiker. 

Implementerande institutioner 
Nu ska vi rikta blicken på förtroendet för olika lokala myndigheter (eller 
lokala kontor för centrala myndigheter) som snarare har servicekaraktär. 

Tabell 5.5. Andel (%) som anger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende 
för implementerande institutioner, efter ålder 

 18–29 
N=487–
622 

30–49 
N=1249–
1652 

50–64 
N=1449–
1898 

Signifi-
kansnivå 

Alla 
N=3229–
4172 

Sjukvården 
där du bor 

54 57 65 *** 59  

Grundskolan i 
din kommun 

56 52  46  ** 51  

Polisen där du 
bor 

48 51 48 * 50  

Socialtjänsten 
i din kommun 

26 31  30   29  

Arbetsförmed-
lingen i din 
kommun 

12  16  15   15  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Andelen människor som har förtroende i detta avseende är betydligt större 
jämfört med de tre tidigare behandlade institutionerna. Undantag är dock 
socialtjänsten och arbetsförmedlingen, där andelen som säger sig ha mycket 
eller ganska stort förtroende är förhållandevis låg bland alla grupper. Det 
förekommer signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna för vissa institu-
tioner, men dessa skillnader är inte särskilt stora. 

Ett avvikande svarsmönster går att se i frågan om grundskolan. Vid detta 
undantag är andelen som har åtminstone ganska stort förtroende som högst 
bland de unga vuxna och som lägst bland personer i övre medelåldern. En 
bidragande förklaring skulle kunna vara att de unga har skolan i färskt minne 
från ett inifrånperspektiv genom att de själva ha gått där för inte så länge 
sedan. Möjligen förknippas skolan då också med några av de kamrater som 
kanske fortfarande ingår i ens vänskapskrets. En stor del av de yngre medel-
ålders har antagligen barn i skolåldern, vilket skulle innebära att de grundar 
sitt förtroende delvis på uppfattningar om skolan som den är i dag genom 
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sina barn. Detta till skillnad från personer i övre medelåldern vars intryck 
kanske styrs mer av (negativ) medierapportering och minnen jämfört med 
egna färska erfarenheter. 

En jämförelse med SOM-data visar att även där är förtroendet som högst 
för sjukvården generellt, där nästan 70 procent säger sig ha stort eller ganska 
stort förtroende. På samma sätt har en stor andel av befolkningen förtroende 
för polisen; omkring 60 procent mot 50 procent i vår undersökning. Förtro-
endet för grundskolan är i paritet med våra uppgifter, och även där är förtro-
endet för den mycket lägre bland personer i övre medelåldern (Holmberg & 
Weibull 2010, s. 67). Som indikatorer för förtroendet för socialförsäkrings-
systemet kan Försäkringskassan (uppgifter från 2009) och Arbetsmarknads-
styrelsen (uppgifter från 2007) nämnas. För Försäkringskassan ligger nivån 
omkring 17 procent för samtliga åldersgrupper (Hensing, Holmgren & 
Rohdén 2010, s. 234). I fråga om Arbetsmarknadsstyrelsen ligger nivåerna 
mellan 11 och 16 procent där de yngre tenderar att ha något större förtroende 
jämfört med personer i medelåldern (Rönnerstrand & Johansson 2008, s. 19). 

Att andelen respondenter som säger sig ha förtroende varierar gällande 
olika institutioner och tillhörighet till olika åldersgrupper kan tänkas ha att 
göra med att man har olika mycket egen erfarenhet av de olika institutioner-
na. Det skulle vidare kunna tänkas hänga samman med att den egna erfaren-
heten många gånger ersätts med mediebilder som har en tendens att vara 
negativa. 

Erfarenhet av skola har redan berörts som en tänkbar bidragande faktor 
till förhållandevis höga förtroendesiffror. Vidare kan många antas regelbun-
det komma i kontakt med primärvården genom exempelvis olika typer av 
rutinundersökningar, vaccinationer, egna erfarenheter av sjukdom eller ge-
nom anhöriga. Personer i övre medelåldern kan också tänkas ha något större 
behov av sjukvård eftersom kroppsliga åkommor ofta blir fler med åldern, 
och att de därför oftare tar dessa tjänster i anspråk, vilket kan tänkas bidra till 
att förhållandevis många säger sig ha förtroende för sjukvården. 

Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen däremot är inte institutioner som 
alla på ett självklart sätt har erfarenhet av, annat än tillfälligt eller genom 
hörsägen och medierapporteringen. Andra kan tänkas ha negativa konnota-
tioner utifrån de problem som gör att man är tvungen att söka sig dit, vilket 
exempelvis relativt höga ungdomsarbetslöshetssiffror (Ungdomsstyrelsen 
2010, s. 156f.) skulle kunna ge uttryck för. 

Förtroende för politiker och välfärdsinstitutioner 
De intervjupersoner som beskriver sina relationer som präglade av stor tillit 
överlag säger sig också genomgående ha stort förtroende för olika offentliga 
institutioner i Sverige. Dessa informanter är angelägna om att förmedla att 
ett sådant förtroende är deras generella uppfattning. Emellertid går det inte 
att bortse ifrån att de är mycket medvetna om de brister som de ändå ser, 
framför allt när det gäller hur välfärdsinstitutioner fungerar. 
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Jag kan ju också vara en sådan där gnällig typ ibland som säger ’oj, vilken 
lång väntekö det är på det där’ och det är svårt att komma i kontakt med det 
ena och det andra. Men nej, jag har inte råkat ut för någon typ av negativ 
upplevelse som skulle få mig att ändra syn. Det funkar förhållandevis bra. 
(Malena) 

I nästan alla intervjuer lyfts det fram områden där välfärdssystemet inte lever 
upp till ens förväntningar. De personer som menar att de inte har ett alltför 
stort förtroende för olika myndigheter menar att bristerna i välfärdssystemet 
är inbyggda. Särskilt tydligt blir det för personer som, likt Yvonne, genom 
sin funktionsnedsättning har reflekterat över att hon är helt hänvisad till att 
välfärdsinstanserna fungerar övergripande och i förhållande till varandra. 

Jag har ändå varit så pass dålig att jag inte trodde att jag skulle leva så många 
månader till, den perioden när det var som sämst. Och man fick inte ens hjälp 
av … den myndigheten eller det säkerhetssystemet som man skulle kunna tro 
att man kunde falla tillbaka på. Så hur ska man bygga upp någonting annat på 
något annat håll? Om jag inte kunde duscha själv och inte kunde få hjälp 
[ohörbart]. Jag var för frisk för att vara kvar på sjukhuset men för sjuk för att 
vara hemma och inte kunde få hjälp med att vara hemma. Alltså skulle jag ha 
ringt upp mina kompisar då för att fråga om de kunde duscha mig? (Yvonne 
1) 

Jag tolkar det som att hon önskat att socialförsäkringssystemet bildat en ex-
tern trygghet så att hon kunde ha haft kontroll över sitt liv. Samtidigt medger 
hon att hennes erfarenhet motsäger detta. Bristen på förtroende för institutio-
ner skulle då kunna tolkas som att spilla över till andra relationer där det 
bildas en risk att förtroendet hos vännerna överutnyttjas och förstörs. 

I övrigt beskrivs svenska offentliga organisationer som särskilt bra i ljuset 
av hur intervjupersonerna menar att det ser ut i andra länder, företrädesvis 
fattiga och odemokratiska. Margit som har bott utomlands i olika omgångar 
säger så här: 

Man kan ha jättemycket övrigt att önska vad gäller svenska myndigheter. 
Men de följer ju sina regler och de gör det de ska. Och man behöver inte 
muta dem. (Margit) 

Hennes resonemang är byggt på egna erfarenheter, men många gånger rör 
det sig i de intervjuades uttalanden också om hörsägen eller det som ibland 
också betecknas som indirekta sociala erfarenheter (jfr. Delhey & Newton 
2003; Freitag & Traunmüller 2009, s. 791). Denna generellt positiva bild gör 
också att den frustration man ändå kan uppleva i kontakt med svenska väl-
färdsaktörer mildras något, och att vissa brister är lättare att ha överseende 
med. Det gäller även utförarorganisationer: 
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Jag tycker sjukvården är otroligt bra i Sverige. Otroligt välfungerande. Vi be-
talar nästan ingenting för vår sjukvård, den finns ändå där. Det är en rättighet 
för alla. Sen kan ju jag tycka att akuten faktiskt stinker. Och primärvården 
funkar inte, men… det är liksom petitesser egentligen, fast när man väl är 
sjuk och det inte funkar, då är det ju väldigt stort. (Margit) 

Vidare tycks det också finnas en förståelse för att allt kanske inte går att lösa 
på det sätt som medborgaren önskar: 

Sen kan jag tycka att det [Försäkringskassans hantering av utbetalningarna då 
hon var sjuk] var lite stelbent, men samtidigt så har de hela svenska befolk-
ningen de ska hantera och kan liksom inte vara individuellt anpassade till var 
och en. Tyvärr är det väl så. (Mia) 

I båda dessa citat blir det också tydligt att de intervjuade är medvetna om att 
den enskildes intresse inte alla gånger stämmer överens med kollektivets 
intresse. Ändå verkar de ha förståelse för detta, vilket måhända bidrar till att 
inte deras förtroende påverkas nämnvärt. 

På ett liknande sätt som utifrån enkätsvaren framstår särskilt sjukvården 
som ett system som intervjupersonerna har stort förtroende för. Detta förtro-
ende grundar sig för de flesta på att de fått bra behandling och känt sig väl 
omhändertagna då de sökt vård. Men även ur ett inifrånperspektiv, som an-
ställda inom områden som har koppling till sjukvården, säger sig några in-
tervjupersoner ha högt förtroende just för sjukvårdssystemet. Som skäl anger 
Mehrnaz exempelvis att läkare i allmänhet respekterar patienten, och andra 
anger att de alltid månar om patientens väl. 

Men det finns också en annan bild. Viktor tror att det handlar mer om tur 
om man blir behandlad av en kompetent och engagerad läkare. Inte heller 
Markus tror på en likvärdig sjukvård, utan att det är helt avgörande vilka 
individerna är, både från vårdgivarens och vårdtagarens sida: 

Jag tror generellt så kan man ha förtroende. Sen är det vissa bitar då som… 
Det är klart att det är alltid folk … det skadar inte att man söker information 
och ligger i. Det får man säkert pluspoäng för, att man orkar ligga i systemet 
då, och det gagnar dem ofta som orkar. Det kan det säkert göra än om man 
bara är passiv mottagare eller bara går hem och väntar på att det ska hända 
någonting. Det tror jag. Ligger man i, då har man nog säkert en fördel. Eller 
det gäller säkert Försäkringskassan också, ju mer man gråter, desto snabbare 
går det. Det är jag helt övertygad om, tyvärr. (Markus) 

Till skillnad från förtroendet för sjukvården berättar flera personer, men 
långt ifrån alla, att de har lågt förtroende för det politiska systemet i Sverige 
och politiker i synnerhet. Detta låga förtroende relateras då till att de menar 
att många politiker inte är trovärdiga i det de säger. Mehrnaz som kom som 
flykting från Iran jämför sina förväntningar på hur det skulle vara i Sverige 
med hur hon upplever att det faktiskt är. Här berättar hon om sin besvikelse 
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över svenska politiker som inställde sig ett tag efter att hon hade anlänt till 
Sverige: 

När jag kom hit, det kändes som en bubbla som man ser ut. När man kommer 
in, det finns ingenting, det är bara snack, men det är ingen sak. Inget som 
fungerar. När det är valår så har alla [politiker] sina löften och så. Jag förstår 
dem, de har inte så mycket utrymme heller att kunna göra någonting. Det för-
står jag. Men samtidigt tycker jag att de ska vara ärliga och säga som det är. 
[…] ’Det finns inga pengar vi kan satsa. Vi kan inte göra någonting. Det är 
bara så, sanningen.’ Men det kan jag acceptera lättare egentligen. Men när de 
lovar så mycket att de ska göra si och så, att vi får det bättre. ’Vi ska investe-
ra. Arbetslöshet bland ungdomar.’ Man blir besviken. (Mehrnaz) 

Flera intervjupersoner framhåller att politiker inte lever upp till sina löften. 
Till skillnad från Mehrnaz har dock en del svårt att ringa in vad dessa brutna 
löften består i. 

Ytterligare en parallell till enkätresultatet finns i fråga om skolan. Flera 
unga vuxna säger att de har ett stort förtroende för skolan som institution och 
förknippar den också med positiva erfarenheter, även om dessa sällan kon-
kretiseras. En mer negativ bild presenteras av de medelålders informanterna. 
Marianne uttrycker sin besvikelse över att många elever i dag lämnar skolan 
utan tillräckliga kunskaper. Här har det låga förtroendet alltså samma bak-
grund som när det gäller politiker som inte lever upp till sin officiella mål-
sättning. En annan aspekt är att skolan är förknippad med mobbning som 
flera intervjupersoner berättar att de är medvetna om förekom då som nu. 
Det låga förtroendet gäller framför allt den skolpersonal som blundar för 
dessa problem, men också en mer grundläggande samhällskritik att sådana 
socialt nedbrytande beteenden tillåts uppstå. Denna negativa aspekt av sko-
lan talar alltså mot att så stor andel människor har förtroende för skolan. 

Tillit till Gud och religion 
I intervjuerna såg jag ytterligare ett område där man kan ha tillit eller förtro-
ende, men som inte nämndes i enkäten. Flera intervjupersoner talar nämligen 
också om förtroende för religion i allmänhet eller ett samfund som institu-
tion109 i synnerhet. Dessutom tycks tillit till Gud ha en särskild betydelse. I 
den bredare kontexten kan tillit innebära en sorts moraliskt rättesnöre. Vida-
re beskriver några personer tron främst utifrån sin funktion av att ge trygghet 
såsom ”barnatro”, som Mattias uttrycker det. 

För Yassim tycks den tillit som finns i hans religiösa tro också ha en mer 
instrumentell innebörd. Han säger: ”Tron för mig har fått mig att må bra när 
jag varit sjuk.” För Vivian fyller tilliten till Gud, men också delaktigheten i 
ett religiöst sammanhang som hon lärt känna när hon tillfälligt bodde i ett 
sydeuropeiskt land, en viktig funktion som en form av trygghet. Vidare tycks 

                               
109 Några informanter är kristna, andra muslimer. 
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tron också utgöra ett språk för den djupa relation hon har med sin farmor. 
Vivian säger att farmor och hon ”är lika på något sätt” i att vara troende, 
vilket gör att de förstår varandras tankar och känslor kring andlighet och de 
ritualer som följer med det. 

Normativa tillitsföreställningar 
I enkäten inkluderades också ett frågebatteri med en rad tillitsrelaterade på-
ståenden om vad man anser är rätt i fråga om tillit och hur man tror att andra 
agerar. Men också den så kallade plånboksfrågan hör till samma dimension. 

Tabell 5.6. Normativa tillitsföreställningar. Andel (%) som anger att dessa påståen-
den om att lita på andra människor stämmer mycket bra eller ganska bra, efter ålder 

 18–29 
N=602–
692 

30–49 
N=1564–
1753 

50–64 
N=1746–
2011 

Signifi-
kansnivå 

Alla 
N=3912–
4456 

Man bör lita på sina 
medmänniskor utan att ha 
säkra bevis för att man 
verkligen kan göra det 

58  66  60  ** 62  

Man gör rätt i att lita på 
andra människor även om 
man inte känner dem så 
väl 

48  60  57  *** 56  

De flesta människor tän-
ker bara på sitt eget bästa 
och man kan inte lita på 
dem 

57  47  55  *** 52  

De flesta människor skulle 
försöka utnyttja mig om 
de fick chansen 

36  30  34  ** 33  

Plånbok: någon du känner 
hittar 

92  92  93   93  

Plånbok: någon du inte 
känner hittar 

20  25  30  *** 26  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Nästan genomgående finner vi statistiskt signifikanta skillnader mellan ål-
dersgrupperna. I de flesta fall är den yngsta gruppen, ibland tillsammans med 
gruppen äldre medelålders, något mer misstänksamma, medan den mellersta 
gruppen är mer tillitsfull. Störst skillnad mellan grupperna återfinner vi i den 
andra frågan, som handlar om huruvida man gör rätt i att lita på andra män-
niskor även om man inte känner dem så väl. Andelen unga vuxna som in-
stämmer i det är mindre än hälften, medan det är omkring 60 procent av de 
medelålders som anser det. 
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I WVS har också frågan ställts om man tror att de flesta människor skulle 
försöka utnyttja en om de fick chansen. I detta fall hade respondenterna om-
betts att svara med hjälp av en tiogradig skala.110 Där finner man samma 
åldersmönster, nämligen att yngre är något mer misstänksamma än personer 
i medelåldern även om inte skillnaderna är dramatiska. Men nivåerna skiljer 
sig något; i WVS är det enbart upp till var femte som svarar att de tror att de 
skulle bli utnyttjade, mot var tredje i vår enkät. 

Plånboksfrågan är visserligen hypotetisk, men uppvisar paralleller till 
plånboksexperimenten. Experimentupplägget var från början att det placera-
des ut preparerade plånböcker och sedan kontrollerades hur många av dem 
som lämnats in till polisen. Skillnaden mot vår fråga är att det i detta fall är 
personernas egen hederlighet som mäts och inte som här ens uppfattning av 
andras trovärdighet. Men även om frågan på ett sätt rör sig på en mycket 
konkret nivå rymmer den också en idé om huruvida man tror att människor i 
grunden är goda eller onda; med andra ord har frågan ett tydligt värdemäs-
sigt drag. 

Vi ser inga signifikanta skillnader i de fall respondenten uttalar sig om en 
känd person; där tror alla tre åldersgrupperna i ungefär lika stor utsträckning 
att plånboken lämnas tillbaka, medan skillnaderna är betydande när det gäll-
er en okänd person som hittar den. Där tror tre av tio av den äldsta gruppen 
att det är troligt att plånboken lämnas tillbaka. Likväl är gruppen unga vuxna 
generellt ännu mer pessimistisk än personerna i medelåldern; bara var femte 
av de unga vuxna tror att någon okänd lämnar tillbaka plånboken. Detta 
stämmer väl med de lägre tillitsnivåerna vi såg bland de yngre när det gäller 
olika grupper av okända personer jämfört med nivåerna bland de lite äldre 
respondenterna. 

Det normativa elementet i denna tillitsdimension gör att jag att också vill 
redovisa resultaten av den så kallade allmänna tillitsfrågan. 

Tabell 5.7. Andel (%) som anger att man kan lita på de flesta efter ålder111 

 18–29 
N=591 

30–49 
N=1528 

50–64 
N=1797 

Alla 
N=3916 

Man kan lita på de flesta 53 64 68 63 

Tabellen visar att det finns en tydlig skiljelinje mellan den yngsta ålders-
gruppen och övriga. Medan enbart drygt hälften av personerna i den yngsta 
gruppen säger sig ha tillit är det mer än två tredjedelar i den äldsta gruppen 
som gör det. Jämfört med WVS-data är andelen som svarar att man kan lita 

                               
110 För att kunna jämföra har jag behandlat uppgifterna så att de fem positiva svarsalternativen 
i WVS motsvarade de två positiva svarsalternativen i Tillitsbarometern. Motsvarande gäller 
för de negativa svarsalternativen. 
111 Skillnader mellan åldersgrupper har testats med Chi

2
. P < 0.001. Det andra svarsalternati-

vet är att man inte kan vara nog försiktig. 
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på de flesta betydligt lägre, resultaten här är cirka tio procentenheter lägre. 
Det är svårt att se något uppenbart skäl till denna skillnad. En tänkbar anled-
ning skulle kunna vara att det beror på datainsamlingsmetoden. Just den 
allmänna tillitsfrågan har ställts i besöksintervjuer i WVS-undersökningen, 
vilket möjligen förstärker den sociala önskvärdheten. Andelen unga vuxna 
som säger att de kan lita på de flesta är också något lägre än andelen bland 
medelålders på samma sätt som i vår undersökning. Däremot liknar nivåerna 
för de yngre och personerna i övre medelåldern varandra. SOM-data från 
2007 och 2009 visar på en nivå av människor som svarar positivt på den 
allmänna tillitsfrågan som liknar nivån i vår undersökning (Rothstein 2008, 
2010). Data från 2007 visar att yngre generellt har generaliserad tillit i lägre 
utsträckning än personer i medelåldern (Rothstein 2008, s. 150ff.). 

Om man tolkar den allmänna tillitsfrågan främst som ett sätt att mäta i 
vilken utsträckning man har tillit till okända människor skulle man förvänta 
sig ungefär samma svarsnivåer som i frågan om tillit till människor man 
träffar för första gången. Så är dock inte fallet: andelen positivt svarande på 
frågan om generaliserad tillit är betydligt större och liknar resultaten från 
delfråga två och tre i ovanstående tabell, även om mönstret med lägre siffror 
för de yngre jämfört med de medelålders kvarstår. Det tyder alltså på att 
frågorna, vilket jag också tidigare påpekat, fångar olika egenskaper och att 
generaliserad tillit främst har betydelse i sin normativa mening. En annan 
möjlig tolkning är att människor tenderar att associera till kända personer när 
det gäller den allmänna tillitsfrågan. Denna tanke förstärks också av min 
tidigare observation av att människor spontant förknippar tillit med kända 
personer som tillitsobjekt. 

Om vi då går över till intervjupersonernas berättelser framträdde två olika 
typer av tillit som har någon normativ innebörd. Den första vill jag beteckna 
som tillit som maxim. Det är också den som uppvisar tydliga paralleller till 
de frågor som ställts i enkäten. Den andra meningen handlar om huruvida 
man betraktar tillit som något man kan ha eller är tvungen att behöva ha. 

Tillit som maxim 
Spontant anger de intervjuade att de ”har en positiv syn på andra männi-
skor”, att tillit till människor är ”utgångsvärdet” och att människor inte be-
höver bevisa att de är värda tillit. Malin berättar om sin inställning: 

Utan man ska gå in i alla sorters relationer med öppna ögon och bara se den 
här personen, se hur den personen är och inte låta den behandla den som… 
Bara för att tio stycken har behandlat en illa, behöver inte den här behandla 
en illa. (Malin) 

Tillit i denna bemärkelse motsvarar ungefär det som också betecknas som 
generaliserad tillit. Den beskrivs kanske bättre som en värdering oberoende 
av faktiska erfarenheter, och som snarare har med ens självbild att göra. El-
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ler som Ulrika säger: ”Att ha tillit till människor, det är en känsla som man 
bär väldigt mycket själv.” 

Mona poängterar att det rör sig om ett aktivt val: 

Jag kan tycka själv att jag är en extrem paradox i det avseendet då eftersom 
jag i grund och botten känner att jag är den här blåögda jag vill vara. Och nu 
har jag valt att fortsätta vara blåögd, inom citat. (Mona) 

Här vill jag knyta an till Stolle och Nishikawas (2011) artikel där de inter-
vjuade föräldrarna också betonade att det för vuxna rör sig just om ett val att 
ha tillit, även om de upplevde att de inte hade något val i fråga om att upp-
fostra sina barn till att vara försiktiga. 

Men även om det är ett val uppfattar många intervjupersoner det som nå-
got naturligt att ha tillit och att andra beter sig på ett sätt som motsvarar den-
na tillit: 

Rent allmänt så tycker jag att det är en sådan hygienfaktor; jag förväntar mig 
nog att kunna ha förtroende för lite vem som helst nästan och det har väl med 
optimism att göra. Jag förväntar mig inte att folk ska sprida något som jag 
inte haft för avsikt skulle spridas, eller prata skit. Och jag skulle aldrig göra 
det själv. (Margit) 

Liksom i detta uttalande tycker jag mig se i intervjuerna att tillit också upp-
fattas som en form av levnadsregel som gäller både en själv och andra, vilket 
tangerar idén om moralisk tillit (Uslaner 2002). Ett flertal av de medelålders 
intervjupersonerna talar om att man ”bör” eller kanske ”måste” lita på okän-
da personer samt ha förtroende för offentliga institutioner av olika slag. 

Alltså generellt sett så har jag ju en tilltro till att myndigheter och organisa-
tioner fungerar. Ja, man måste förhålla sig till det på det sättet tycker jag. 
(Marja) 

I det fallet handlar det om förtroende för aktörer man inte alla gånger vet så 
mycket om hur de förhåller sig till en själv. Men också olika sorters privata 
relationer är aktuella för denna förståelse av tillit: 

Man måste ha lite optimistiska tankar inför att bygga upp en relation, att gå in 
i någonting. Man måste ju våga lita på personen man ska bli tillsammans med 
eller bli kompis med eller vad det nu är. (Ulf 2) 

I Ulfs uttalande ser vi också att tillit som maxim också omfattar kända per-
soner eller personer som man är på väg att bli förtrogna med och därmed inte 
kan veta så mycket om. Medan Uslaners moraliska tillit avser okända perso-
ner menar jag, baserat på intervjuerna, att tilliten som levnadsregel även 
berör kända personer. Som tydligast uttrycks det när det gäller de intervjua-
des tonåriga barn. Där menar informanterna att det många gånger krävs en 
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sorts förskottstillit som kan fungera som en utgångsposition i förhandlingar 
för att ge barnen större utrymme för egna beslut i takt med att de blir äldre 
och mer självständiga. Detta påminner på sätt och vis om Seligmans (1997, 
s. 16) resonemang att tillit aktualiseras då roller och rollförväntningar 
(om)förhandlas. 

Varifrån om inte från erfarenheter menar de intervjuade då att tilliten som 
maxim kommer? Mia använder sig av en passiv formulering när hon säger 
att hon ”varit itutat från att man var liten”. Det är svårt att avgöra om hon 
avser olika samhälleliga faktorer i sin helhet såsom institutioners fungerande 
och en kultur av laglydighet (jfr. Rothstein 2003) eller främst en form av 
primärsocialisering genom föräldrarna. Den opersonliga formuleringen kan 
också tolkas som att just budskapet, att man bör ha tillit, är så starkt att dess 
avsändare träder i bakgrunden. 

Ibland kan den inbyggda moraliska kompassen för vad som är rätt och fel 
vara så utpräglad att den rimmar illa med den verklighet man kan uppleva: 

M: Jag blir varje gång nästan lika häpen över hur manipulerande och kalkyle-
rande folk kan vara. För nu, med ålderns rätt, så vet jag ju att det finns sådana 
människor. 

I: Men den generella tillitsfullheten, tycker du att den har uppstått genom små 
händelser som ändå varit positiva…? 

M: Nej, jag tycker liksom tvärtom, att man har gått på pumpen rätt många 
gånger och ändå… 

I: Och ’ändå’? 

M: Och ändå är det så. Och det är väl något slags… Jag vet inte. Jag tycker 
det skulle bli jobbigt att… Jag är ju en rätt social människa och rätt beroende 
av sociala sammanhang och det är det som ger mig energi. Om man skulle 
avstå från sociala sammanhang eller liksom misstänka folk för att ha baktan-
kar eller inte vara intresserade fast de utger sig för att vara det. Då skulle jag 
ju bli ledsen och inte tycka att livet var något kul. Så det är nog en strategisk 
viljeinriktning, att fortsätta att vara blåögd. Eller också så är det så att man 
inte reagerar på det som är positivt. För jag kan inte direkt påminna mig sådär 
om att det är en serie positiva händelser där folks välvilja har slagit mig. 
(Margit) 

Citatet pekar på något som annars är rätt osynligt, nämligen att tillitens nor-
mativa dimension också implicerar att man kan utgå från att andra männi-
skor har en liknande moralföreställning när det gäller tillit som man själv 
har. Måns talar också om bemästrandet av diskrepansen mellan hans för-
väntningar och den faktiska verklighet han är med om. Han menar att han 
har ”stort fördrag med saker och ting” när det gäller vänner och kompisar, 
vilket leder till att han kan umgås med dem utan att behöva lita på dem fullt 
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ut. Jag skulle vilja beskriva detta förhållningssätt som en form av pragma-
tism som först och främst personer i medelåldern har anammat utifrån insik-
ten om världens komplexitet, som också omfattar människors olika mo-
raluppfattningar eller möjligheter att leva upp till dem. 

Jag noterar en viss diskrepans mellan att tillit som maxim å ena sidan be-
skrivs som något man väljer, å andra sidan som något samhället i sin bredas-
te bemärkelse har planterat i en. En lösning på denna motsägelse skulle kun-
na vara att betrakta den moraliska kompass som en människa fått sig ”itutat” 
som något som skapar ett handlingsutrymme som var och en sedan är fri att 
utnyttja. 

Frivillig och ofrivillig tillit 
Men tillit tycks omfatta ytterligare en normativ innebörd. Denna innebörd 
framkom särskilt då jag frågade de intervjuade huruvida de tror att tillitens 
betydelse skiftar under livets gång. Flera intervjupersoner menar då att man 
behöver tillit som mest när man är barn och/eller äldre hjälpbehövande, 
vilket påminner om den klassiska förståelsen av livet som en cykel (jfr. Elder 
m.fl. 2003, s. 7). Detta till skillnad från att man har störst tillit när man är 
vuxen och oberoende. Veronicas resonemang är ett exempel på det. 

V: Alltså när man blir gammal och kanske inte kan ta hand om sig själv då är 
man ju mer precis som ett barn. Simon [sonen] är ju jätteutlämnad till mig. 
Han kan inte ta hand om sig själv. Fast han vet ju inte det, han vet ju liksom 
inget annat för han är så liten. Men jag tänker när man blir gammal då blir 
man ju på ett sätt mer utlämnad därför att man kan inte ta hand om sig på 
samma sätt som man kunde när man var yngre. Och då tror jag att tillit spelar 
väldigt stor roll. Sen tror jag att det ligger nära till hands att man kanske kan 
bli kränkt också om man inte känner att man… ja. 

I: Att folk inte har tillit till en eller att man själv till dem som…? 

V: Ja, när man blir gammal så och man inte kan ta hand om sig själv då krä-
ver det ju någonstans att man har tillit till att andra kan hjälpa en och ta hand 
om en och att man kan acceptera det. För kan man inte det då blir det nog 
väldigt svårt att bli gammal liksom. Om man har människor som är inne hos 
en som ska hjälpa en och ska hjälpa en att duscha och att gå på toaletten som 
man misstror. Det kan inte vara lätt att leva så. (Veronica 1) 

Jag menar att man mot denna bakgrund kan urskilja en icke-självvald och en 
frivillig tillit. Den icke-självvalda varianten handlar om att vara utlämnad åt 
någon annan person. Annorlunda uttryckt behöver man förlita sig på någon 
annan. Den blir aktuell i relationer då man är beroende av den man ska eller 
behöver ha förtroende för. Denna ofrivilliga tillit112 beskrivs enbart som posi-
                               
112 Uttrycket ”att behöva förlita sig på” skulle kanske vara mer rättvisande, men jag väljer att 
använda termen ofrivillig tillit för att följa samma språkliga mönster som i fallet med övriga 
tillitsformer (dvs. att använda substantiv). 
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tiv i samband med relationen mellan förälder och spädbarn. I detta fall ses 
den som något kärleksfullt trots att den är av överlevnadskaraktär från bar-
nets sida. När denna tillit beskrivs som stor tycks det främst syfta till beho-
vet, till skillnad från själva tillitens omfattning. Det är rimligt med tanke på 
att idén om grundläggande tillit som bas för vårt sociala fungerande som 
människor (jfr. Bowlby 1971; Erikson 1965) kan anses vara mycket etable-
rad i människors medvetande. Denna ofrivilliga överlevnadstillit beskrivs av 
intervjupersonerna som fin när det gäller barn, men paradoxalt nog inte när 
det gäller äldre människor, vilket möjligen återspeglar en mer generell upp-
fattning om åldrande som något negativt (Hockey & James 1993, s. 15ff.). 

Men inte enbart ålder avgör huruvida man upplever frivillig eller icke-
självald tillit. Särskilt i samband med arbetslivet framkommer liknande tan-
kar. Intervjupersonerna talar om att de ibland känner sig tvungna att ha tillit 
till sin chef, praktikhandledare eller sina arbetskamrater: 

I: […] Du var lite inne på det ideella engagemanget…? 

V: Ja, det ideella engagemanget är någon sådan… det är ett ganska bra ex-
empel. För där är förutsättningen att det ska fungera, det är ju förtroende för 
varandra. 

I: På ett annat sätt än på jobbet till exempel? 

V: Ja, det kan man nog säga. Så på jobbet är man på något sätt lite tvingad. 
Har du inte tillit till en person, det är inte så mycket du kan göra åt det, utan 
du måste liksom… Det får fungera ändå, utan tillit. (Viktor 1) 

Liksom i Viktors uttalande och i andra delar av materialet framstår den ofri-
villiga tilliten som icke önskvärd, ett nödvändigt ont. Det återspeglar sig inte 
minst i epitet som just ”tvingad” eller ”påtvingad”. Men att ofrivillig tillit  
inte enbart behöver uppstå i förhållande till andra människor kan också gälla 
kontakter med myndigheter eller sjukvården då man kan befinna sig i en 
underlägsen situation och behöver hjälp. Eller som i Yassims fall, där han på 
grund av sin funktionsnedsättning behöver assistens för att klara av de flesta 
vardagsbestyren. Han berättar exempelvis att han tvingas ha förtroende för 
den som hjälper honom när han ska lämna sitt bankkort ifrån sig, trots att 
han genom sitt arbete på ett assistensföretag vet att det förekommer bedräge-
rier i sådana situationer. 

Den andra formen av tillit som träder fram ur berättelserna motsvarar den 
presentabla samhällsuppbyggande tilliten och som då påminner om tillit som 
maxim. Man kan då givetvis fråga sig varför den frivilliga tilliten, förutom i 
förhållandet till föräldrarna, betraktas som mer attraktiv än den icke-
självvalda eller påtvingade. En trolig bidragande anledning menar jag är att 
många intervjupersoner förefaller hysa en föreställning om oberoende som 
en dygd, vilket harmoniserar med föreställningen att tillit ökar med ökat 
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oberoende. Själva oberoendet i sig framstår som något positivt och ett ideal 
att sträva efter: 

Det är den här svenska [föreställningen om att] självständighet är bra. Att kla-
ra sig själv är bra. Jag vet inte om den andan... Många i min generation och 
kanske senare också har uppfostrats i andan att det … man ska klara sig själv 
och självständiga barn och självständig… Jag tror det är jättesvenskt. Min 
förra man som jag sa, var från en helt annan kultur. Där var familjerelationer-
na väldigt nära och det var det inte alls givet att det var positivt, att man alltid 
ska klara sig själv. (Malena) 

Malena framställer idén om att självständighet är eftersträvansvärt som kul-
turbunden, en tanke som också stöds av det sammantagna intervjumaterialet 
och som också är en grundingrediens i vad Berggren och Trägårdh (2006, s. 
55ff.) kallar för ”den svenska teorin om kärlek”. 

Trygghet 
Ytterligare ett område är trygghet, det vill säga hur trygg man känner sig i 
bostadsområdet dagtid respektive efter skymningen (tabell 5.8). 

Tabell 5.8. Andel (%) som anger att de känner sig mycket eller ganska trygga i bo-
stadsområdet efter ålder 

 18–29 
N=691–
696 

30–49 
N0 676–
678 

50–49 
N=1070–
1071 

Signifi-
kans-
nivå 

Alla 
N=4439–
4456 

Känner sig trygg 
dagtid 

99  98  97   98  

Känner sig trygg i 
mörkret  

76  80  85  *** 81  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, särskilt på dagtid. Trygghet 
är här att jämställa med att inte känna sig rädd för att bli utsatt för brott. Att 
det finns skillnader mellan dag- och kvällstid kan tänkas hänga samman med 
den grad av kontroll man upplever. Dels att omgivningen framstår som lätta-
re att kontrollera i dagsljus än när det är mörkt (Heber 2007, s. 74), dels i 
vilken grad man upplever att det finns social kontroll, vilken kan antas vara 
större på dagtid då fler människor rör sig ute (se t.ex. Sandstig 2009, s. 90). 
Signifikanta skillnader finns först när man ser på trygghet i mörker, där en 
lägre andel av de unga vuxna uppger att de sig känner sig trygga jämfört 
med de två äldre grupperna. Man kan tänka sig att detta delvis har att göra 
med att yngre ofta rör sig ute mer på kvällstid på allmänna platser och i det 
offentliga nöjeslivet, samt att våld är mer utbrett bland unga, där människor 
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ur den åldersgruppen både är förövare och offer i större utsträckning än 
människor i andra ålderskategorier (Eksten 2009, s. 21). 

Om man jämför med NTU-data upptäcker man att det även där är de unga 
vuxna som känner sig något mer otrygga kvällstid (18 % i åldern 20–24 mot 
16 % för hela befolkningen). Andelen som kände sig otrygga var också nå-
got lägre generellt. Då måste man dock beakta att det gällde huruvida man 
inte vågar gå ut på grund av denna oro (Brå 2010b, s. 105). I en ULF-
undersökning från 2008/2009 uppgav cirka 14 procent av den svenska be-
folkningen i åldern 16 till 64 att de avstått från att gå ut på kvällen på grund 
av rädsla att bli överfallna, men det gick inte att se några större åldersskill-
nader (SCB 2009c). 

Lämnar man enkäten och går över till det kvalitativa materialet kan man 
där urskilja en yttre och en inre trygghet. Den yttre tryggheten är den som 
också tagits upp i det statistiska materialet och som alltså relateras mer till 
säkerhet i det offentliga rummet, i bemärkelsen frånvaron av yttre risker och 
hot. Den inre tryggheten däremot liknar mest det som också betecknas som 
grundläggande tillit samt ligger nära självtillit. 

Yttre trygghet 
Redan i samband med tillit till okända tog jag upp känslan av att inte känna 
sig hotad när man vistas bland människor som något som tangerar yttre 
trygghet. Vanja med erfarenheter från en volontärvistelse i Latinamerika gör 
en rad jämförelser: Hon säger att hon känner sig otrygg i Stockholm i rela-
tion till vad hon känner på den svenska landsbygden, men ännu otryggare i 
utlandet. En annan skildring kommer från Vivian med utlandserfarenhet från 
Sydeuropa som säger att hon känner sig mycket tryggare där än i Stockholm. 
Hon motiverar det med att det är många människor som rör sig ute på gatan 
där, men också att mentaliteten skiljer sig åt och människor är mer benägna 
att ingripa om något skulle hända. På ett liknande sätt resonerar Marianne 
kring sin känsla av otrygghet då hon är ute i stadsmiljön sent på kvällen: 

Det [något överfall] kan lika gärna hända men det är inte så att det skapar en 
rädsla så att jag inte går ut i Stockholm på kvällarna eller så. Men är klockan 
kvart i tolv och jag kommer till Centralen, då kan jag nog nästan hellre gå hit 
och sova hos en vän här än att åka hem till Gubbängen [Stockholms ytter-
stad] där jag ska gå tio minuter. Där jag inte möter en människa. (Marianne) 

Speciellt öde och öppna ytor upplevs alltså som otrygga (jfr. Sandstig 2009, 
s. 190). Trygghet i denna fysiska bemärkelse återfinns främst i intervjuerna 
med de kvinnliga informanterna. En möjlig tolkning är att det beror på deras 
eventuella uppfattning om större sårbarhet och utsatthet jämfört med män. 
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Inre trygghet 
Trygghet i den inre bemärkelsen framstår också som en mycket basal dimen-
sion av tillit enligt flera intervjupersoner. 

Jag tror att ha tillit till människor, det är en känsla som man bär väldigt 
mycket själv. Beroende på hur man mår, i perioder som man har mer eller 
mindre tillit till människor. Och det har faktiskt kanske inte nödvändigtvis så 
mycket med den människan att göra. Det är klart ifall den människan visar 
sig att man inte kan lita på, att man liksom inte kan ha tillit till. Men mycket 
tror jag också att det handlar om andra [ohörbart], alltså en trygghet som man 
bär inombords. (Ulrika 1) 

Jag tolkar Ulrikas uttalande om att hon talar just om två dimensioner av tillit 
som är intimt förknippade med varandra. Hon talar om om den dimension av 
tillit som har en tydlig riktning, alltså ”tillit till människor”. Samtidigt verkar 
hon vara medveten om att det finns ytterligare en dimension som inte har 
någon tydlig riktning, eller som snarare har självet i fokus, nämligen ”en 
trygghet som man bär inombords”. Men hon är inte ensam om en sådan för-
ståelse. Trygghet framställs också som central längre fram i en relation, utan 
att det rör sig om just tillit som är riktad mot den andra: 

Vi kanske inte alltid behöver säga så mycket för att man ska uppleva tillit till 
en person. Utan det kan ju bara vara kroppsspråk, värme, att känna sig trygg 
och utstråla något lugn sådär så kan man ju känna… Det finns ju människor 
man träffar där man bara känner att man kan liksom prata med människan om 
allting. Om man inte pratar så känner man ändå att man mår väldigt bra till-
sammans. Man kan vara tyst tillsammans, det är också en sådan viktig del. 
(Margareta) 

Liksom i Margaretas citat står ofta privata intima relationer i förgrunden för 
trygghet. Många gånger nämns personer ur ursprungsfamiljen som sådana 
man förknippar med trygghet som då spåras till de tidigaste perioderna i 
livet. Men även partner- och vänskapsrelationer associeras med trygghet. 

Privata relationer är dock inte den enda arena där inre trygghet aktualise-
ras, utan även i arbetslivet har den en given plats. Veronica talar om sitt ar-
bete inom polisen. 

M: Att man måste känna sig trygg liksom och kunna lita på varandra i de si-
tuationer man befinner sig i. Att man vet att man inte blir utlämnad eller att 
man har någon som backar upp en liksom. 

I: Att bli utlämnad, kan du utveckla… eller vad menar du med det…? 

I: Nej, men jag tänker med jobbet, då träffar man ju så himla mycket männi-
skor som har det svårt och man vet inte när man ringer på en dörr och kliver 
in. Man vet liksom inte riktigt vad man kommer att möta. Och det kan vara 
ganska utlämnande situationer. Alltså både för dem man möter… som har det 
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liksom jättetufft och man kan själv bli väldigt påverkad av det man ser och 
det man är med om. Och då är det viktigt att man känner att man inte är själv 
i det. Att man har någon med sig som man kan lita på och som… Alltså man 
lär sig ju läsa av varandra ganska väl också. Dem man har jobbat med ett tag, 
då vet jag ju någonstans. Ja, när hon reagerar så här då kanske det är bra om 
jag kliver in och säger något nu och så får hon liksom vila lite. (Veronica 1) 

Veronicas uttalande är ett exempel från arbetslivet där det framkommer att 
trygghet också kan ha att göra med hur väl man känner den andra, här kolle-
gan, och därmed huruvida man har möjlighet att förutse hennes reaktioner, i 
det här fallet att hon hittar de rätta formuleringarna i samtalen med de med-
borgare hon möter. I detta, men kanske ännu tydligare i andra exempel som 
beskriver trygghet som en förutsättning för samarbete i yrkessammanhang, 
understryks också att man tror på den andras goda avsikter. Det vill säga 
man utgår från att alla gör sitt bästa och att samtliga inblandade parter utifrån 
denna rationalitet är beredda att kompromissa. I de här fallen tycks tilliten 
sakna riktning i bemärkelsen att den är riktad mot någon, snarare uttrycker 
intervjupersonerna att de känner sig trygga med någon eller i vissa situatio-
ner. 

Denna form av trygghet uppvisar, som vi har sett, likheter med det som de 
intervjuade beskriver som självtillit och ibland som självförtroende (jfr. 
Stevrin 1998, s. 49). Denna förståelse av tillit innebär, enligt min tolkning, 
att människan är tillitssubjekt och tillitsobjekt på en och samma gång. 

I övrigt ger de intervjupersoner som är lite äldre, både män och kvinnor, 
uttryck för att ha särskilt gott självförtroende jämfört med flera unga vuxna, 
särskilt några yngre kvinnor. Detta visar sig bland annat i att det är dessa 
personer, ofta i 50-årsåldern, som också verkar vara mest orädda i samspel 
med andra människor. Här framträder dock en viss skillnad mellan män och 
kvinnor överlag. Männen, både som unga vuxna och i medelåldern, verkar 
ha ett gott självförtroende på ett ganska självklart sätt, medan de flesta kvin-
norna berättar om att de inte alltid är eller har varit så trygga i sig själva. 
Trots det beskriver exempelvis Malena hur självtilliten numera kan fungera 
som någon sorts hållpunkt efter att man har blivit sviken: 

Alltså om man någonstans får någonting som gör en besviken i … någon-
stans, någon annanstans, då går man tillbaka till sig själv. Det tror jag att jag 
skulle göra… Min första tanke skulle vara den enda som jag riktigt kan lita 
på är mig själv. Så hämtar man liksom kraften och börjar bygga från sig själv 
och därför är den här grundläggande tron på sig själv så himla viktig. (Male-
na) 

Jag menar att tillit till sig själv uppvisar stora likheter med Eriksons (1965) 
förståelse av tillit som ett steg i människans utveckling. Genom att ha tillit 
till sig själv ökar också ens möjligheter att finna sig tillrätta i världen, men 
också de intryck som kommer från omvärlden blir del av ens egen grundtill-
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lit. Denna inre trygghet framstår då också som en förutsättning för att exem-
pelvis vara social och ta initiativ till kontakt med någon okänd. Men trygghet 
kan också ha en närmast existentiell innebörd och jag återkommer till Vivian 
och hennes förhållande till Gud: 

Det har hjälpt mig att gå i kyrkan och jag har känt mig trygg. Och jag tror på 
Gud, det är en trygghet. Ja, i och med att det blir något slags trygghet. (Vivi-
an 1) 

Flera intervjupersoner menar att en personlig tro innebär en trygghet och att 
denna trygghet också kan beskrivas som tillit till Gud. Men denna trygghet 
kan också infinna sig indirekt genom möjligheten av att närmare lära känna, 
och därmed bli förtrogen med, andra människor. Att ha en religiös tro behö-
ver inte nödvändigtvis medföra ett aktivt deltagande i religiösa aktiviteter, 
utan den trygghet den ger beskrivs som en bas att stå på, att bli bekräftad 
existentiellt då trygghet utgör en form av grundbult. Den trygghet tron ger 
kan också innebära att rädsla botas kortsiktigt. Vivian menar exempelvis vid 
ett annat tillfälle i intervjun att hon är flygrädd och vid sådana tillfällen upp-
lever en trygghet i sin tro. 

Tillitshandlingar 
Till skillnad från det mycket vanliga förfarandet att enbart luta sig mot frå-
gor om människors attityder, kognitioner eller känslor gällande tillit ställde 
vi också ett antal frågor om faktiska erfarenheter av handlingar man utfört 
själv som kan tänkas indikera tillit (tabell 5.9). Frågan gällde då saker man 
har gjort under de senaste tolv månaderna och svaren anger den andel av 
respektive grupp som har utfört den aktuella handlingen åtminstone en gång. 
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Tabell 5.9. Andel (%) som anger att de har utfört tillitshandlingar efter ålder 

 18–29 
N=663 
–689 

30–39 
N=1693
–1740 

40–49 
N=1941
–1995 

Signifi-
kans-
nivå 

Alla 
N=4298
–4408 

Har gett pengar till någon 
organisation som hjälper 
människor i andra länder 

44 53 59 *** 53 

Har låtit en granne eller 
bekant passa din bostad 

28 47 50 *** 44 

Har låtit bli att låsa ytterdör-
ren trots att ingen var hem-
ma 

36  37  30  *** 35 

Har lånat ut en ägodel till 
någon som du inte känner så 
väl 

42 32 19 *** 30 

Har följt med en främling 
för att hitta till en adress 

23 16 14  *** 17  

Har bett någon obekant om 
hjälp med bagaget när du 
har varit ute och rest 

20 11 8 *** 12  

Har köpt saker av telefon-
försäljare som du inte visste 
så mycket om 

14 12 11 ** 12  

Har träffat någon som du 
bara lärt känna via internet  

18 9  2 *** 9  

Har lämnat ut ditt person-
nummer till någon privat-
person som du inte känner 

13 8 5 *** 8  

Har anlitat en barnvakt eller 
hemhjälp som du inte var 
bekant med innan 

1 7 2 ** 4  

Skillnaderna mellan åldersgrupper har testats med 
2χ  

*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Mönstret är inte lika homogent här, både när det gäller andelen respondenter 
som har utfört den ena eller andra handlingen och när det gäller skillnader 
mellan åldersgrupperna. Vissa handlingar, som att anlita barnvakt eller hem-
hjälp som man inte var bekant med innan, tycks vara relativt ovanliga bland 
samtliga respondenter. Andra, som att ge pengar, har omkring hälften av 
respondenterna erfarenhet av och kan därmed kanske betraktas som en akti-
vitet med rätt låg tröskel. 

Vissa handlingar är de unga vuxna i genomsnitt mycket mer benägna att 
utföra, medan andra är mer typiska för människor i medelåldern. När det 
gäller att följa med någon på gatan för att hitta en adress, att låna ut ägodelar, 
att träffa personer man lärt känna via internet, att be om hjälp med bagage-
passning och att lämna ut sitt personnummer uppger en större andel yngre att 
de gjort detta än personer i medelåldern. Det omvända gäller för att låta 
grannen passa bostaden, att donera pengar, att köpa saker från telefonförsäl-
jare, att anlita barnvakt eller köpa andra hushållsnära tjänster i det egna 
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hemmet. I fråga om att avstå från att alltid låsa ytterdörren ligger skillnaden 
främst mellan gruppen i lägre medelåldern och övre medelåldern, där det blir 
ett större fall från nästan 40 procent som säger sig ha gjort det till att enbart 
30 procent bland personer i övre medelåldern har denna erfarenhet. 

Skillnader mellan åldersgrupperna har antagligen en hel del att göra med 
olika ekonomiska förutsättningar som i sin tur är relaterade till olika livsfa-
ser. Att låta grannen passa bostaden tycks vara vanligt bland de två äldre 
medelålders grupperna; majoriteten har gjort det under det senaste året, me-
dan enbart en tredjedel av de yngre har bett om sådan hjälp. En förklaring 
skulle givetvis kunna vara att medelålders personer i högre utsträckning ten-
derar att bo i villor som de själva äger och därmed har fler värdefulla ägode-
lar, jämfört med yngre som mer tenderar att bo i lägenhet.113 En annan relate-
rad anledning skulle kunna vara att villainbrott är vanligare än lägenhetsin-
brott (Brå 2008, s. 214), vilket gör det mer motiverat att särskilt skydda sin 
villa. På samma sätt kan man tänka sig att människor i medelåldern är mer 
benägna att köpa städtjänster då bostaden är större och de antagligen har råd 
att köpa sådana tjänster. Vidare ligger det nära att tro att yngre mer sällan ger 
pengar till välgörenhet än äldre på grund av deras i genomsnitt lägre inkoms-
ter. 

Utöver det kan man kanske förstå skillnaderna i en del av de olika hand-
lingarna utifrån vad man har exponerats för under livets gång och vad som 
karakteriserar ens aktuella livsfas. Många medelålders personer har inte haft 
tillgång till internet hela sitt vuxna liv och kanske därmed inte använder sig 
av det för att utöka sitt sociala nätverk på det sätt som yngre gör. På samma 
sätt har människor i (yngre) medelåldern oftare egna barn jämfört med yng-
re, och har därför ett potentiellt större behov av barnpassning jämfört med 
yngre. 

Handlingar på olika nivåer 
Ser man till intervjumaterialet förekommer där också exempel på sådana 
praktiska handlingar som tyder på tillit eller brist på tillit gentemot okända. 
Det visar sig vidare vara en tydlig skillnad mellan de yngre och de medelål-
ders intervjupersonerna. De unga vuxna framstår som genomgående mer 
försiktiga i sina handlingar gentemot okända. Veronica säger exempelvis: 
”Jag skulle aldrig sova med olåst dörr. Alltså jag har till och med låst dörren 
när jag är hemma på dagarna.” 

                               
113 C:a 57 % av de medelålders bor i villa eller radhus medan övriga bor i lägenhet eller annat 
boende. Bland de yngre är det enbart 35 % som bor i villa eller radhus mot 65 % som bor i 
lägenhet eller annat boende såsom studentboende. Man kan tänka sig att många av de yngres 
villabostäder dessutom är föräldrarnas. Jag testade detta samband även i en regression genom 
att kontrollera för bostadsform. Ålder var fortfarande signifikant, men bostadsform hade 
också betydelse. 
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Mårten och Marja, som tillhör de medelålders intervjupersonerna, berättar 
till exempel att de lämnar nycklar helt öppet i brevlådan när städpersonal 
eller sotaren ska komma. 

M: Jag blir inte förskräckt om jag glömt att låsa. Jag menar så mycket in-
brottstjuvar far inte runt där i villaområdet, men även om det finns... Vi har 
haft inbrott i bilen när den har stått parkerad på tomten och så. Men, nej. Vi 
har ett stort förråd, alltså ett särskilt hus på tomten med frys och en massa 
verktyg och fiskeutrustning och sådant där. Det är aldrig låst. Om vi inte åker 
bort en månad på sommarn och så, då brukar vi låsa. Men annars är det aldrig 
låst. Och det finns en massa intressanta grejer som man skulle kunna knycka 
där.  

I: Kan du be grannarna att vattna blommorna? 

M: Ja. Passa katten som de gör nu. 

I: Eller att anlita städhjälp som man inte känner, som man inte träffat förut? 

M: Ja, städhjälp har vi inte haft, men jag menar… 

I: Jag menar den typen av handlingar… 

M: Jo, jo, men i morgon bitti så kommer sotaren och då får hon gå in med 
nyckeln som vi lägger i brevlådan. Då får den ligga i brevlådan hela dagen 
sen. Så jag menar att… Nej, så måste man göra. (Mårten) 

Lägg märke till att Mårten påpekar att man ”måste” göra så, vilket jag menar 
är ett uttryck för dels tillit som en maxim, dels en rimlighetsbedömning. Att 
inte gardera sig särskilt mycket menar jag alltså inte innebär att intervjuper-
sonerna skulle vara naiva i någon enkel bemärkelse. Mårten är medveten om 
att det kan ske stölder som inbrott i bilen som stått parkerad hemma, men 
med det understryker han också att det inte alltid behöver ske i de situationer 
då man förväntar sig att det ska hända, som när bilen exempelvis står på en 
mörk bakgata. Oavsett ens egna försiktighetsåtgärder så går det alltså inte att 
utesluta att man blir utsatt för stöld. Mårten och andra intervjuade tycks sna-
rare göra bedömningen att man ändå har vidtagit adekvata försiktighetsåt-
gärder samt att den potentiella risken eller förlusten framstår acceptabel i 
förhållande till vinsten (jfr. Coleman 1990; Luhmann 1988, s. 99). I Mårtens 
fall innebär det att han slipper ta med nyckeln varje gång han går till red-
skapsboden eller vara hemma för att passa sotaren. 

När jag emellertid talade med informanterna på ett friare sätt, alltså utan 
att fråga just om dessa konkreta handlingar berättade de om en annan typ av 
erfarenheter som de betraktar som tillitsfulla handlingar. 

Ett gemensamt tema för de egna exempel som intervjupersonerna ger på 
tillitsfulla handlingar är att ”ställa upp” för någon. Med det menas att männi-
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skor är lojala i sina handlingar och prioriterar att göra något för den som de 
har en tillitsfull relation till, fastän de kanske skulle föredra att göra något 
annat. 

Intervjupersonerna redogör för en mängd vardagliga situationer som de 
förknippar med tillit. I sin praktiska tappning kan att ställa upp innebära att 
man hjälper den som låst sig ute, att man lånar ut pengar eller skriver det där 
rekommendationsbrevet. Måns understryker att det rör sig om ”det lilla”: 

M: […] Bara det att man ringer upp eller att man ’hej, jag ville bara höra hur 
det var?’, ’hur är det med dig?’  

I: Att bry sig, visa omtanke? 

M: Precis. [ohörbart] Eller så kan det vara bara, ’ja, kan vi inte ta en öl?’ Sitta 
i ett möte och sen äta en god middag tillsammans med någon vän eller? Bara 
att ses gör ju skillnad. Åka på en resa tillsammans. (Måns) 

Det verkar vara själva omtanken i det vardagliga, visad i handlingar, som 
bygger upp, förstärker och upprätthåller tilliten i en vänskapsrelation utan att 
det behöver vara en bestämd typ av handling. Det vardagliga tycks likafullt 
kunna få mycket stor betydelse. 

I vissa exempel tycks tillitshandlingar tillskrivas en viss symbolisk inne-
börd. Lojalitetselement lyfts särskilt påtagligt fram. Mona som har varit offer 
för mobbning i barndomen berättar om när hennes bästis tog parti för henne 
och sa ifrån å hennes vägnar: 

För att hon var den som ibland då vid några tillfällen, ’usch’, liksom ställde 
sig upp och sa ’det här är inte okej’. Någon gång sa hon rakt ut ’det här är 
inte okej’. Hon följde mig hem från skolan en gång. Och det var en sådan 
sak, det glömmer jag aldrig, att hon insåg att jag inte kunde vara kvar. Och 
gick med mig hem. Och det betydde jättemycket. (Mona) 

Det är alltså inte så mycket handlingen i sig, att säga emot när ens vän blir 
trakasserad, utan mer symboliken som har betydelse. Vännen riskerar att 
själv bli utsatt, hon är den enda som försvarar henne och agerandet har per-
manenta konsekvenser, vilket gör handlingen till ett sådant betydelsefullt 
uttryck för ömsesidig tillit. I Malins fall innebar en sådan symbolisk tillits-
handling att hon berättade för sin mor om de incestuösa övergrepp hon varit 
utsatt för av sin bror där mamman ”valde [hennes] sida” på bekostnad av en 
bruten kontakt med sin son. 

Vidare nämns att lämna ut sig ofta som en tillitsfull handling i olika sam-
manhang. Det kan gälla i relationen till ens barn eller, i intervjumaterialet 
oftast förekommande, ens vänner: 
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I: Finns det någon handling eller upplevelse som du skulle säga är riktigt ty-
piskt för tillit, en tillitsfull handling eller någonting sådant? En upplevelse… 
där kommer tilliten väldigt stark till uttryck. 

V: Det är väl det med att kunna lämna ut sig själv.  

I: Ja. 

V: Tänkte jag. 

I: Och då att berätta förtroliga saker? 

V: Ja, precis. Och det kan ju vara någonting som man har gått igenom som 
var jättejobbigt. Det kan vara att visa sig svag, det kan ju vara olika… Vad 
det kan vara, men att lämna ut sig på något sätt, tänkte jag.  

I: Och då med något slags förhoppning om att det inte förs vidare? 

V: Ja, precis. För tror man att det förs vidare då skulle inte jag göra det i alla 
fall eller då har man ingen tillit, tänkte jag. (Veronica 1) 

Liksom i Veronicas uttalande handlar det ofta om att våga berätta saker som 
kan betraktas som känsliga. Eftersom det kan vara något ”jättejobbigt” inne-
bär det också ofta att göra sig sårbar och kan därmed betraktas som en tillits-
full handling av emotionell karaktär. 

Sammanfattande analys 
Detta kapitel började med att jag identifierade olika dimensioner av tillit 
utifrån enkätmaterialet. I syfte att kartlägga hur tilliten ser ut i Sverige pre-
senterade jag sedan deskriptiv statistik på respondenternas svar på enkätfrå-
gor där även olika åldersgrupper jämfördes. Vad dessa tillitsdimensioner kan 
innebära illustrerades sedan av intervjupersonernas förståelse av tillit. I den-
na avslutning jämför jag framför allt med tidigare forskning samt kontraste-
rar de bilder vi fått av tillit med hjälp av de två datatyperna. 

Större tillit bland medelålders i de flesta avseenden 
I detta kapitel visade jag alltså att det förekommer olikheter i svaren inom de 
olika tillitsdimensionerna, med andra ord mellan olika delfrågor, men också 
mellan olika åldersgrupper. Överlag tycks tillit vara något lägre och mindre 
utbredd bland de unga vuxna än bland dem i den medelålders gruppen, med 
undantag för ett antal handlingar som kan tolkas som uttryck för tillit där 
förhållandet var omvänt. Som regel visar sig personer i yngre medelåldern 
ha tillit och förtroende i störst utsträckning, även om det inte alla gånger 
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skiljer särskilt mycket mellan människor i lägre och övre medelåldern, något 
som också Sutter och Kocher (2007) kunnat se när de undersökte tillit på ett 
spelexperimentellt sätt. 

Mina resultat överensstämmer med Jennings och Stokers (2004) resultat 
från en amerikansk kontext, såtillvida att personer i medelåldern är mer till-
litsfulla än personer som kan betecknas som unga vuxna. Vidare finns det 
likheter med Holtz (1995, s. 205f.) beskrivning av att unga vuxna hyser en 
misstro för institutioner i allmänhet (då i USA). Fahmy (2005, s. 189f.) fin-
ner samma resultat om just politiska institutioner (då i Storbritannien). I 
Pickel och Walz’ (1995) undersökning om förtroendet för olika statliga 
myndigheter i Tyskland är det just människor som fyllt 50 som har förtroen-
de i större omfattning jämfört med yngre. Deras resultat skiljer sig något från 
mina där det många gånger är människor i lägre medelåldern som i störst 
omfattning uppger förtroende för (lokala) institutioner. 

När jag ställde materialet från Tillitsbarometern mot WVS och SOM114 
liknade nivåerna varandra i mångt och mycket för dem som säger sig ha tillit 
och för dem som säger sig ha förtroende, vilket talar för en god validitet. 
Emellertid visade det sig i SOM-studien att andelen som uppger sig ha för-
troende för olika institutioner var något högre i den yngre gruppen jämfört 
med de medelålders, i stället för lägre som i vår undersökning. En förklaring 
kanske man kan söka i det faktum att det i SOM-undersökningen frågades 
efter institutioner på riksplanet, medan vår undersökning avsåg lokala insti-
tutioner. Man skulle kunna tänka sig att unga människor genom media hört 
talas om institutionerna på riksnivå, men att de inte har samma förankring i 
lokalsamhället. Möjligen har de, på grund av att deras boendesituation inte är 
lika permanent, inte behövt reflektera så mycket över hur olika politiska 
beslut eller serviceinrättningars fungerande påverkar deras liv. 

Medan jag i detta kapitel enbart antytt att exponering för olika kontaktytor 
och därav följande erfarenheter kan tänkas ha betydelse, vill jag i nästa kapi-
tel undersöka sådana samband på ett systematiskt sätt med hjälp av en rad 
andra frågor från enkätstudien. 

De olika dimensionernas innebörd 
Barnets förtroende för sina föräldrar skildras allt som oftast som något 
mycket självklart. Det som är gemensamt för flera intervjupersoners berät-
telser är en stark normativ föreställning om att tilliten till föräldrar ska vara 
stor, att barn ska kunna lita ”blint” på sina föräldrar. I detta fall uppvisar tillit 
stora likheter med det som beskrivits som inre trygghet. Många gånger sva-
rar intervjupersonerna, framför allt de yngre vars föräldrar inte hunnit bli 
hjälpbehövande än, att förtroendet för deras föräldrar ligger i att föräldrarna 

                               
114 Även om de på grund av utformningen av frågorna och olika representativitet inte är alla 
gånger direkt jämförbara. 
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kan stötta dem, ”backa upp” dem på olika sätt, vilket kan betraktas som en 
naturlig del i barns uppväxt och väg mot att bli vuxna. Relationen mellan 
föräldrar och barn kan då beskrivas som asymmetrisk, vilket har konsekven-
ser för tilliten mellan dem. Föräldrarna kan stötta barnet just utifrån att de i 
allmänhet under en viss period är mer resursstarka, livserfarna och antagli-
gen trygga i sig själva. Denna position innebär att föräldrarna förvaltar ett 
ansvar, men lägger också över en del av det på barnet genom att välja att ge 
det en viss frihet genom att lita på det. Tillit enligt Luhmanns (1988) förstå-
else är här mer av ett risktagande, där risken är att barnet inte klarar av att 
axla det ansvar det fått. Den föreställda vinsten utgörs av barnets ökade 
självständighet, som överstiger risken att barnet inte klarar sig. Förväntning-
arna är anpassade utifrån förutsättningarna och de är möjliga att justera, vil-
ket inte fungerar i samma utsträckning med okända personer. Det okända i 
relationer mellan föräldrar och omyndiga barn består huvudsakligen i att 
uppskatta mognadsgraden hos barnet. I förälder–barn-relationen kan ojäm-
likheten beskrivas som gynnsam för förtroendet samtidigt som den blir pro-
blematisk när föräldrarna inte förvaltar sitt överläge väl, vilket jag ska ge 
exempel på längre fram i avhandlingen. 

Relationen till syskon beskrevs också många gånger som självklar, nära 
och förtroendefull. Vidare utmärker sig denna relation genom kravlöshet och 
jämställdhet som en gynnsam grogrund för förtroende. Ett tema som före-
kom i flera berättelser var att syskonen betraktades som en sorts allianspart-
ner, ibland då mot föräldrarna. 

Också tilliten till partnern kännetecknas av beskrivningar av jämvikt. 
Samtidigt utmärker sig relationen för de flesta genom att den är självvald. 
Detta tycks bidra till att intervjupersonerna är måna om den mot bakgrund av 
att förtroendet många gånger ökar genom gemensamma upplevelser, men det 
finns också en medvetenhet om att själva förbindelsen kan upphöra till skill-
nad från släktbanden som består. 

I fråga om vänner och arbetskamrater kan det röra sig om både det mer in-
tima förtroendet och den mer riskfyllda tilliten (Luhmann 1988), beroende 
på hur nära eller avlägsen en kontakt framstår. Större närhet och då snarare 
förtroende än tillit sätts i relation till både personkemi och gemensamma 
upplevelser. Särskilt intervjupersonerna i medelåldern har erfarenhet av att 
arbetskamrater ofta blir vänner. Ser man däremot till den rena arbetssituatio-
nen tycks ett förtroende ofta handla om att kollegan eller medarbetaren lever 
upp till förväntningar i fråga om att utföra ett arbete. 

Weber och Carter (2003, s. 3) menar att både relationen till partnern och 
vänner karakteriseras av frivillighet, vilket gör dem särskilt intressanta att 
studera utifrån ett tillitsperspektiv (jfr. A.B. Seligman 1997, s. 16f.). Men på 
andra ställen (Weber & Carter 2003, s. 57ff., 83ff.) sätter de partner- och 
vänskapsrelationer i kontrast till varandra, där partnerrelationen på grund av 
sin intimitet tycks vara en närmare relation i fråga om tillit än den till vän-
nerna. Detta framkommer inte på samma sätt i mitt intervjumaterial även om 
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relationen till partnern visserligen i hög grad präglas av intimitet. Intimiteten 
innebär inte att den på ett självklart sätt tillskrivs en högre status än exem-
pelvis vänskapsbanden. Ur intervjuerna framgår att man har valt (till skill-
nad från fått ) en partner och att man har stor frihet att också lämna honom 
eller henne, när till exempel tilliten brister. Eller som Mia säger: ”Man kan 
skaffa en ny partner.” Möjligen kan man tänka sig att det hänger samman 
med en förhållandevis individualistisk syn på partnerskap, vilket kanske kan 
betraktas som symptomatiskt för ett (sen)modernt samhälle som Sverige (jfr. 
Trägårdh 2009a). Att leva ihop med någon innebär inte längre att ingå ett 
livslångt kontrakt, utan separationer och familjekonstellationer som avviker 
från kärnfamiljen är vanligt förekommande (SCB 2009a) och numera relativt 
okontroversiella (jfr. Bäck-Wiklund & Johansson 2003, s. 297; Hydén 2001, 
s. 113). 

Lämnar man tillit till kända personer och riktar uppmärksamheten mot 
tillit till okända, är det ett ämne som spontant nämns i mycket mindre ut-
sträckning. Att ha svårt att relatera till okända, alternativt att man snarare 
talar om ytligt bekanta personer, stämmer också med Weber och Carters 
(2003, s. 3) definition av tillit som orientering, där ett kännetecken just är att 
tillit uppstår i och strukturerar relationer. Då okända kommer på tal är det 
ofta indirekt. Det rör sig då ofta om ett förtroende för servicepersonal, med 
andra ord en tilltro till att människor i olika yrkesroller har kompetens för att 
leva upp till sin roll. Då följer det Baiers (1986, s. 245) och Luhmanns 
(1968) resonemang om att förväntade handlingar är inbyggda i människors 
roll, respektive att tilltron till rollen reducerar den komplexitet i situationen 
man annars skulle behöva ta ställning till. 

Tillit till okända aktualiseras också i och med att de intervjuade räknar 
med att okända framstår som hotfulla, en aspekt som uppvisar stora parallel-
ler till trygghetsdimensionen. Tillit till okända visar sig då vara förknippad 
med att försöka bedöma om den okända är värd ens tillit eller, annorlunda 
uttryckt, om hon helt enkelt är en hederlig person. Denna bedömning kan 
basera sig på utseende och beteende, vilka i sin tur förutsätts säga något om 
den aktuella personens värderingar. Helst ska då personen i fråga likna en 
själv, både på ett mer allmänt plan och värderingsmässigt (se t.ex. Weber & 
Carter 2003, s. 146f.; Welch m.fl. 2005, s. 460f.). Detta framstår också som 
helt rimligt utifrån Glaeser med fleras (2000) resultat, nämligen att när en 
person säger sig ha tillit så talar hon samtidigt om en egenskap hos sig själv. 
Det rör sig i grunden om hennes egen trovärdighet, i alla fall när man jämför 
svaren på den allmänna tillitsfrågan med hur människor sedan beter sig i 
experimentsituationer. Ser man till hur de intervjuade säger att de handlar 
spelar också den fysiska miljön in liksom i vilken position man själv befin-
ner sig gentemot den man har förtroende respektive inte förtroende för. 

Gällande tillit till okända i skepnad av personal uppstår något av en para-
dox. Visserligen är personen i fråga först okänd, men allteftersom man in-
teragerar blir hon åtminstone ytligt känd. Som i det exempel med psykotera-
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pin som jag enbart omnämnt kan den till en början okända, terapeuten ändå 
vara vald mot bakgrund av vissa kriterier och kan så småningom, i samspelet 
genom samtalen, bli till en känd person. Och även om det kan krävas en 
intuitiv tillit från början för att ens boka mötet så utvecklas tilliten alltefter-
som och har goda möjligheter att bli till ett förtroende, för att använda Luh-
manns (1988) uttryck. 

Det som i litteraturen beskrivs som den kalkylerande eller strategiska tilli-
ten (Hardin 2002; Offe 1999) tycks spela en underordnad roll, även om den 
framkommer i relationer som snarare kännetecknas av tillit än förtroende i 
Luhmanns bemärkelse. Då kan det innebära att man medvetet väljer att lita 
på dem som antas ha liknande intressen. 

Därför menar jag att det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan stra-
tegisk och partikulär tillit. Man kan ha partikulär tillit i bemärkelsen riktad 
mot dem man redan känner, utan att den för den delen är strategisk i bemär-
kelsen beräknande och villkorad. Inte heller vill jag förneka att partikulär 
tillit innebär att man har förväntningar inklusive krav på reciprocitet knuten 
till vissa roller. Weber och Carter (2003, s. 8) understryker att just kärleks- 
och vänskapsrelationer bygger på en sådan tillitsförståelse. Jag har anledning 
att utvidga förståelsen av tillit till kända personer eller partikulär tillit till 
många av de grupper som de intervjuade talar varmt om. Som vi har sett 
gäller denna intima tillitsrelation i regel föräldrar, särskilt för de unga vuxna, 
syskon och andra släktingar, även om det i det individuella fallet naturligtvis 
kan se olika ut beroende på hur relationen till den aktuella individen gestaltar 
sig. 

Intervjupersonerna uttrycker att de överlag har stort förtroende för institu-
tioner i Sverige, ett mönster som också bekräftas av tidigare forskning 
(Kumlin & Rothstein 2005; Norén Bretzer 2005, s. 113; Rothstein & Stolle 
2003). Talet om förtroende för institutioner är präglat av ett rationellt resone-
rande, och det tycks finnas en medvetenhet om att många svenska offentliga 
institutioner fungerar mycket väl jämfört med hur man tror att det kan vara i 
andra länder. Olika individer har också olika stort förtroende för olika insti-
tutioner. Många intervjupersoner säger sig ha ett generellt stort förtroende 
för sjukvården, medan det går att skönja en viss skepsis bland några inter-
vjuade när det gäller politiker. 

Ett sista område där tilliten eller förtroendet formas av tillitsobjektet är 
tillit till Gud och förtroende för religion. Tillit till Gud kan beskrivas som tro 
och ligga nära någon form av existentiell tillit eller inre trygghet. Men fokus 
kan också ligga på förtroende för en religion i stort eller en specifik kyrka 
där en rådande moraluppsättning och den sociala kontexten är viktigast. Till-
lit till Gud och förtroende för ett samfund kan möjligen beskrivas som något 
som ligger i gränslandet mellan inre existentiell trygghet och förtroende för 
institutioner. 

Jag noterade vidare en stark normativ föreställning om tillit. Jag tycker 
mig se två olika varianter av normativa tillitsföreställningar. Dels förekom-
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mer en föreställning om tillit som maxim, dels ger intervjupersonerna uttryck 
för en föreställning om mer eller mindre frivillig och därmed mer eller mind-
re eftersträvansvärd tillit. 

Tillit som en maxim, en levnadsregel, uppvisar givetvis starka paralleller 
till generaliserad tillit och moralisk tillit (Uslaner 2002). Tillit som maxim 
innebär att tillit ses som något att sträva efter, nästan som ens medborgerliga 
skyldighet. Jag uppfattar Uslaner som att han starkare betonar att det mora-
liska i tilliten kan betraktas som mål. Man ska tro på andra, agera schysst 
utan att förvänta sig något tillbaka och inte utnyttja andras tilltro till en på 
något ohederligt sätt. Som medel, som i tillit som maxim, är det moraliska 
snarare något som man som individ bör följa. De intervjuade ser inte i första 
hand konsekvenserna av detta för dem som individer, utan inser att en all-
män princip kommer samhället, som visserligen inkluderar dem, tillgodo. Ur 
det perspektivet skulle man kunna tala om att tillit som maxim placerar sig 
mellan den moraliska och den strategiska tilliten, för att använda Uslaners 
termer. 

För att utveckla den andra normativa aspekten, alltså att man kan skilja 
mellan eftersträvansvärd frivillig tillit och ofrivillig tillit som man helst vill 
undvika, vill jag återigen gå tillbaka till Luhmanns (1988) distinktion av 
förtroende och tillit i samband med faror och risker. Jag menar att ofrivillig 
tillit uppvisar likheter med vad han kallar förtroende. Förtroende hos Luh-
mann innebär att man inte överväger andra möjligheter eftersom de inte står 
till buds, antingen eftersom man är så övertygad om att den eller det man har 
förtroende för är värt ens förtroende eller för att man inte har något alterna-
tiv. Det är i den senare bemärkelsen som jag menar att man kan likna ofrivil-
lig tillit vid förtroende. Förtroende är då förknippat med faror som ändå inte 
går att undvika, medan tillit är förknippat med risker som man väljer att ta 
eller avstå ifrån. Enligt min tolkning av Luhmann lägger han inte in någon 
tydlig värdering av tillit respektive förtroende, medan ofrivillig tillit enligt 
intervjupersoner många gånger värderades negativt. Samtidigt kunde den 
ofrivilliga tilliten riktad till ens närmaste också ha en mycket positiv mening, 
framför allt så länge man inte önskar sig något annat alternativ. En möjlig 
tolkning är att man då i hög grad tolererar att man inte kan välja relationen 
trots att man kanske helst skulle vilja undvika denna aspekt. 

Trygghet utkristalliserar sig också som en egen dimension. Jag har tidiga-
re framfört att man kan urskilja en yttre och en inre trygghet. Den yttre 
tryggheten avser en känsla av att kunna röra sig ofredat i olika fysiska miljö-
er. Att uppfatta en risk för yttre faror och därmed en känsla av otrygghet kan 
omfatta många olika aspekter. I Sandstigs (2009, s. 135f.) undersökning 
rymde otrygghetsbegreppet en oro och rädsla för brottslighet överlag, och 
våld specifikt. Men där fanns också en oro för sociala problem, samhällsut-
vecklingen mer allmänt, den egna hälsan, den globala miljön och internatio-
nella konflikter, något som sällan direkt kom till uttryck bland de personer 
jag intervjuat. 
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Den inre tryggheten uppvisar paralleller till förtrogenhet då det gäller 
samspel med andra personer, men också till religiös tro. Vidare faller tillit 
till sig själv alternativt självförtroende inom ramen för inre trygghet. Att 
känna en form av inre trygghet beskrivs av vissa intervjupersoner som något 
som inte har en tydlig riktning även om det kan relateras till självet och till 
Gud. Oavsett vilket verkar det röra sig om något mycket grundläggande, 
vilket gör det rimligt att likna det vid existentiell tillit, en term som 
Trondman och Bunar (2001) använder för att tala om ungdomars 
identitetsarbete. Likheter finns också till ontologisk trygghet hos Giddens 
(1999, s. 15), och den har beröringspunkter med grundläggande tillit inom 
anknytningsteorin och Eriksons (1965) förståelse av bemästrandet av den 
första livskrisen. 

En sista dimension av tillit, menar jag, är handlingar. Jag är medveten om 
att man kan tolka handlingar som ett uttryck av tillit som en idé. De intervju-
ade talade inte sällan om handlingar som tillit i sig, och även den experimen-
tella tillitsforskningen tycks många gånger jämställa tillitsbegreppet med 
själva handlingen. Jag väljer ett betraktelsesätt där detta att ha tillit också kan 
innebära att utföra tillitsfulla handlingar även om ett utåt sett identiskt bete-
ende naturligtvis kan innebära ett större eller mindre risktagande i det en-
skilda fallet beroende på omständigheterna. 

I enkätmaterialet utgörs tillitens handlingar av (potentiella) interaktioner 
med okända människor, vilket snararast motsvarade systemtillit (Giddens 
1999; Luhmann 1968, 1988). Essensen i tillitens handlingar utifrån intervju-
erna visade sig vara en helt annan; här rörde det sig om lojalitet i fråga om 
kända personer. Uttryck för sådana handlingar kan då vara av praktisk, sym-
bolisk och emotionell natur, även om de naturligtvis kan överlappa varandra. 

Helhetsbilden 
Sammantaget framkommer alltså både intuitiva, moraliska och rationella 
innebörder av tillit (jfr. Fukuyama 1995a; Jones 1996; Lewis & Weigert 
1985), som aktualiseras på olika sätt i förhållande till den aktuella relationen 
och kontexten. Sedan ligger det i dimensionsbegreppets natur att dimensio-
nerna inte är helt väsensskilda. Vidden av tänkbara livsområden som männi-
skor hämtar sina erfarenheter av tillit ifrån är stor. Intervjupersonerna valde 
de arenor som de ansåg vara relevant för tillit själva. I dessa val ligger kan-
ske också den tydligaste skillnaden mellan människor i olika livsfaser. De 
unga vuxna tenderar att referera mer till den privata sfären i sina exempel 
medan de medelålders oftare hämtar sina exempel från offentliga samman-
hang.115 Det är rimligt att anta att det delvis har att göra med de kontaktytor 
som skiljer sig mellan människor i olika livsfaser, där de som har varit myn-
diga medborgare länge och oftast befunnit sig länge på arbetsmarknaden i 

                               
115 Utan att jag ställt fler frågor om det ena eller andra livsområdet. 
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allmänhet också har kommit i kontakt med den offentliga sfären i större ut-
sträckning än yngre personer. 

När jag studerade vilka dimensioner som utkristalliserade sig i enkätmate-
rialet framkom också sex attityddimensioner samt en handlingsdimension. 
Dessa dimensioner kan till stor del även identifieras i det kvalitativa materia-
let. Men båda materialen bidrar också med unika nyanseringar som jag för-
söker åskådliggöra i en översikt (figur 5.1). 

Med social tillit avses i denna översikt de tillitsdimensioner som bestäms 
utifrån sin riktning. En likhet är att det förekommer en distinktion mellan 
tillit till kända och till okända personer i båda materialen. Men från det kvan-
titativa materialet vet vi också att nivån och omfattningen skiljer sig mellan 
tillit till kända och okända. Från det kvalitativa materialet vet vi dessutom att 
kvaliteten på tilliten skiljer sig utifrån det aktuella tillitsobjektet. När det 
gäller institutionsförtroende är det i enkäten begränsat till det lokala planet, 
medan institutioner i intervjuerna ofta omtalas i mer allmänna termer. 

Trygghetsdimensionen utgörs i enkätmaterial enbart av det som jag vill 
kalla för yttre trygghet, alltså hur säker man är på att inte bli ofredad i en viss 
fysisk miljö. Däremot fångas inte dimensionen inre trygghet, som rymmer 
tillit till sig själv och till Gud, och som hade existentiella drag. 

De normativa föreställningarna om tillit avser i enkätsvaren först och 
främst en syn på människan som ond eller god, och hur man i förlängningen 
tror att den sociala världen bör eller brukar fungera. Denna bild går delvis 
också att utläsa av intervjuerna, men där förstärks bilden av tillit som max-
im, en aspekt som förekommer i enbart två enkätfrågor av de sex som ingår i 
dimensionen. Vidare kan jag i intervjusvaren se en förståelse av tillit som 
frivillig och ofrivillig. 

Även den handlingsdimension som går att urskilja i båda materialen är 
inte i alla avseenden identisk. I enkäten rör det sig mycket om vardagliga 
handlingar som man kan utgå från att alla kan relatera till, vilket är viktigt 
inte minst av metodologiska skäl. Intervjupersonerna kunde naturligtvis ock-
så relatera till dessa typer av situationer när jag explicit frågade efter dem. 
Ändå rör sig typiska tillitshandlingar utifrån de intervjuades redogörelser på 
en helt annan nivå, och ofta är de mycket mer symboliskt och emotionellt 
laddade. Det som intervjupersonerna då lyfter fram som utmärkande för 
tillitsfulla handlingar kan visserligen ha praktiska konsekvenser, men den 
mer materiella innebörden som finns i enkätens strukturerade frågor framstår 
definitivt inte som utmärkande. Om det frågebatteri som berör handlingar i 
enkäten i stort sett enbart utspelar sig i en offentlig miljö och gäller okända 
personer, rör de handlingar som lyfts fram i intervjuerna främst det privata 
planet och kända personer. 
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Figur 5.1. Relationen mellan tillitsdimensionerna ur det kvalitativa och kvantitativa 
materialet 
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Närhetsprincipen 
Mot bakgrund av mitt empiriska material, både intervjuer och enkätsvar, blir 
det tydligt att tillit strukturerar relationer (se t.ex. Weber & Carter 2003, s. 
3). Men jag vill gå ännu längre och kalla denna observation för en form av 
närhetsprincip. Närhetsprincipen illustreras till viss del i figur 5.1 av social 
tillit, det vill säga tillit som är riktad mot någon eller något. Denna någon 
eller något har vi sett kan utgöras av personer, organisationer och mer ab-
strakta företeelser som ”samhället i stort”. Med närhetsprincip menas att 
tilliten varierar beroende på vem den är riktad mot, i termer av både kvalitet 
och kvantitet. 

Med kvalitet avses de egenskaper tillit tillskrivs beroende på vilket tillits-
objekt den refererar till. Ju närmare någon står en, desto mer grundläggande 
och villkorslöst tycks tilliten vara. 

När det gäller kvantitet handlar det dels om intensiteten i tilliten gentemot 
olika tillitsobjekt och livsarenor. Men kvantitetsaspekten i närhetsprincipen 
gäller också hur vanligt förekommande tillit till vissa människor eller per-
songrupper är sett över hela befolkningen, det vill säga att det är större ande-
lar av befolkningen som säger sig ha tillit eller förtroende till närstående 
tillitsobjekt jämfört med mer opersonliga eller abstrakta tillitsobjekt. 

Ulrika illustrerar med en metafor hur hon tänker sig att tilliten förhåller 
sig till olika grupper i hennes liv: 

Det finns liksom en kärna av tillit som är kanske… jag kan inte lägga in nå-
gon benämning i vad jag bryr mig mest om, men det är kanske gentemot… 
Lite grann är ens bekantskapskrets också som en lök. Därinne har man den 
viktiga kärnan som är mina nära vänner.116 Det är en sak, tillit till dem. Och 
sen så på något sätt så läggs det där till liksom längre och längre ut. Där är 
det kanske bekanta och sen kollegor som man har viss tillit till också och sen 
så är det ju liksom samhället i stort såklart. […] Tilliten från långt bort, då 
kan man liksom skala bort det rätt så fort, men när man kommer närmare 
kärnan av sig själv eller någonting, … börjar man ta bort den tilliten så att det 
försvinner där inuti, då är det rätt svårt. (Ulrika 1) 

Metaforen illustrerar hur stor hennes tillit är till olika grupper. Och att det 
har både med kvalitet, det vill säga hur ”viktig” någon är, och kvantitet, att 
man kanske bara har en ”viss” tillit till somliga. 

Men den handlar också om hur sårbar man är i relation till de olika skik-
ten (av lökskalet, om vi ska fortsätta röra oss innanför liknelsen). Det inne-
bär att brister i tilliten är svårare att hantera ju närmare någon står personen 
ifråga. Tillit och bristen på tillit kan då sägas vara tätt sammanlänkade. Med 
tanke på att sårbarhet också kan beskrivas som något som utmärker tillit, 
som tidigare nämnts, bör man också komma ihåg att tillit är kopplat till po-

                               
116 Metaforen haltar lite på så sätt att en lök inte har någon kärna, men jag tolkar det som att 
lökmetaforens tyngd ligger på att skalet har så många lager. 
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tentiella sveksituationer där större närhet och större beroende också medför 
risk för svek med allvarligare konsekvenser (jfr. Weber & Carter 2003, s. 
74). 

Att det är så kan antas ha att göra med moraliska strukturer och rollför-
väntningar i olika relationer som färgar av sig på tilliten. Överlag tycks 
blodsband gå före partner och vänner. Med det vill jag säga att en relation 
snarare är präglad av förtroende (i bemärkelsen självklar) när det gäller ens 
föräldrar, syskon och egna barn jämfört med ens partner, vänner, bekanta 
och arbetskamrater då tillit (i bemärkelsen riskfylld enligt Luhmann 1988) är 
mer aktuell. 

Det som jag kallar för närhetsprincip tar sig också uttryck i att de yngres 
tillitskrets till synes är mycket snävare. Ett tecken på det är att de i intervju-
erna huvudsakligen diskuterar exempel från den privata sfären. Ett annat 
tecken är att skillnaderna i enkäten mellan åldersgrupperna främst är signifi-
kanta på de mer offentliga arenorna eller sådana som rörde sig i gränslandet 
mellan offentligt och privat såsom grannar och arbets- eller studiekamrater. 
Detta resultat liknar Stolle och Nishikawas (2011) iakttagelse såtillvida att 
de också kunde se ett mönster i att just barnen i deras studie visade mindre 
och mindre tillit ju mindre närstående de uppfattade en grupp tillitsobjekt, 
något som inte var lika tydligt i fallet med deras föräldrar. Det ligger nära att 
också länka det till hur väl man känner olika potentiella tillitsobjekt. 

Denna förtrogenhet och resulterande tillit verkar i sin tur vara förknippad 
med hur mycket erfarenhet man rimligen kan ha av något tillitsobjekt. Bred-
den i fråga om tillitsobjekt tycks växa med åldern, i takt med att mångas 
livssituation förändras till att man genom eget hushåll, arbete, egen familje-
bildning som för med sig exempelvis myndighetskontakter får större kon-
taktytor. På så sätt utökar man tillitens radius (Fukuyama 1995) eller, för att 
använda Uslaners (2002, s. 26) uttryck, man inkluderar allt fler i sin moralis-
ka gemenskap. 

Med detta i åtanke tyder de unga vuxnas relativt låga tillitsnivåer egentli-
gen kanske inte direkt på misstänksamhet mot någon grupp eller organisa-
tion. I stället skulle man kunna se det snarare som ett uttryck för hur lite 
intresserad man är av detta tillitsobjekt eller hur (o)viktigt det är i förhållan-
de till dem som står en närmast och som man bryr sig om. 
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6. Faktorer som står i relation till tillit – en 
kvantitativ fördjupning 

I kapitel 5 konstaterade jag att tillit tycks ha olika dimensioner och att tilliten 
varierar mellan människor i olika åldersgrupper. I nästa steg går jag nu vida-
re för att försöka se vilka faktorer kopplade till livsfas och erfarenhet som 
kan ha betydelse för människors tillit i de olika avseendena, alltså det som 
jag betecknat som dimensioner. Frågeställningen lyder således: Vilka sam-
band framträder mellan olika dimensioner av tillit och personliga egenska-
per och erfarenheter? Frågan kommer att besvaras med hjälp av enkätmate-
rialet i detta kapitel, medan kapitel 7 försöker ge en fördjupande bild med 
hjälp av de kvalitativa intervjuerna. 

Jag inleder med en presentation av analysens upplägg som inkluderar en 
genomgång av de valda oberoende variablerna.117 Sedan redovisar jag resul-
taten av regressionerna för var och en av tillitsdimensionerna. Mot slutet av 
kapitlet jämförs de fullständiga modellerna för de olika dimensionerna med 
varandra och med tidigare forskning. 

Analysens upplägg och val av oberoende variabler 
Det är rimligt att anta att olika faktorer både påverkar tillit och påverkas av 
tillit samtidigt (Delhey & Newton 2003, s. 102; Putnam 2000, s. 137). Efter-
som jag enbart har tvärsnittsdata att tillgå kan jag inte testa huruvida olika 
variabler står i en kausal relation till varandra. I min konstruktion av de sta-
tistiska modellerna utgår jag från att tillit är den beroende variabeln och re-
dogör för sambandens riktning och vilken relativ betydelse de har i förhål-
lande till övriga samband. 

De beroende variablerna skapades genom att bilda medelvärdena av sva-
ren på de olika delfrågorna som ingick i respektive dimension. Varje bero-
ende variabel motsvarar då en tillitsdimension. I stället för att i varje regres-
sionsmodell enbart välja de oberoende variabler som bidrar med störst så 
kallat förklaringsvärde, testar jag hela uppsättningen oberoende variabler i 
modellerna för var och en av tillitsdimensionerna. Detta gör jag för att kunna 

                               
117 Eftersom jag redan i kapitel 3 skrivit om de olika studier som ligger till grund för mitt val 
av variabler begränsar jag dessa referenser i föreliggande kapitel. 
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jämföra olika faktorers inverkan på de olika dimensionerna. Jag använder 
mig av en hierarkisk regressionsmodell där de oberoende variablerna förs in 
blockvis. 

Låt mig alltså kort beskriva de faktorer som jag kommer att analysera 
närmare samt fundera kring hur de kan tänkas samverka med tillit. (För en 
mer teknisk beskrivning av de använda oberoende variablerna se tabell 6.1). 

Jag koncentrerar mig på de individuella faktorer som enligt tidigare 
forskning har visat sig ha betydelse samt sådana som relaterar till mina teo-
retiska utgångspunkter kring livslopp. Till att börja med inkluderade jag de 
gängse bakgrundsvariablerna ålder, kön, härkomst, utbildning och inkomst-
nivå som en beskrivning av människors socioekonomiska och sociodemo-
grafiska bakgrund och predisposition utifrån yttre omständigheter (block 1). 
Ålder, etnicitet118 och utbildning har efter kulturell kontext enligt tidigare 
studier avgjort störst betydelse både för generaliserad och partikulär tillit där 
hög ålder, att vara vit och att ha förhållandevis hög utbildning sammanfaller 
med hög tillit (se t.ex. Uslaner 2002, s. 133). 

Här får man komma ihåg att mycket tillitsforskning har bedrivits i en 
amerikansk kontext, där rasbegreppet, alltså en indelning utifrån människors 
hudfärg och historiska geografiska härkomst, är rätt vedertaget och okontro-
versiellt. I stället för etnicitet, som vi inte har särskilt tillförlitliga uppgifter 
om, har jag valt att använda mig av födelseland. Jag drar skiljelinjen mellan 
Norden och länder utanför Norden, eftersom de nordiska länderna brukar ha 
liknande tillitsnivåer (Delhey & Newton 2005; Kumlin & Rothstein 2005; 
Pichler & Wallace 2007; Rothstein & Stolle 2003a). Utöver att man kan vara 
färgad av den kultur man är uppvuxen i, kan det att ha invandrat till Sverige 
också innebära andra typer av erfarenheter än de som människor födda i 
Norden har. Sådana erfarenheter kan vara själva uppbrottet från hemlandet 
och, om det inte varit frivilligt, eventuella svåra omständigheter man tvingats 
lämna. Antagligen har dessa erfarenheter många gånger varit negativa, vilket 
skulle kunna bädda för lägre tillit. Att inte vara född i Sverige kan också 
tänkas påverka vilka offentliga organisationer man kommer i kontakt med. 
Är man då inte särskilt integrerad i det svenska samhället kan det exempelvis 
innebära starkare beroendeförhållanden än för människor som är uppvuxna i 
Sverige eller Norden, vilket i sin tur skulle kunna påverka tilliten negativt. 

Både utbildning och inkomst/förmögenhet, brukar traditionellt ingå i ope-
rationaliseringar av klassbegreppet och blir då klassiska faktorer att ta hän-
syn till när man studerar människors åsikter och handlingsmönster. Genom 
att skaffa sig en utbildning kommer man också i kontakt med fler människor 
som är olika en själv, vilket skulle kunna göra att man inser att de männi-
skorna förtjänar ens tillit på samma sätt som människor man brukar umgås 
med. Utbildning kan leda till högre tolerans och därmed större tillit, på ett 
annat sätt än vad högre inkomst gör (Uslaner 2002, s. 34f.). 

                               
118 Eller kanske snarare att tillhöra en underpriviligerad minoritetsgrupp, som tidigare nämnts. 
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Vidare visade det sig i de explorativa intervjuerna att det kan ha betydelse 
för tilliten om man har någon funktionsnedsättning. Kopplingar till tillit kan 
tänkas framträda på olika sätt. Dels kan det ha betydelse för hur tillfreds man 
känner sig med livet, vilket i sin tur sägs påverka tilliten (se t.ex. Uslaner 
2002, s. 97). Dels tenderar man att exponeras för kontakter med olika väl-
färdsaktörer oftare än personer som inte har någon funktionsnedsättning och 
har därmed andra erfarenheter än människor utan sådana svårigheter. Att 
vara begränsad i sin vardag kan också innebära en ökad sårbarhet såväl fy-
siskt som psykiskt genom att vara hänvisad till andra människors välvilja 
(Pain 1997; Sandstig 2009). För att uppmärksamma det sistnämnda skilde vi 
i enkätkonstruktionen mellan att ha en funktionsnedsättning utan att behöva 
hjälp i sin dagliga livsföring och att ha en funktionsnedsättning där hjälp är 
nödvändig. Vid närmare analys visade sig dock skillnaden i tillit mellan att 
inte ha någon begränsning alls och att ha en funktionsnedsättning vara större 
än den mellan att behöva hjälp och att inte behöva hjälp. 

När det gäller erfarenheter av social natur är ett sätt att resonera att man 
under livets gång kommer i kontakt med människor på olika sätt, vilket tas 
hänsyn till genom block 2. Intensiteten i de sociala kontakterna ringas in 
indirekt genom två frågor om hur ofta man pratar eller umgås med vänner 
och grannar. Att umgås intensivt med redan kända personer, som till exem-
pel vänner, skulle kunna främja tillit till kända personer, alltså ett mer sam-
manbindande tillitsmönster, medan frekvent kontakt med mer ytligt kända 
personer såsom grannar skulle kunna tänkas främja tillit till okända, alltså 
mer överbryggande tillitsmönster. 

I block 3 för jag in variabler som rör erfarenheter samt upplevelsen av 
händelser i barndomen och i vuxenlivet. En oberoende variabel rör då pri-
märsocialisering. Den konkreta frågan lyder hur ofta man har fått rådet av 
sina föräldrar att inte lita på vissa typer av människor under sin uppväxt. Att 
inkludera denna variabel svarar mot idén om att den generalisera-
de/moraliska tilliten på något sätt förmedlas i barndomen genom föräldrarna. 
Att ha blivit varnad skulle då vara förknippat med en tendens att inte lita på 
(okända) människor (Uslaner 2002, s. 110). 

Vissa erfarenheter kan betraktas som positiva eller negativa per definition, 
medan andra händelser är svårt att bedöma utifrån sett. En fråga rörde hur 
man tycker att man blivit bemött av personalen som arbetar åt den kommun 
man bor i. Att ha blivit bra bemött antas då vara förknippat med större tillit 
och förtroende. Omvänt skulle dåligt bemötande kunna inverka negativt på 
tillit och förtroende. Två frågor med liknande logik när det gäller tilliten och 
förtroendet handlar om huruvida man har känt sig kränkt eller orättvist be-
handlad det gångna året av en annan privatperson eller en myndighet alterna-
tivt företrädare för myndigheter. Genom att variera frågan med olika aktörer 
blir det förhoppningsvis möjligt att kunna ge mer nyanserade svar om tilli-
tens ursprung. 
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Vidare inkluderar jag frågor om erfarenhet av fem olika brottstyper som 
man själv eller någon närstående har utsatts för de senaste fem åren. Att man 
själv eller någon i ens närhet har varit utsatt för brott kan antas ha negativ 
betydelse för tillit och förtroende utifrån grundtanken att ens förväntningar 
om att slippa bli skadad inte blivit uppfyllda. Olika typer av brott kan uppfat-
tas som olika grova och vara mer eller mindre integritetskränkande. Således 
har de antagligen varierande innebörd för olika tillitsdimensioner, varför jag 
väljer att inkludera olika brottstyper, från skadegörelse till våldsbrott. 

I block 4 återfinns tre andra variabler som knyter an till attributionsstil 
och upplevelse av kontroll. Utöver att sådana aspekter i tidigare enkätstudier 
har visat sig ha betydelse för tillit på individnivå (Rothstein 2008, s. 109f.; 
Uslaner 2002, s. 95), menar jag att de har relevans utifrån mina livsloppsteo-
retiska utgångspunkter. Attributionsstil, då den kan vara inlärd och därmed 
föränderlig (M.E.P. Seligman 1991) och kontroll, eftersom den tar upp män-
niskans handlingsutrymme. 

En optimistisk hållning förväntas då sammanfalla med hög tillit. Den för-
sta frågan jag inkluderat som förklarande variabel avser huruvida man tror 
att man själv kommer att ha det bättre om tio år och tangerar då mer individ-
nivån. Den andra frågan rör sig på en mer samhällelig nivå, nämligen huru-
vida man tror att människor i dag litar mer eller mindre på varandra jämfört 
med för tjugo år sedan. 

När det kommer till kontroll handlar en fråga om huruvida man vet vart 
man ska vända sig för att påverka ett beslut. Den kan då, utöver att ses som 
en indikator för känslan av kontroll, betraktas som en resursindikator med 
kopplingar till exempelvis utbildning, och kallas därför också ibland för 
civicness (sv: politisk kunskap alt medborgerlig färdighet, min översättning). 

Eftersom ålder också är kopplad till etablering kontrollerar jag för tre va-
riabler som kan betraktas som indikatorer för att man är etablerad i konven-
tionell bemärkelse:119 arbete, partnerskap och barn. Eftersom det mycket 
sällan framträder några statistiska samband med dessa variabler, tas dessa i 
upp i presentationen av resultaten. 

Även ett antal andra variabler kontrollerar jag enbart för utan att närmare 
gå in på resultaten eftersom de faller utanför ramen för avhandlingens fokus. 
Jag kontrollerar för fyra aspekter som ligger på kommunnivå, men som jag 
behandlar på individnivå.120 Dessa variabler är desamma som styrde valet av 
de kommuner som skulle ingå i enkätstudien (se även enkätstudiens urval i 
metodkapitlet) och beskriver kommunernas positioner i förhållande till eko-
nomisk jämlikhet, etnisk homogenitet, religiositet och laglydig-
het/normorientering. 

                               
119 Jag är medveten om att det finns lika många livsskisser som det finns människor. Och att 
det finns alla möjliga tänkbara skäl till att man inte behöver vara mindre vuxen för att man 
inte lever i ett förhållande, inte har ett förvärvsarbete eller inte har barn. 
120 Jag är medveten om att en flernivåanalys skulle kunna ge andra resultat. 
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Tabell 6.1. Oberoende variabler i regressionsanalyserna 

Variabel Förklaring/frågornas formulering i enkäten 
Block 1 Bakgrund 
Ålder Födelseår hämtat från folkbokföringen minus 2009 
Kön Uppgift hämtad från folkbokföringen. Kvinna utgör referenskategori 
Härkomst Födelseland respektive -region. Åtta svarsalternativ där Sverige och 

Övriga Norden är referenskategori 
Utbildning Högsta genomförda utbildning, tre alternativ, två dummyvariabler har 

bildats. Grundskola är referenskategori 
Gymnasium: gymnasieskola, folkhögskola eller realskola 
Högskola: universitets- eller högskoleutbildning 

Inkomst Månatlig inkomst, sex intervaller där 33 499 kr eller mindre är referens-
kategori 

Funktions-
förmåga 

Tre alternativ där att inte ha någon funktionsnedsättning är referenskate-
gori 

Block 2 Socialt umgänge 
Informellt um-
gänge (grannar) 

Hur ofta brukar du prata med eller umgås med dina grannar? 
Fem alternativ där mer sällan än någon gång i veckan är referenskategori 

Informellt um-
gänge (vänner) 

Hur ofta brukar du umgås med vänner och bekanta? 
Fem alternativ där mer sällan än någon gång i veckan är referenskategori 

Block 3 Erfarenheter 
Föräldrastil Hur ofta rådde dina föräldrar dig att inte lita på vissa typer av männi-

skor under din uppväxttid? 
Fyra alternativ (inkl. ”minns inte” som kodats som bortfall) där sällan 
eller aldrig är referenskategori 

Bemötande 
(kommun-
personal) 

Hur brukar du bli bemött av de som arbetar åt din kommun? 
Fem alternativ (inkl. ”vet inte eller har ingen åsikt” som kodats som 
bortfall) där ganska dåligt och mycket dåligt är referenskategori 

Erfarenhet av 
kränkning 

Har du under de senaste 12 månaderna känt dig kränkt eller orättvist 
behandlad av…? 
Två delfrågor: privatperson och myndighet/företrädare för myndighet 
Fyra alternativ (inkl. ”minns inte” som kodats som bortfall) där nej, 
aldrig är referenskategori 

Erfarenhet av 
brott 

Har du eller någon i ditt hushåll under de senaste fem åren drabbats 
av..? 
Fem delfrågor: inbrott i bostaden, inbrott i bilen, våldsbrott, hot eller 
rån, bedrägeri, skadegörelse på egendom 
Fyra alternativ (inkl. ”minns inte/inte aktuellt” som kodats som bortfall) 
där nej är referenskategori 

Block 4 Attributionsstil och kontroll 
Attributionsstil 
(individ) 

Om du tänker 10 år fram i tiden, tror du att du själv kommer att ha det 
bättre eller sämre än i dag? 
Tre alternativ där sämre är referenskategori 

Attributionsstil 
(samhälle) 

Tror du att det är fler eller färre svenskar som litar på varandra i dag, 
jämfört med hur det var för 20 sedan? 
Fyra alternativ (inkl. ”vet inte, ingen åsikt” som kodats som bortfall) där 
mer eller lika mycket är utfallskategori och mindre är referenskategori 

Kontroll (när-
samhälle) 

Vet du vart du ska vända dig för att påverka ett beslut i din kommun? 
Tre svarsalternativ där nej är referenskategori 

Slutligen kontrollerar jag för bredd i nätverk med anledning av att männi-
skors umgängeskrets också kan beskrivas som en form av sociala erfarenhe-
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ter (Delhey & Newton 2003; Freitag & Traunmüller 2009, s. 791). Konkret 
handlade frågorna om huruvida man hade vänner som skiljer sig från en 
själv i fråga om utbildningsnivå, religiös tradition, rättsuppfattning, ekono-
misk nivå och typ av samhällsdeltagande. 

Jag inkluderar de olika variabeluppsättningarna stegvis för att kunna stu-
dera hur den förklarade variansen påverkas av införandet av ytterligare vari-
abelblock. Den första enklaste modellen betecknas då som modell 1, medan 
den fullständiga modellen betecknas som modell 4. Regressionskoefficien-
terna anges i standardiserad form för att kunna få en uppfattning om deras 
relativa betydelse i den sammantagna modellen. 

I presentationen nedan beskrivs de samband som är statistiskt signfikanta. 
Eventuella förklaringar diskuteras tillsammans med det kvalitativa materialet 
längre fram (kapitel 8). För översiktlighetens skull konstaterar jag också 
enbart paralleller med tidigare forskning. Exakta referenser går att finna i 
kapitel 3, i inledningen samt i avslutningen till föreliggande kapitel. 

Tillit till kända 

Låt oss börja med tillit till kända personer. Som en påminnelse vill jag näm-
na att det som ingår här är tillit till familj, släkt, vänner, arbetskamrater, 
grannar och de som bor samma område som man själv bor i. 

Bakgrundsfaktorerna tycks ha stor betydelse för tillit till kända. Som 
framgår av tabell 6.2 spelar födelseland en stor roll för tillit till kända, och 
dess betydelse kvarstår även när man för in övriga förklaringsfaktorer. Män-
niskor som är födda utanför Norden är mindre benägna att ha tillit jämfört 
med nordbor. Att ha högskoleutbildning och att ha hög inkomst innebär ofta 
större tillit till kända. Personer med funktionsnedsättning tenderar att ha 
lägre tillit till kända personer jämfört med människor med full funktionsför-
måga. 

Båda variablerna som beskriver umgänge faller ut. Att ofta umgås med 
grannarna sammanfaller med större tillit och har relativt stor betydelse bland 
alla bestämningsfaktorer. Men också umgänge med vänner samvarierar med 
tillit till kända i positiv riktning. Att människor tenderar att ha tillit till dem 
de umgås framträder också i tidigare forskning med tanke på att tillit till 
kända går att likna vid partikulär tillit. 

När det gäller erfarenheter innebär att ha blivit varnad, att ha upplevt sig 
kränkt av en privatperson samt att ha varit utsatt för våldsbrott mindre tillit 
till kända personer. 
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Tabell 6.2. Tillit till kända. OLS.#  Standardiserade regressionskoefficienter och 
signifikansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) .06 .05 .01 .01 
Man -.01 -.01 -.01 -.01 
Född utanför Norden -.14*** -.13*** -.14*** -.13*** 
Gymnasium .01 .03 .03 .02 
Högskola .10** .12** .11** .09* 
Hög inkomst .09** .08** .08** .07* 
Har funktionsnedsättning  -.12*** -.11*** -.07** -.07** 
UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .15*** .15*** .14*** 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .09** .08** .07** 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.09*** -.08** 
Bra bemött av kommunpersonal   .07** .07** 
Kränkt av privatperson   -.10*** -.10*** 
Kränkt av myndighet   -.03 -.03 
Inbrott i bostad   .02 .02 
Inbrott i bil   -.02 -.02 
Våldsbrott   -.08** -.08** 
Bedrägeri   -.02 -.02 
Skadegörelse   -.04 -.04 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    .03 
Tror att människor litar mer i dag    .05 
Vet hur påverka    .09** 
R² 0.11 0.14 0.18 0.20 
Adjusted R² 0.09 0.13 0.17 0.18 
# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Till sist etablerar också känslan av kontroll ett signifikant samband i positiv 
riktning när det gäller tilliten till kända. Talar man om kontroll i mer allmän-
na termer stöds detta samband också av tidigare forskning. 

Tillit till okända 
Nu vill jag gå över till tillit till okända personer (tabell 6.3). Här ingår tillits-
objekten människor som bor i samma kommun, människor i Sverige, männi-
skor med annan religion och med annan nationalitet samt människor man 
träffar för första gången. 
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Tabell 6.3. Tillit till okända. OLS.#  Standardiserade regressionskoefficienter och 
signifikansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) .10** .10** .05 .05** 
Man -.02 -.02 -.03 -.03 
Född utanför Norden -.06* -.05 -.05 -.03 
Gymnasium .06 .07 .06 .03 
Högskola .24*** .25*** .23*** .19*** 
Hög inkomst .09** .08** .08** .06* 
Har funktionsnedsättning  -.07** -.07* -.02 -.01 
UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .09** .09** .08* 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .06* .05 .03 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.19*** -.17*** 
Bra bemött av kommunpersonal   .08** .06* 
Kränkt av privatperson   -.07* -.07* 
Kränkt av myndighet   -.09** -.08** 
Inbrott i bostad   -.01 -.01 
Inbrott i bil   -.05 -.05 
Våldsbrott   -.05 -.05 
Bedrägeri   -.03 -.03 
Skadegörelse   .01 .00 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    .10*** 
Tror att människor litar mer i dag    .15*** 
Vet hur påverka    .12*** 
R² .10 .11 .19 .23 
Adjusted R² .09 .10 .17 .21 
# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Inte oväntat, med tanke på att det finns likheter med den allmänna tillitsfrå-
gan och vad vi då vet från tidigare forskning, visar sig återigen utbildning, 
närmare bestämt högskoleutbildning, ha avgjort störst betydelse. Att ha tagit 
en universitetsexamen sammanfaller i regel med större tillit till okända. Men 
inte enbart högskoleutbildning ökar ens tillitsbenägenhet utan också hög 
inkomst. Vidare visar sig ålder ha ett positivt samband som kvarstår även om 
man för in de övriga oberoende variablerna. Frånvaron av signifikanta sam-
band när det gäller härkomst stämmer däremot inte med vad vi vet från tidi-
gare studier. 

När man lägger till frågorna kring sociala kontakter korrelerar umgänge 
med grannar positivt. Också de som ofta umgås med vänner har högre vär-
den i denna dimension, men sambandet försvinner när man för in erfaren-
hetsvariablerna. Positiva samband mellan informellt umgänge och generali-
serad tillit har påvisats tidigare. 
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Av stor betydelse, efter högskoleutbildning, är också att ha blivit uppma-
nad av sina föräldrar att vara försiktig i mötet med andra människor. Männi-
skor med en sådan barndomserfarenhet tenderar i lägre utsträckning att ha 
tillit till okända. Med tanke på att det gäller just varningar för okända männi-
skor och utifrån tidigare forskning är detta samband väntat. 

Den som har erfarenhet av att bli bra bemött av människor som arbetar åt 
kommunen har i regel större tillit till okända än om man upplevt bemötandet 
som dåligt. Vidare faller att ha blivit kränkt av privatpersoner samt av myn-
digheter och att ha varit utsatt för våldsbrott ut, med negativ riktning. 

I det sista blocket ser vi att de båda attributionsstilsvariablerna etablerar 
signifikanta samband. Med andra ord tenderar optimister att känna större 
tillit till okända människor jämfört med pessimister. Även detta är väntat 
utifrån tidigare forskning där optimism sägs påverka generaliserad tillit, som 
liknar tillit till okända, positivt. Också variabeln för kontroll har stor betydel-
se i den fullständiga modellen. Vet man vart man ska vända sig för att på-
verka är man också benägen att ha förhållandevis stor tillit till okända. 

Förtroende för lokala eliter 
Nästa dimension handlar om förtroende för lokala eliter, det vill säga politis-
ka partier, lokala medier och det lokala näringslivet (tabell 6.4). 

Att ha tillgång till kulturellt och ekonomiskt kapital i form av hög utbild-
ning och hög inkomst står i hög grad i relation till höga värden när det gäller 
förtroende för lokala eliter. Sambandet med gymnasieutbildning försvinner 
när man för in attributionsstil och kontroll men kvarstår för inkomst. 

Liksom när det gäller tillit till kända personer visar sig härkomst ha bety-
delse; att vara född utomlands har ett negativt samband med förtroende för 
lokala eliter. 

I nätverksblocket har umgänge med vänner inledningsvis ett positivt sam-
band, men det blir inte längre signifikant efter att samtliga variabler förts in. 

Däremot visar sig variablerna som beskriver erfarenheter ha betydelse. 
Upplevelsen av bemötande av personalen i kommunen har ett starkt positivt 
samband där positiva erfarenheter sammanfaller med högre förtroendevär-
den. Omvänt spelar det stor roll om man har känt sig kränkt av någon myn-
dighet; människor med sådana upplevelser tenderar att ha lägre förtroende. 
Utgår man från att erfarenheter på ett område också återspeglar sig i förtro-
ende på samma område, är det förväntat att positiva erfarenheter av offentli-
ga makthavare också återspeglar sig i högt förtroende för dem och att nega-
tiva erfarenheter av dem återspeglar sig i lågt förtroende. 
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Tabell 6.4. Förtroende för lokala eliter. OLS.#  Standardiserade regressionskoeffi-
cienter och signifikansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) .07* .08* .03 .02 
Man .01 -.01 -.01 -.01 
Född utanför Norden -.06* -.05 -.06* -.04* 
Gymnasium .07 .08* .08* .06 
Högskola .13** .14*** .12** .09* 
Hög inkomst .11** .10** .10** .08** 
Har funktionsnedsättning  -.05 -.05 .00 -.01 
UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .05 .05 .05 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .07* .06* .05 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.11*** -.09*** 
Bra bemött av kommunpersonal   .17*** .16*** 
Kränkt av privatperson   -.07* -.07* 
Kränkt av myndighet   -.13*** -.12*** 
Inbrott i bostad   -.02 -.02 
Inbrott i bil   .00 .00 
Våldsbrott   -.03 -.04 
Bedrägeri   -.01 -.01 
Skadegörelse   .03 .04 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    .03 
Tror att människor litar mer i dag    .09** 
Vet hur påverka    .10*** 
R² .07 .08 .16 .17 
Adjusted R² .06 .06 .14 .15 
# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Fastän denna tillitsdimension enbart gäller den offentliga sfären ser vi även 
ett samband med erfarenheter från den privata sfären. Närmare bestämt 
handlar det om att den vars föräldrar har rådd en att inte lita på vissa typer av 
människor ofta har lägre institutionsförtroende än den utan sådan bakgrund. 
Att tro att människor litar mer på varandra i dag sammfaller med stort förtro-
ende för lokala eliter. Känslan att kunna påverka och att tro att människor är 
mer tillitsfulla i dag innebär i allmänhet större förtroende för lokala eliter, 
vilket är väntat med tanke på liknande arenor för både erfarenheten och ut-
fallsvariabeln. 
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Förtroende för implementerande institutioner 
Den andra varianten av förtroende för institutioner är den som gäller den 
lokala sjukvården, grundskolan, polisen, arbetsförmedlingen samt social-
tjänsten. 

Tabell 6.5. Förtroende för implementerande institutioner. OLS.#  Standardiserade 
regressionskoefficienter och signifikansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) .10** .10** .05 .06 
Man -.03 -.03 -.02 -.02 
Född utanför Norden -.03 -.02 -.02 -.02 
Gymnasium .02 .03 .03 .02 
Högskola .12** .13** .12** .10** 
Hög inkomst .07* .07* .05 .05 
Har funktionsnedsättning  -.07** -.07* -.02 -.01 
NÄTVERK/UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .09** .09** .08** 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .07* .05* .05 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.10*** -.08** 
Bra bemött av kommunpersonal   .18*** .18*** 
Kränkt av privatperson   -.02 -.02 
Kränkt av myndighet   -.12*** -.12*** 
Inbrott i bostad   -.03 -.03 
Inbrott i bil   -.01 -.01 
Våldsbrott   -.01 .01 
Bedrägeri   -.04 -.04 
Skadegörelse   -.05 -.04 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    .06* 
Tror att människor litar mer i dag    .06** 
Vet hur påverka    .06* 
R² .07 .08 .16 .17 
Adjusted R² .05 .07 .14 .14 

# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

När man ser till förtroende för implementerande lokala institutioner (tabell 
6.5) träder i stället en något annan bild fram; utbildningsnivån korrelerar 
fortfarande positivt på samma sätt som i de tidigare dimensionerna. Däremot 
spelar inte längre födelseland eller inkomst någon roll, vilket var fallet när 
det gällde tillit till lokala eliter. 

Ålder förlorar betydelse när man för in erfarenhetsvariablerna. Man skulle 
kunna förvänta sig att funktionsförmåga skulle etablera ett samband eftersom 
människor med funktionsnedsättning ofta befinner sig i en starkare beroen-
deställning till olika serviceinstitutioner jämfört med andra människor. Men 
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ett sådant negativt samband finner vi bara i de första två ofullständiga mo-
dellerna. Möjligen hade det sett annorlunda ut om en myndighet som Försäk-
ringskassan hade ingått i denna dimension då människor med funktionshin-
der kan tänkas ha särskilt mycket kontakt med just denna aktör.121 

När det gäller informellt umgänge korrelerar framför allt kontakt med 
grannar positivt med förtroende för implementerande institutioner. Frekvent 
umgänge med vänner och bekanta visar inledningsvis samma mönster, men 
sambandet blir inte längre signifikant i den modell där samtliga variabler 
finns med. Människor som säger sig ha blivit varnade av sina föräldrar ten-
derar att ha lägre förtroende på samma sätt som i de tidigare analyserna. 

Som förväntat har människor som känt sig välbemötta av personalen i 
kommunen i allmänhet större förtroende för dessa institutioner, och omvänt 
har de som känt sig kränkta lägre förtroende för institutioner. 

Övertygelsen om att människor är mer tillitsfulla i dag än tidigare, men 
också personlig optimism, kopplas till höga värden i fråga om förtroende för 
lokala eliter. Detsamma gäller att veta vart man ska vända sig för att påverka 
ett beslut. 

Normativa tillitsföreställningar 
Nästa modell, som redovisas i tabell 6.6, rör normativa föreställningar i till-
litsavseende; en utfallsvariabel där en rad olika påståenden om synen på tillit 
ingår, inklusive påståenden om sannolikheten av att man får sin förlorade 
plånbok tillbaka. 

Här tycks det finnas ett mer kontinuerligt positivt samband med utbild-
ning jämfört med de flesta andra dimensionerna: Både akademisk utbildning 
och gymnasieutbildning sammanfaller med en mer tillitsfull syn. Sambandet 
är mycket starkare jämfört med resultaten för de andra dimensionerna, och 
om man liknar denna dimension vid generaliserad tillit är detta samband 
ytterst väntat utifrån tidigare forskning. 

På samma sätt som i fråga om tillit till okända, finns i fråga om normativa 
föreställningar om tillit ett positivt samband med ålder. Man kan tänka sig att 
dimensionerna ligger nära varandra eftersom frågorna avser relativt anony-
ma persongrupper. Kvinnor tenderar att ha ett mer tillitsfullt synsätt än män, 
vilket viss tidigare forskning visat i fråga om generaliserad tillit. Människor 
med funktionsnedsättning har lägre tillit i detta avseende. 

Umgänge har betydelse på flera sätt; att umgås med vänner och grannar 
minst en gång i veckan är kopplat till högre värden när det gäller normativa 
tillitsföreställningar. 

                               
121Att den inte gör det har med studiens lokala fokus att göra. 
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Tabell 6.6. Normativa tillitsföreställningar. OLS.#  Standardiserade regressionskoef-
ficienter och signifikansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) .13*** .14*** .08** .09** 
Man -.09** -.09** -.10*** -.10*** 
Född utanför Norden -.06* -.05 -.05 -.03 
Gymnasium .11** .12** .12** .10** 
Högskola .26*** .28*** .26*** .22*** 
Hög inkomst .06* .05 .05 .03 
Har funktionsnedsättning  -.13*** -.12*** -.07** -.05* 
UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .09*** .09** .08** 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .10*** .09** .07** 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.21*** -.20*** 
Bra bemött av kommunpersonal   .12*** .11*** 
Kränkt av privatperson   -.08** -.08** 
Kränkt av myndighet   -.06* -.05* 
Inbrott i bostad   -.03 -.03 
Inbrott i bil   -.03 -.03 
Våldsbrott   -.06* -.06* 
Bedrägeri   -.05 -.04 
Skadegörelse   -.05 -.04 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    .10*** 
Tror att människor litar mer i dag    .11*** 
Vet hur påverka    .11*** 
R² .13 .15 .25 .29 
Adjusted R² .11 .14 .24 .27 
# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Som i de tidigare dimensionerna har det förhållandevis stor betydelse att ha 
blivit varnad av sina föräldrar där människor med sådana barndomserfaren-
heter tenderar att ha lägre värden beträffande denna tillitsdimension. Vidare 
går det att se ett relativt starkt negativt samband med erfarenhet av vålds-
brott. Att ha blivit bra bemött av personal i kommunen kopplas till höga 
värden när det gäller normativa tillitsföreställningar medan erfarenhet av att 
ha blivit kränkt av en privatperson, men också av en myndighet, kopplas till 
lägre tillit. 

Båda variablerna som har med människors attributionsstil att göra, samt 
att kunna påverka, samvarierar positivt vilket också framträtt i tidigare 
forskning. Att ha en positiv syn på samhället karakteriserar också själva till-
litsdimensionen varför detta samband är högst väntat. Ett positivt samband 
finns också gällande huruvida man vet vart man ska vända sig för att påverka 
ett beslut. 
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Teoretiskt har normativa tillitsföreställningar, vid sidan av tillit till okän-
da, mest likhet med generaliserad tillit om man utgår från forskningsmässigt 
etablerade begrepp. Mot bakgrund av denna teoretiska koppling borde nor-
mativa tillitsföreställningar också starkt hänga samman med det land man 
bor i och därför vara svårt att fånga i data som enbart omfattar den svenska 
befolkningen. Därför framstår det som något paradoxalt att den valda varia-
beluppsättningen lyckas förklara mest av variationen i denna tillitsdimen-
sion. 

Trygghet 
En sista attitydsmässig dimension av tillit är den som handlar om yttre 
trygghet (tabell 6.7). 

Det är tydligt att kön spelar störst roll här. Män känner sig generellt tryg-
gare än kvinnor, vilket är ett väletablerat faktum i sammanhanget. Men man 
kan också tänka sig att män svarar att de känner sig trygga utifrån att detta är 
det socialt önskvärda alternativet med tanke på att det finns mindre utrymme 
för rädsla i den traditionellt konstruerade mansrollen (Sutton & Farall 2005). 

Vidare har härkomst betydelse, människor som invandrat till Sverige från 
något utomnordiskt land tenderar att känna sig mindre trygga. Utbildning, 
men också inkomst, har ett positivt samband med trygghet. Personer med 
funktionsnedsättning tenderar att känna sig mindre trygga. 

Bland umgängesvariablerna är det enbart kontakt med grannar som faller 
ut, och då i positiv riktning. 

När man inför erfarenhetsvariablerna faller föräldrastil ut; att ha blivit 
rådd av sina föräldrar att inte lita på vissa typer av människor gör att man 
känner sig mindre trygg utomhus. Detta samband är väntat, då man kan tän-
ka sig att varningar för främlingar många gånger just avser risker i närområ-
det. 

Ganska självklart upplever människor som känt sig kränkta av en privat-
person liksom att ha upplevt inbrott i bostaden eller våldsbrott mindre trygg-
het i sitt bostadsområde. 
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Tabell 6.7. Trygghet. OLS.#  Standardiserade regressionskoefficienter och signifi-
kansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) .04 .03 -.00 -.01 
Man .17*** .17*** .15*** .16*** 
Född utanför Norden -.11*** -.10*** -.10*** -.09*** 
Gymnasium .10** .10** .10** .10** 
Högskola .12** .13** .11** .11** 
Hög inkomst .07* .06* .06* .06* 
Har funktionsnedsättning  -.11*** -.11*** -.09** -.09** 
UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .10*** .10** .09** 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .01 .00 .00 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.15*** -.15*** 
Bra bemött av kommunpersonal   .05 .05 
Kränkt av privatperson   -.09** -.08** 
Kränkt av myndighet   .03 .03 
Inbrott i bostad   -.05 -.05* 
Inbrott i bil   -.01 -.01 
Våldsbrott   -.06* -.06* 
Bedrägeri   -.01 -.02 
Skadegörelse   -.03 -.03 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    -.02 
Tror att människor litar mer i dag    .01 
Vet hur påverka    .03 
R² .09 .10 .14 .14 
Adjusted R² .08 .09 .12 .12 
# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Attributionsstil och kontroll122 visar däremot inte ha något samband alls med 
trygghet. En annan operationalisering av kontroll som syftar mer till fysiska 
attribut skulle kanske ha gett ett annat utfall. Modellerna för denna tillitsdi-
mension har också ovanligt lågt förklaringsvärde jämfört med de övriga, 
vilket tyder på att många andra faktorer spelar in, såsom omgivningen och 
olika typer av fysiska förutsättningar hos den enskilde. 

Tillitshandlingar 
När det gäller tillitsfulla handlingar utgick jag från genomsnittsvärdet av de 
dikotomiserade handlingsvariablerna som beroende variabel.123 
                               
122 I alla fall i denna mer kognitiva bemärkelse. 
123 Eftersom vi sett att handlingsvariablerna har rätt olika utfall är det inte helt oproblematiskt 
att slå samman dem. När jag analyserade dem med hjälp av faktoranalys kunde jag dock inte 
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Tabell 6.8. Tillitshandlingar. OLS.#  Standardiserade regressionskoefficienter och 
signifikansnivåer 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
BAKGRUND     
Ålder (år) -.01 -.00 -.01 -.03 
Man -.01 -.01 -.01 -.01 
Född utanför Norden .02 .03 .03 .04 
Gymnasium .09** .10** .10** .09* 
Högskola .24*** .25*** .23*** .21*** 
Hög inkomst .05 .04 .04 .04 
Har funktionsnedsättning  .00 .00 .01 .01 
UMGÄNGE     
Pratar m grannar minst en ggr/v  .12*** .12*** .12*** 
Umgås m vänner minst en ggr/v  .03 .04 .03 
ERFARENHETER     
Blivit varnad av föräldrar   -.08** -.07** 
Bra bemött av kommunpersonal   -.01 -.01 
Kränkt av privatperson   -.07** -.07** 
Kränkt av myndighet   -.02 -.02 
Inbrott i bostad   -.02 -.02 
Inbrott i bil   .02 .02 
Våldsbrott   -.01 -.02 
Bedrägeri   .07* .07* 
Skadegörelse   .04 .05 
ATT.STIL OCH KONTROLL     
Optimistisk    .00 
Tror att människor litar mer i dag    .08** 
Vet hur påverka    .05* 
R² .15 .16 .18 .19 
Adjusted R² .13 .15 .16 .17 
# Kontrollerad för kommunegenskaper, arbete, barn och partner samt olika sorters vänner 
*p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Utbildning korrelerar positivt även med att handla tillitsfullt. Däremot har 
inte inkomst betydelse, vilket man skulle kunna tro utifrån en sårbarhetslogik 
och att handlingarna många gånger avser just en rädsla för att bli av med 
egendom. Till skillnad från analysen av de andra dimensionerna tycks inga 
andra bakgrundsfaktorer vara relevanta när det gäller tillitsfulla handlingar. 

Umgänge med grannar har ett positivt samband. När det gäller erfarenhe-
ter är människor som blivit varnade av sina föräldrar mindre benägna att 
utföra olika tillitsfulla handlingar. Också att ha blivit kränkt av en privatper-
son innebär att man är mindre benägen att handla tillitsfullt gentemot okända 
personer. Människor som själva har blivit utsatta för bedrägeri eller som har 
anhöriga med denna erfarenhet tenderar dock att bete sig tillitsfullt i större 
utsträckning jämfört med personer utan denna erfarenhet. 

                                                                                                                             
se något omedelbart gemensamt samband mellan de handlingar som då skulle ingå i de olika 
faktorerna. Den största gemensamma nämnaren är alltså enbart, som jag ser det, att alla del-
frågor involverar interaktion med okända människor. 
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Att tro att människor litar mer eller lika mycket på varandra jämfört med 
tidigare samt att veta vart man ska vända sig för att påverka ett beslut sam-
manfaller ofta med flera tillitsfulla handlingar.  

Sammanfattande analys 
Efter detta studium av vad som bestämmer varje tillitsdimension, samman-
ställer jag avslutningsvis resultaten från samtliga analyser för att få en bättre 
överblick över de oberoende variablernas skiftande betydelse. Sist i detta 
kapitel pekar jag på de ”blinda fläckar” som dessa resultat ändå lämnar oss 
med, och vilka områden, enligt min åsikt, som behöver fördjupas. 

I tabell 6.9 presenteras alltså regressionerna från de sju tillitsdimensioner-
na. Notera att det enbart är den variant med den fullständiga variabeluppsätt-
ningen som redovisas. 

Det är uppenbart att det inte är samma uppsättning av oberoende variabler 
som faller ut när man studerar olika dimensioner. Trots att vissa faktorer 
faller ut i de flesta modellerna kan man också se att det är olika variabler 
som korrelerar med de olika tillitsdimensionerna och att det förekommer en 
viss sfärlogik (Freitag & Traunmüller 2009), i alla fall i fråga om erfarenhe-
ter i bred bemärkelse. Med sfärlogik menas, som tidigare nämnts, att erfa-
renheter från en viss sfär främst tycks överföras till tillit inom respektive 
sfär124 och att det inte finns denna typ av samband mellan erfarenheter från 
och tillit inom olika sfärer. Jag kommer till viss del att beröra sfärlogiken i 
detta kapitel, men vill samtidigt hänvisa läsaren till ett utförligare resone-
mang kring denna teoriansats i kapitel 9. Men jag ska börja med att se på 
bakgrundsvariablerna. 

Ålder i sig visar sig enbart ha betydelse för två tillitsdimensioner, nämli-
gen när det gäller tilliten till okända samt normativa föreställningar i tillits-
avseende. Båda dimensionerna har en del gemensamt med generaliserad 
tillit, och resultatet kan därmed på sätt och vis sägas bekräfta detta negativa 
samband som framträtt i flera andra studier (Rothstein & Uslaner 2005; 
Uslaner 2002, s. 181ff.). 

 

                               
124 Om man utgår från en sådan riktning i sambandet. 
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Utbildning är däremot en av de faktorer som genomgående har stor betydel-
se. Många gånger är det till och med den enskilt viktigaste faktorn. Koncen-
trerar man sig på just eftergymnasial utbildning tenderar personer med en 
sådan att ha större tillit i samtliga avseenden. Detta stämmer väl med exem-
pelvis Freitag och Traunmüllers (2009, s. 795) resultat om att utbildningsni-
vå har ett positivt samband med både generaliserad och partikulär tillit. Ett 
sådant positivt samband har också tidigare visats för politiskt förtroende 
(Christensen & Lagræid 2002). 

Även härkomst, här operationaliserad som födelseland, spelar roll i tre av 
sju dimensioner, där utomnordisk härkomst sammanfaller med lägre tillits-
värden. Jag hade förväntat mig att födelseland skulle ha särskild betydelse 
för människors förtroende för alla sorters offentliga institutioner, utifrån att 
människor i andra länder med mindre starkt välfärdsystem tycks ha lågt för-
troende för institutioner (se t.ex. Bjørnskov 2007; Uslaner 2002), men det 
stämmer bara delvis. Enbart beträffande förtroende för lokala eliter faller det 
ut, och sambandet är inte ens särskilt starkt. Människor som är födda i utom-
nordiska länder tenderar också att ha lägre tillit till kända personer. Detta 
resultat går stick i stäv med idén om att ett sammanbindande tillitsmönster 
skulle vara vanligare i lågtillitssamhällen125 på grund av att andra typer av 
välfärdsregimer kräver mer stöd från det personliga nätverket då man inte 
kan förlita sig på att den offentliga sektorn tar hand om en på samma sätt 
som i de nordiska länderna (se t.ex. Kääriäinen & Lehtonen 2006; Wollebæk 
& Segaard 2011). 

Kön har betydelse på olika sätt; kvinnor har normativa tillitsföreställning-
ar i mindre utsträckning än män, medan män känner sig tryggare än kvinnor. 
Det senare är ett ganska väletablerat faktum som brukar kopplas till kvinnors 
(påstådda, min anmärkning) större sårbarhet jämfört med män (se t.ex. 
Sandstig 2009). Detta resultat sammanfaller till viss del med det vi redan sett 
i intervjuerna. Då är det mest de yngre kvinnorna som talar om en generell 
otrygghet som de ibland kan känna. 

Funktionsnedsättning sammanfaller med lägre värden när det gäller tillit 
till kända, normativa tillitsföreställningar samt trygghet, men slår också i ett 
antal fall igenom via andra variabler, närmare bestämt de som ingår i erfa-
renhetsblocket. I fråga om trygghet där sambandet också är som starkast 
känner vi igen detta samband från tidigare forskning (Pain 1997). 

Umgänge med grannar korrelerar positivt med samtliga tillitsdimensioner, 
utom för förtroende för lokala eliter. Ett sådant positivt samband beträffande 
informellt umgänge har konstaterats för generaliserad och partikulär tillit, 
och ännu mer specifikt tillit för grannar, även i tidigare forskning (Kullberg 
m.fl. 2010; Li m.fl. 2005; Norén Bretzer 2005). Om man utgår från att gran-
nar befinner sig någonstans i gränslandet mellan att tillhöra en känd och en 

                               
125 Alltså att man enbart litar på dem man känner, såsom familjen eller klanen, när man i 
övrigt misstror samhället i stort. 
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okänd krets kan det sägas ligga i linje med sfärlogiken. Sambandet med tillit 
till kända är dessutom starkare, vilket förstärker idén om sfärkongruensen. 
Går vi över till umgänge med vänner finns det ett positivt samband gällande 
enbart två tillitsdimensioner, nämligen tillit till kända samt normativa tillits-
föreställningar, vilket stöds av viss forskning (Uslaner 2002, s. 113). Sam-
bandet med tillit till kända följer sfärlogiken, medan sambandet med norma-
tiva tillitsföreställningar, som snarare syftar på okända tillitsobjekt, inte gör 
det. 

Föräldrarnas uppfostringsstil utgör en mycket betydelsefull faktor när det 
gäller samtliga tillitsdimensioner. Att ofta ha blivit varnad av sina föräldrar 
har ungefär lika stor betydelse som högskoleutbildning. Människor som ofta 
blivit rådda av sina föräldrar att inte lita på vissa typer av människor har 
alltså lägre tillit när det gäller samtliga tillitsdimensioner. Detta motsäger 
bilden av att man med en sådan bakgrund litar på kända personer men inte 
på okända, vilket Uslaner (2002, s. 110) och Stolle (2001, s. 127) funnit. 

Vi ställde två frågor kring erfarenhet av att ha blivit kränkt. Att ha känt 
sig kränkt av en myndighet eller myndighetsföreträdare kopplas till lägre 
förtroende både för lokala eliter och implementerande institutioner. Omvänt 
har de som känt sig kränkta av en privatperson lägre värden när det gäller 
tillit till kända och okända, normativa tillitsföreställningar och trygghet (som 
kan tänkas involvera okända människor). Dessa resultat stämmer med sfär-
logiken om man kontrasterar personer mot institutioner. Utifrån denna teori-
ansats bör det dock beskrivas som avvikande att erfarenhet av att ha blivit 
kränkt av en privatperson också sammanfaller med lägre förtroende för loka-
la eliter. 

De som känner sig väl bemötta av människor som arbetar åt den egna 
kommunen har också högre värden när det gäller nästan alla tillitsdimensio-
ner förutom trygghet och tillitshandlingar. En omvänd riktning är definitivt 
tänkbar, nämligen att den som har tillit, oavsett dimension, inte heller känner 
sig illa eller orättvist behandlad i första taget. Vid första anblick är det heller 
inte förenligt med sfärlogiken att upplevelsen av att ha blivit kränkt från 
myndighetssida även korrelerar negativt med tillit till okända och normativa 
tillitsföreställningar. Ser man däremot till att frågan även gällde myndighets-
företrädare skulle sambandet lättare vara förenligt med sfärlogiken. 

Erfarenhet av brott etablerar sällan några samband med tillit. Människor 
som själva eller vars anhöriga varit offer för våld tenderar dock att ha lägre 
tillit till kända samt lägre värden i fråga om normativa tillitsföreställningar 
samt trygghet. För trygghet fanns denna negativa korrelation också i fråga 
om inbrott i bostaden. Däremot är människor som hade erfarenhet av bedrä-
geri också mer benägna att handla tillitsfullt. Tvärtemot vad tidigare forsk-
ning (Salmi m.fl. 2007) visar har inte tillgreppsbrott någon större betydelse 
för tilliten förutom när det gäller trygghet. Att människor som varit offer för 
våldsbrott känner otrygghet fann också Sandstig (2009) i en svensk kontext. 
Däremot finns det enbart indirekta kopplingar till exempelvis Garcia med 
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flera (2007) och Messner med flera (2004) som fann samband mellan vålds-
brottslighet i området och partikulär och generaliserad tillit. 

När vi går över till det sista variabelblocket, attributionsstil och kontroll, 
visar det sig att människor som uppger att de tror att samhället har kommit 
att präglas av större tillitsfullhet också har höga värden i nästan samtliga 
tillitsdimensioner förutom i fråga om tillit till kända personer och trygghet. 
Det kan tyckas överraskande att attributionsstil när det gäller ens eget liv 
enbart har betydelse i tre tillitsdimensioner: tillit till okända, normativ syn på 
tillit och förtroende för implementerande institutioner. Att det är just de för-
sta två dimensionerna verkar däremot rimligt utifrån att optimism i tidigare 
forskning (Uslaner 2002, s. 77) har visat sig sammanfalla med generaliserad 
tillit, som ligger dessa två dimensioner närmast. 

Det visar sig att människor som uppger sig veta vart de ska vända sig för 
att påverka, ha höga tillitsvärden avseende samtliga dimensioner med undan-
tag för trygghet. Det positiva sambandet mellan upplevelsen av kontroll och 
tillit har tidigare forsking identifierat för både generaliserad tillit (Rothstein 
2008, s. 109f.; Uslaner 2002, s. 97) och partikulär tillit (Freitag & 
Traunmüller 2009, s. 794). 

Vi har också kunnat se att olika typer av faktorer också verkar vara vikti-
gare än andra. Det kan därför vara intressant att se hur stor den relativa bety-
delsen av de två faktorer som uppvisar samband beträffande samtliga tillits-
dimensioner, nämligen utbildning och föräldrarstil, är. Som framgår av tabell 
6.9 förklarar de fullständiga modellerna mellan 12 och 27 procent av varia-
tionen i de olika tillitsdimensionerna. När det gäller tillit till okända och 
normativa tillitsföreställningar lyckas dessa två faktorer tillsammans förklara 
mellan sex och åtta procent av hela variationen, vilket alltså utgör nästan 30 
procent av hela den förklarade variationen för dessa två dimensioner. Sär-
skilt föräldrarnas råd om huruvida man kan lita på andra människor verkar 
väga relativt tungt och i de flesta fall står just denna variabel enskilt för åt-
minstone två procent av förklaringsvärdet. 

Olika tillitsdimensioner är alltså kopplade till delvis samma, delvis olika 
faktorer. Även om ålder skiljer människor åt i tillitsavseende, vilket vi sett i 
förra kapitlet, framträder nu snarare en bild av att ålder i huvudsak är en 
bakomliggande variabel. Olika typer av erfarenheter samt attributionsstil och 
kontroll verkar på ett mer rättvisande sätt bidra till att förklara tillit. Å ena 
sidan kan jag konstatera att ålder och därmed livsfas kanske inte är så avgö-
rande för människors tillit trots allt. Å andra sidan är det rimligt att man med 
stigande ålder får fler och mer varierade erfarenheter och att mängden av och 
innehållet i dessa erfarenheter har konsekvenser för människors tillit i olika 
åldrar och livsfaser, vilket gör att det är relevant att fördjupa analysen. 
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Faktum är att andelen förklarad varians inte är särskilt stor i någon av 
modellerna.126 Man kan naturligtvis tolka det som ett tecken på tillitens kom-
plexitet, och även om dessa specifika faktorer samvarierar med individens 
upplevelse av tillit får man inte bortse från att det finns en betydande 
slumpmässig variation redan i de olika måtten på tillit. Men det går inte att 
förneka att jag enbart fångat in erfarenheter och olika typer av resurser och 
sätt att förhålla sig, på ett statistiskt gripbart sätt. Detta innebär också att 
mycket information, som kanske skulle kunna bidra till en förklaring, går 
förlorad på vägen. Vi vet inte så mycket mer om olika typer erfarenheter. 
Vad kan de bestå av mer konkret och vad betyder de? 

En faktor som samvarierade negativt med samtliga tillitsdimensioner och 
som har, som vi nyss sett, avgjort störst betydelse bland övriga faktorer är att 
ha fått rådet av sina föräldrar att inte lita på vissa typer av människor. Då kan 
man fråga sig vad detta kan innebära mer konkret. Iakttagelsen att föräldrar-
nas inflytande i ett enda avseende verkar vara så stor, menar jag, motiverar 
att studera vilka andra händelser eller intryck som inträffar tidigt i våra liv 
som kan ha betydelse för den tillit vi har som vuxna. 

Mot denna bakgrund vill jag i nästa kapitel utforska hur specifika erfaren-
heter, men också resurser i traditionell och mer överförd bemärkelse, kan ha 
betydelse för enskilda individers tillitsattityder och tillitshandlingar. På så 
sätt kan jag förhoppningsvis levandegöra några av de kopplingar vi kunnat 
skönja i detta kapitel. Men det öppnar också upp för att se om studiet av 
dessa inverkande faktorer kan bidra med en fördjupande, förståelseinriktad 
förklaring till att tilliten många gånger skiljer sig mellan människor i olika 
åldrar och livsfaser. 

                               
126 Detta är på inget sätt ovanligt när man försöker att regelrätt förklara ett så komplext och 
samtidigt undflyende fenomen som tillit. Uslaner (2002) exempelvis, som analyserar en 
mängd olika enkäter, kommer sällan upp i högre värden än R

2
= 0.3 samtidigt som han lägger 

in vissa former av tillit i sina modeller för att förklara andra former av tillit. Jag vill också 
tillägga att det ibland påpekas (se t.ex. Dougherty 2007, s. 63) att även välspecificerade mo-
deller sällan når upp till särskilt höga värden. 
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7. Faktorer som står i relation till tillit – en 
kvalitativ fördjupning 

Följande kapitel ska betraktas som en illustration och konkretisering av den 
bild som kommit fram tidigare om vad som kan ha betydelse för tillitens 
olika dimensioner. Men den ska också bidra till en djupare förståelse, och 
utvidgning, av de tidigare presenterade mönstren. Detta kapitel fortsätter 
därför på samma frågeställning som förra: Vilka samband framträder mellan 
olika dimensioner av tillit och personliga egenskaper och erfarenheter? 

Med hjälp av enkätmaterialet har vi fått veta att erfarenheter som tycks ha 
betydelse för tillit kan vara sådana som bestäms av yttre betingelser som att 
ha blivit varnad av sina föräldrar och att ha utsatts för brott. I denna fråga 
vill jag i detta kapitel bidra med fördjupad kunskap om vilka händelser det 
mer konkret kan handla om som människor relaterar till sin tillit. Men tre 
variabler är också av den karaktär som tyder på att ens tolkning av dem kan 
spela roll för tilliten. Då kan det handla om att erfarenheter samtidigt innebär 
subjektiva upplevelser av något såsom hur  man upplevt sig ha blivit bemött 
eller om man till och med anser sig ha blivit kränkt. Önskan om att bättre 
kunna besvara frågor om vilka och hur gör att jag nu återgår till de kvalitati-
va intervjuerna med sina säregna egenskaper (jfr. Brannen 1992, s. 26). 

Enligt analysen av enkäten i kapitel 5 framstår unga vuxna i genomsnitt 
som mindre tillitsfulla i vissa avseenden jämfört med personer som är i me-
delåldern. När man ser till det kvalitativa intervjumaterialet finns det två 
unga vuxna, Viktor och Vivian, som själva beskriver sig som relativt miss-
tänksamma. De uttrycker en direkt misstänksamhet gentemot okända männi-
skor, vilket de också ger uttryck för genom en rad exempel. Däremot är det 
ingen bland de medelålders som säger så om sig själva. En viss misstänk-
samhet uttrycks enbart i vissa avseenden, vilket vi kommer att se längre fram 
i texten. Flera andra unga vuxna beskriver sig visserligen inte direkt som 
misstänksamma, men intar en lite mer reserverad, avvaktande och försiktig 
position när det gäller tillit till andra/annat jämfört med tillit till personer i 
den närmaste kretsen, särskilt när det kommer till handlingar. Bilden från 
enkäten går sålunda i viss mån att känna igen även i det kvalitativa materia-
let. 

Detta sista empirikapitel inleds med några korta allmänna reflektioner 
kring kopplingen mellan erfarenheter och tillit. Kapitlets struktur följer i 
övrigt i stort sett den ordning som de oberoende variablerna införts i regres-
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sionsanalysen med början i frågan om föräldrarnas varningar.  Först belyser 
jag innehållet i olika former av erfarenheter. Jag inleder med barndomserfa-
renheter för att sedan gå över till erfarenheter i vuxen ålder. Sedan följer ett 
kort avsnitt där jag fokuserar mer explicit på det sätt de kan bli relevanta för 
tilliten. Till sist ser jag närmare på hur människors sätt att uttrycka sig i an-
tingen optimistiska eller pessimistiska termer samt hur deras (framför allt 
uppfattade) handlingsutrymme kan vara relaterat till deras tillit. Genomgå-
ende försöker jag att referera till de tilllitsdimensioner som utkristalliserat 
sig i kapitel 5 i den mån det är möjligt. 

Kort om erfarenheter allmänt 
Jag vill börja med att påminna om att det är intervjupersonerna själva som 
väljer vilka erfarenheter de vill dela med sig av och som de anser vara rele-
vanta för tillit. Denna premiss gör det också omöjligt, och inte ens önskvärt, 
att i ett sådant kvalitativt material med relativt öppna frågor skilja mellan 
faktiska händelser och upplevelser. Detta eftersom själva valet att berätta om 
en händelse, men också hur det berättas, kan betraktas som en bearbetning 
och därmed en subjektiv upplevelse. Det blir alltså svårt att göra en helt tyd-
lig avgränsning mellan emic och etic (Headland, Pike & Harris 1990), det 
vill säga mellan det som sker inom individen och det som sker utanför hen-
ne.127 

Det är rimligt att anta att intervjupersonerna har valt sådana händelser 
som kan betecknas mer som innehållsligt eller tidsmässigt avgränsade, fram-
för mer diffusa skeden. Det alldagliga och vanliga är också det vi lätt glöm-
mer. Det avvikande sätter sina spår så att vi minns det över längre tid. Vidare 
kan man utgå från att det finns en tendens128 att de negativa (presumtivt till-
litsförstörande) händelserna är mer synliga och mer avgränsade jämfört med 
positiva (presumtivt tillitsfrämjande) händelser.129 

                               
127 Men jag vill inskjuta att detsamma gäller i fråga om några av de erfarenhetsfrågorna i 
enkäten där det rör sig om upplevelsen av händelser såsom huruvida man känt sig väl bemött 
eller kränkt. Skillnaden där är att vi som forskare har gjort urvalet av aktuella händelser och 
till och med angett en tidsrymd, medan det nu är intervjupersonerna som väljer. Min grundsyn 
är att människors tolkning av världen ofta uppvisar kopplingar till intersubjektiva skeden. 
128 Människors tendens att minnas det negativa bättre än det positiva är också känt under 
begreppet asymmetriprincipen (Slovic 1993). 
129 En och samma händelse skulle naturligtvis kunna kategoriseras på flera olika sätt, exem-
pelvis kan en händelse både utgöra en kränkning och ett regelrätt brott och kan ha inträffat vid 
olika tidpunkter i livet. I regel presenterar jag en händelse mer utförligt under en av rubriker-
na, men detta är praktiskt motiverat och det ligger ingen värdering av exempelvis allvarlig-
hetsgraden i det från min sida. 
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Barndomserfarenheter 
Som vi sett tidigare lyfts barndomen för det första i litteraturen fram som en 
särskilt betydelsefull period för tillit i senare livsfaser. För det andra har vi 
fått indikationer på barndomens relevans för tillit i föregående kapitel. Till-
sammans med det faktum att de intervjuade själva ger den tidiga perioden i 
livet relativt stort utrymme motiverar det att händelser från barndomen bör 
ägnas särskilt stor uppmärksamhet i diskussionen om tillit. 

Relationen till föräldrarna 

Uppväxten generellt 
Det är vanligt förekommande att informanterna mer eller mindre explicit 
relaterar sin tillit tillbaka till sin trygga barndom. Till exempel Mårten som 
säger: ”Jag har haft en sådan uppväxt att jag har känt en tillit sedan barns-
ben.” En sådan sammankoppling ligger helt i linje med centrala utvecklings-
psykologiska verk och viss tillitsforskning (Bowlby 1971; Christiansen 
2001; Erikson 1965; Uslaner 2002). Denna trygga barndom, präglad av tillit 
till föräldrarna, kan också mot bakgrund av andra än rena anknytningsteore-
tiska studier (An & Cooney 2006; King 2002) förstås som en viktig orsak till 
nästan alla intervjupersoners tillit i de flesta avseenden, utöver den självklara 
tillit till sina föräldrar som de flesta beskriver och som jag redogjort för i 
kapitel 5. 

En dålig relation till föräldrarna i barndomen kan i stället enligt några in-
tervjupersoner bestå i en upplevelse av att i första hand bli bedömd av sina 
föräldrar efter ens prestationer. Negativa barndomserfarenheter handlar vida-
re om att känna sig bortglömd och att föräldrar mer eller mindre medvetet 
har försummat sina föräldraplikter exempelvis genom missbruksproblem. 
Det kan handla om att bli utspelad mot den andra föräldern då mamma och 
pappa lever åtskilda, om att sakna uppmuntran och bekräftelse eller helt en-
kelt om att växa upp i en mycket restriktiv miljö med många förbud och 
orimliga förväntningar. I några få fall vittnar intervjupersoner om en kon-
stant känsla av (inre) otrygghet. De menar att de inte kände sig välkomna 
som barn. 

Malins berättelse är ett sådant exempel; hon säger att hon ”har känt sig 
oviktig hela tiden” då hon växte upp med sin mamma och sin halvbror. Kan-
ske kan det ses som en följd av att det var hennes ”pappa som ville ha barn. 
Och sen så har hon [mamman] något konstigt maktbegär som gör att hon 
ändå ska ha barnet fast hon inte ville ha barnet.” 

Att flera personer säger att de sällan har problem med att känna tillit och 
förtroende i olika sammanhang, trots en känsla av otrygghet i barndomen, 
kan tänkas hänga samman med kompenserande mekanismer. I de fall då 
föräldrarna brustit i sitt föräldraskap verkar det alltid ha funnits någon annan 
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person som de intervjuade berättar att de känt tillit till. I Malins fall var det 
en dagmamma. Mor- och farförälder samt lärare är andra exempel på vuxna 
som lyfts fram. Martin beskriver sin uppväxt som förhållandevis otrygg, med 
låg tillit till föräldrarna, men desto större för mormor. Han delar med sig av 
sina föreställningar om tillit efter min inledande fråga om vad han spontant 
förknippar med tillit: 

Men det [tillit] har mycket samband med självkänsla och förväntningar gi-
vetvis. Ja, vad hade man för förväntningar på sina föräldrar? På min mamma 
hade jag absolut inga, annat att hon helst inte skulle bryta nacken när hon var 
på fyllan. Och pappa önskade jag hela mitt liv att han skulle ta kontakt vilket 
han inte gjorde. Vi åkte på en resa per år. Då fick jag följa med honom när 
han jobbade. Och sen så jularna, mormor, fantastisk, tyst, bara fanns. Helt 
underbar. (Martin) 

Likväl noterar jag att den person som de intervjuade haft tillit till som barn 
inte alltid behöver vara en vuxen. Även jämnåriga i form av vänner och sys-
kon kan få en kompenserande funktion. Ett exempel är Ulrikas syskon som 
stöttade henne när hon möttes av oförstående från sina föräldrar när hon var i 
tonåren, vilket jag senare kommer tillbaka till. Ett annat exempel är Mona 
som berättar att hon upplevde sig sakna stöd av sina föräldrar, en relation 
som hon beskriver så här: ”De [föräldrarna] lyckades inte ge mig i grunden 
det ett barn kanske hade behövt. Alltså känslan av att jag var älskad som jag 
var, utan jag kände väldigt tidigt att jag inte dög.” I hennes fall var det hen-
nes jämnåriga vän, som hon träffade i ridskolan, som bidrog till att inge hen-
ne större självförtroende och en känsla av trygghet: 

Hon [vännen] blev en jätteviktig person för mig för att... Hon omprogramme-
rade mig. Det var hon som lärde mig att ’det är klart att du kan, det är klart att 
du får. Det är klart att du… Du måste bara lära dig.’ Det var mycket som jag 
inte trodde att jag kunde för att jag inte dög. (Mona) 

I kapitel 5 såg vi att flera av de unga vuxna talar om sin relation till föräld-
rarna i termer av uppbackning; att de har fått sådant stöd, att de förväntar sig 
det och därmed känner en trygghet i det. Eftersom denna förståelse av för-
äldrarollen verkar vara så allmängiltig menar jag att den också skapar pro-
blem i de fall där det inte är så. Särskilt flera av de medelålders talar om att 
de saknat en sådan uppbackning både när de var barn, och ibland även som 
(unga) vuxna. När uppbackningen saknas krävs det att man själv ser till ”att 
det alltid finns en plan B” som Malin säger. Påfallande ofta talas om att 
mamman brustit i uppbackningen, vilket kan tänkas ha att göra med att det 
finns större förväntningar på mammor generellt. Möjligen förstärks denna 
uppfattning av att kontakten med mammorna ofta beskrivs som närmare än 
med papporna. 
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Ulrika skildrar ett skede som är en del av en längre process och som kom 
att bli något av en vändpunkt i hennes liv. Händelsens stora betydelse är 
uppenbar, då hon återkommer till den ett flertal gånger i båda intervjuerna. 
Hon blev oplanerat gravid i tonåren och ombads av sin mamma att genomgå 
en abort så snart som möjligt. Omgivningens reaktioner var oväntade: 

U: Jag var med barn och gjorde en abort och i min familj eller i min släkt så 
var det så här bara locket på, inte prata med någon. Det här pratar vi inte om, 
det finns inte. Så att alla de jag hade haft tillit till fram tills dess försvann. Det 
fanns liksom ingen där.  

I: Försvann överhuvudtaget eller just i ditt behov att bearbeta och prata om 
det? 

U: Ja. 

I: Eller försvann de även i andra avseenden? 

U: Nej, det var nog … för mig så var det ett stort svek. Så då försvann liksom 
min tillit till dem. 

I: Helt och hållet…? 

U: Helt. Och det var då den här grundtilliten försvann. (Ulrika 1) 

Ulrika uppfattade det som att alla som hon hade trott stod henne nära plöts-
ligt förändrades och inte orkade se hennes prekära situation, utan ville helst 
glömma händelsen fortast möjligt. Jag tolkar hennes berättelse som en enorm 
besvikelse utifrån hur hon menar att människor i egenskap av familj och 
släkt borde bemöta henne. Närmare bestämt, att de skulle bry sig och ge 
henne möjlighet att bearbeta händelsen tillsammans med dem. 

Att Ulrika så starkt tog intryck av händelsen förstår jag som att hon för-
väntade sig att det skulle finnas en stark kontrast mellan två världar. Å ena 
sidan den i hennes ögon exploaterande mode-/modellbranschen hon då arbe-
tade i vid sidan av skolgången, och å andra sidan världen där hemma, som 
stod för villkorslös kärlek och omtanke gentemot henne. 

Och liksom i en värld som var liksom inte så himla bra kanske för unga män-
niskor rent generellt. Och då försvann den här grundtryggheten, eller grund-
tilliten för då hade man ingenstans att bolla mot. Mina syskon fick ju ta den 
biten. Men jag hade ju egentligen ingen som liksom bäddade för att: ’Det 
spelar ingen roll hur det här går, för vi finns alltid här. Vi finns när du mår 
dåligt’ Ja, den typen av trygghet. Men jag tror att min inställning blev då till 
slut, att jag bara kände att den här världen vill mig egentligen illa. (Ulrika 2) 
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Det förefaller således vara flera dimensioner av tillit som berörs negativt av 
händelsen; den tillit hon hittills haft för sina anhöriga, tilliten till okända 
personer samt den inre tryggheten. Från att hon börjar med att berätta hur 
framför allt hennes tillit till de närmaste (förutom hennes syskon) ”för-
svann”, blir hennes sammantagna bedömning när hon blickar tillbaka i den 
andra intervjun att hon hade sådana ”glasögon” på sig som gjorde att hela 
världen framstod som hotfull för en lång tid framöver. 

Händelser som beskrivs som att de haft stor betydelse för tilliten, och sär-
skilt känslan av trygghet, behöver emellertid inte alla gånger härröra från 
utifrån sett stora skeenden. Margit ger ett exempel på att även en förment 
bagatell kan få stor inverkan på ens känsla av trygghet när hon återger en 
barndomshändelse: 

Jag har alltid ända tills för kanske tio år sen varit otroligt mörkrädd, så där 
oförklarligt och lite sådär trott på, ja, vad ska man säga? Spöken. Övernatur-
liga saker. Och inte med någon trygghet utan med en rädsla, att det liksom 
kan vara någon som vill en illa eller så. Och sen berättar mamma och pap-
pa… för mina barn har alltid sovit väldigt dåligt och varit uppe på nätterna. 
’Ja, men du får göra som vi gjorde. Du kunde ju aldrig somna på kvällarna 
och det var hopplöst när du skulle gå och lägga dig. Så då bestämde pappa 
och jag, att då berättar vi för dig om Knacken. Och det var en mörk och 
hemsk och farlig gubbe som kom på natten om man inte sov. Om man inte 
gick och lade sig och sov då kom Knacken på natten’. Och så såg jag framför 
mig det här lilla skrämda barnet som låg med täcket ända hit upp [visar med 
händerna i ögonhöjd] och liksom ’jag måste sova, jag måste sova, jag måste 
sova, annars kommer Knacken att ta mig’ och sen så upptäckte jag… men det 
här är ju roten till alltihopa! (Margit) 

Margit identifierade först som vuxen det som hon sedan kom att betrakta 
som anledningen till den mörkerrädsla som hon hade upplevt som mycket 
besvärlig både som barn och långt senare. Hon har visserligen förståelse för 
att föräldrarna tog till detta medel för att få henne att sova som barn. Likväl 
förklarar hon i intervjun att hon upplevde det som ett, om än oavsiktligt, 
missbruk av den tillit som barn så självklart riktar mot sina föräldrar. Följ-
aktligen vill hon själv ta avstånd från en sådan praxis: ”Jag skulle själv aldrig 
drömma om att inte tänka på i förlängningen vad det kunde göra för mina 
barn.” 

Föräldrars separationer 
Föräldrarna förefaller alltså inta en särställning när det gäller människors 
tillit och det tycks finnas många olika anledningar till att tilliten i föräldrare-
lationen skadas. Föräldrarnas separationer kan tänkas vara en sådan. Forsk-
ningen i ämnet har, som jag tidigare visat, presenterat blandade resultat om 
huruvida föräldrarnas skilsmässa kan påverka barnens tillit. Bilden från in-
tervjupersonernas berättelser är lika blandad; det är inte ovanligt att en 
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skilsmässa ur barnets perspektiv upplevs som en lättnad, särskilt när hemmet 
är konflikttyngt på grund av föräldrarnas oenigheter. 

Jag minns jätteväl när jag för första gången tänkte – och då bodde jag fortfa-
rande hemma, jag kan inte ha varit mer än 14, 15 eller någonting – när jag för 
första gången tänkte att jag vill att de skulle separera. Att jag önskade en se-
paration. Innan dess hade det varit extremt laddat, ångestladdat. Det var ju det 
som man inte ville, men jag såg ju, åh, de ska nog… Det bästa är nog att de 
lever tillsammans, alltså jag vill ha min mamma och min pappa. Men jag 
minns tanken när den första gången dök upp, att tänk om de ändå kunde leva 
sina liv lyckliga i stället för att bara förgöra varandra liksom och underminera 
varandra. (Mona) 

Snarare framstår möjligheterna att upprätthålla en tillitsfull relation till sin 
mamma och/eller sin pappa som viktigt för tilliten till dem och andra även 
senare i livet, och inte huruvida föräldrarna lever i en parrelation; en iaktta-
gelse som också återfinns i Kings (2002) och Franklin med fleras (1990) 
studier. 

Flera intervjupersoner med skilsmässoerfarenhet berättar att de är med-
vetna om att de måste vårda sin egen parrelation. Flera intervjuer pekar sam-
tidigt på att även om man inte har känt full tillit till sina föräldrar behöver det 
inte nödvändigtvis försämra ens möjlighet att känna tillit till en partner sena-
re i livet. Mona, från exemplet ovan, menar exempelvis att relationen till 
mamman kännetecknades av att ”hon hade problem med relationen till mig, 
hon såg mig som konkurrent till min pappa”, vilket antagligen också bidrog 
till den senare separationen föräldrarna emellan. Likväl förefaller en tillits-
baserad partnerrelation som naturlig när hon talar om sin egen sambo: 

Men han har varit en jätteviktig person i mitt liv för att han har alltid varit … 
Han har sagt att ’jag finns här. Jag kommer att finnas där även om du föränd-
rar dig om jag i förlängningen kan acceptera förändringen.’ Så länge jag då 
tycker det är okej, men jag finns här och som en trygghet då. Så han var min 
första rot någonstans. Där jag kände att jag ville stanna kvar liksom. Och jag 
var ganska rastlös innan dess. (Mona) 

I Monas berättelse framstår snarare den trygghet som hon upplever i sin rela-
tion och den tillit hon har till sin partner som en välbehövlig kontrast och 
kanske till och med en form av upprättelse för det kyliga klimat hon känt av i 
föräldrahemmet före och efter föräldrarnas skilsmässa. 

Flera intervjupersoner med skilda föräldrar som sedan växt upp med sin 
mamma berättar att de sörjde sin pappa. De ger uttryck för att de är mycket 
medvetna om att deras självbild har formats av en frånvarande pappa och 
beskriver denna prägling som något negativt. Där finns alltså paralleller till 
Baker (2005) som visat på ett samband mellan frånvarande föräldrar och 
dålig självtillit. Malin återkommer exempelvis flera gånger till att frånvaron 
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av pappan har spelat en stor roll i hennes liv, och kopplar det till en osäker-
het i framför allt kärleksrelationer. 

Såväl Yvonne, Martin som Malin miste sina fäder mycket tidigt i livet, i 
bemärkelsen att de saknade nära eller regelbunden kontakt med dem. Jag 
noterar att dessa tre ingick i den minoritet av informanter som inte levde i en 
parrelation vid tidpunkten för intervjun trots att de gärna ville ha en partner. 
Det finns alltså paralleller till resultaten i Kopp-Smiths (2010) studie där det 
fanns ett samband mellan förlust av föräldrar i barndomen och lägre tillit, 
samt att ha svårare att ingå intima relationer i vuxenlivet. 

Men också själva orsaken till och utlösaren av föräldrarnas separation kan 
ha betydelse för människors tillit. Marianne upptäckte sin fars otrohet när 
hon var i yngre tonåren och att han under en längre tid hade levt ett dubbel-
liv. Hon betonar diskrepansen mellan förväntningarna och det som hon upp-
fattar som ett omoraliskt beteende även om det inte har varit riktat mot henne 
själv. 

En period så var det väldigt…, att han inte lever upp till de förväntningar vi 
[hon och hennes syster] har på honom. Alltså han lever inte upp. Han säger 
en sak och gör en [annan] sak, det håller inte. (Marianne) 

Det resulterar alltså enligt hennes berättelse i att hennes tillit till pappan för-
stördes, vilket manifesterade sig bland annat i att hon senare bryter med ho-
nom för en period och till och med vägrar ta emot ekonomiskt stöd av ho-
nom trots att hon har svårt att finansiera sina studier på egen hand. Ändå 
resonerar hon på ett liknande sätt som Mona när det gäller den egna mannen, 
att han snarare är en trygghet trots att hon är medveten om att risken för 
otrohet alltid finns. 

Jag vill också vara tydlig med att inte alla studiedeltagare med skilsmäs-
soerfarenhet kopplar dessa direkt till andra relationer och tilliten i dem. I 
stället beskrivs relationen till föräldrarna i barndomen och upplevelserna 
kring separationen som ”lite speciella” och ”det blev som det blev”. En möj-
lig tolkning är att en sådan erfarenhet på inget sätt är ovanlig i Sverige, vilket 
gör det kanske lättare att leva med utan att det drabbar ens tillit. Sett till hela 
materialet tycks skilsmässor enbart mycket indirekt ha betydelse för barnens 
sätt att tänka kring tillit, i alla fall i vuxen ålder. 

Föräldrar som varnar och är förebilder 
I regressionsanalyserna framstår rådet från föräldrarna att inte lita på vissa 
typer av människor som en av de allra viktigaste faktorerna för tillitens samt-
liga dimensioner. Men hur beskriver de intervjuade dessa eventuella var-
ningar och vilka eventuella mönster går att se i socialiseringsprocessen i 
stort? 

Socialisation från ursprungsfamiljens sida under uppväxten kan å ena si-
dan betraktas som en aktiv uppfostringsprocess i form av att man blir upp-
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manad till att agera på ett visst sätt respektive varnad för olika personer, 
situationer eller beteenden. Å andra sidan kan den indirekt ske genom att 
föräldrarna agerar förebilder (Stolle & Nishikawa 2011, s. 286f.). 

Jag ska börja med den mer direkta formen. Något oväntat130 kunde få av 
intervjupersonerna minnas att de uttryckligen hade blivit varnade för annat 
än de mest uppenbara farorna, alltså ”det här vanliga”. Ett antal kvinnor fick 
höra att de inte skulle följa med okända män, en typ av varning som inte 
männen hade någon erfarenhet av. Denna iakttagelse avspeglar möjligen en 
uppfattning om flickors och kvinnors förment större sårbarhet (Heber 2007, 
s. 28; Sandstig 2009, s. 80ff.). 

Att inte ha blivit varnade betraktar flera intervjuade i medelåldern som ett 
uttryck för att det också fanns färre risker i samhället när de var små jämfört 
med i dag. De länkar alltså sina individuella erfarenheter till strukturella 
förutsättningar och talet liknar på så vis risksamhällesbegreppet (jfr. Beck 
1992). 

Alltså jag är uppvuxen med… Men det är ju den tiden. Nu låser man ju dör-
ren, det gör jag också. Men jag är uppvuxen med… Låser man så lade man 
nyckeln under [dörrmattan eller en blomkruka] liksom. Alla visste det. Och 
man kunde gå in i varandras hus och sådär. Vi sprang ut och in överallt. (Ma-
rianne) 

Alternativt menar de att deras föräldrar åtminstone inte var lika medvetna 
om potentiella risker jämfört med dagens föräldrar. Några intervjupersoner 
försöker också närmast försvara föräldrarnas tillitsfullhet och frånvaron av 
varningar med att ”tiderna har förändrats” sedan dess. Exempelvis säger 
Måns om att be någon om hjälp med bagage: ”Förr skulle man nog göra det, 
men det är olika mot 70-talet.” Möjligen sker detta försvar med anledning av 
att de tror att ett sådant underlåtande kan framstå som dumdristigt vid en 
ytlig anblick. 

Utöver att det skulle ha varit mindre farligt lyfts även en ”otroligt mycket 
friare” barnuppfostran på 60- och 70-talet (än tidigare) fram som en anled-
ning till att inte ha blivit överdrivet varnad. Snarare betonar flera intervju-
personer att de blivit uppmuntrade att testa nya saker. Jag menar att man kan 
förstå det som att det underlättas av att man ackumulerar det som jag vill 
kalla för erfarenhetskapital, som senare kan användas som en form av resurs; 
man får redskap till att fatta beslut senare i livet utifrån sina upparbetade 
färdigheter att bedöma olika situationer. 

De flesta informanterna redogör för att de själva har fått en rätt liberal 
uppfostran, på samma gång som de uttrycker en generell tillitsfullhet i de 
flesta avseenden i livet. Det överensstämmer med Uslaner (2002, s. 102f.) 

                               
130 I enkätmaterialet var det ändå 21 % som svarade att de hade blivit varnade ofta och 36 % 
ibland. (Personer mellan 18 och 64 år, inklusive ”minns inte”-alternativet.) 



 162 

som visat att en antiauktoritär uppfostran står i positiv relation till männi-
skors allmänna tillit. 

Men jag finner inte enbart stöd för denna koppling. Intervjupersonerna i 
20-årsåldern som alltså växt upp på 1980-, 90- och 2000-talet kan inte heller 
antas vara särskilt auktoritärt uppfostrade om man utgår från den rådande 
samhällsandan och antyder inte heller sådana erfarenheter. Likväl säger de 
sig överlag vara lite försiktigare, som inledningsvis nämnts. 

Omvänt skildrar några intervjupersoner (Marja, Markus och till viss del 
Mona) sin uppväxt till och med som direkt auktoritär. Det återspeglade sig i 
att ”man inte fick bryta mot de normer som gällde” och att uppväxten präg-
lades av många förbud. Ingen av dem beskriver sig dock vara särskilt miss-
tänksam som vuxna. 

Den indirekta formen av socialisering utgörs av den förebildsfunktion 
föräldrarna kan ha. Mattias berättar exempelvis hur den kultur som fanns i 
hans föräldrahem av att bjuda in utsatta människor har bidragit till hans egen 
tillit till och generositet gentemot okända människor som bland annat speglar 
sig i hans lokalpolitiska engagemang. Det finns alltså mycket som tyder på 
att föräldrar överför sin tillit till sina barn genom sitt agerande (jfr. Uslaner 
2002, s. 163). 

Än tydligare gick eventuella förebildsfunktioner att se när det rörde sig 
om beteenden som signalerar misstänksamhet. Det rör sig alltså om indirekta 
tillitsbudskap där föräldrar tycks förmedla sina tankemönster genom sitt eget 
sätt att agera. Veronica gömmer till exempel alltid sina värdesaker, vilket 
hon lärt sig att man ska göra genom föräldrarnas praxis: 

V: Om jag till exempel har hantverkare hemma, då tar jag bort det [smycke-
skrinet]. Då låter jag det inte stå. Det står [vanligtvis] på byrån i sovrummet. 
Då ställer jag in det bakom några tröjor i en garderob, det gör jag nog fortfa-
rande. Men det har vi alltid gjort hemma hos oss när vi åkte bort. 

I: Inte utifrån incidenter, utan det var dina föräldrar? 

V: Nej, sådant lägger man undan lite när man ska åka bort. (Veronica 2) 

När hon har främmande människor i huset eller när hon reser är hon sina 
föräldrars vana trogen utifrån den underförstådda föreställningen att tillfället 
gör tjuven. Ett annat exempel är Margareta som berättar om hur föräldrarna 
var mycket ”ordentliga” när det gällde rutiner kring att låsa dörrar och annat, 
vilket hon också säger sig vara själv. När föräldrar beter sig på ett sätt som 
pekar på att man inte kan lita på okända människor, tillsammans med upp-
lysningar om att det är nödvändigt just på grund av omgivningens opålitlig-
het, tycks det alltså i vissa fall kunna anammas av barnen. 

En eventuell överföring mellan föräldrarnas och barnens sätt att tänka och 
agera behöver dock inte nödvändigtvis ske på ett förutsägbart sätt. Tvärtom, 
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förhållningssätt och handlingsmönster kan också resultera i ett aktivt av-
ståndstagande, vilket det också fanns flera exempel på i informantberättel-
serna. Vissa intervjuade säger att en eller båda deras föräldrar var ganska 
misstänksamma mot omgivningen, framför allt mot okända personer, både i 
attityd och handling. Ändå kan dessa informanter snarare beskrivas som 
tillitsfulla. Malin skildrar hur hon tog intryck av olika vuxna i sin omgiv-
ning: 

[…] Utan hon [mamman] var mera pessimistiskt inställd till människor hon 
träffade. Och det fick mig att bli tvärtom. Ja men, lite så, varför liksom? När 
hon såg någon på gatan ungefär ’Ja, varför gör de så där?’. Men jag: ’Men det 
kanske finns en orsak’. […] Och jag hade väl en dagmamma som var precis 
tvärtom, snarare som var positiv. Och då såg jag ju liksom skillnaden. Och 
sen så ville jag vara mer som henne än som min mamma. (Malin) 

Citatet illustrerar både avståndstagandet från mammans sätt att se på männi-
skor och betydelsen av andra vuxna som kan få en central ställning i barnets 
liv. De kan betyda mycket i bemärkelsen förebild, något som dagmamman 
gjorde i detta fall. Möjligen kan man också förstå denna distansering som en 
form av trotsreaktion, som hos Mia som själv tagit avstånd från sin pappas 
oärliga beteenden och som säger att hon tänkte: ”’Jag ska inte bli som mina 
föräldrar. Jag gör inte på det sättet utan på ett annat sätt.’” 

Mot denna bakgrund skulle man kunna tolka det som att tilliten är en 
starkare drivkraft än misstron, vilket gör att man väljer den. Här aktualiseras 
inte minst de normativa föreställningarna om tillit och då speciellt tillit som 
maxim. Likväl går det inte att dra någon entydig slutsats om dess ursprung; 
med utgångspunkt i exemplen verkar det finnas en rad faktorer som samver-
kar såsom samhälleliga strukturer, uppfattningar om samhället samt de kul-
turer som etableras i enskilda familjer, men också individers egna övertygel-
ser och drivkrafter. 

Mobbning 
En offentlig institution som i stort sett alla barn i Sverige har någon erfaren-
het av är skolan. Redovisningen av enkätsvaren i kapitel 5 pekade på ett 
förhållandevis stort förtroende för grundskolan bland den svenska befolk-
ningen, i synnerhet bland gruppen unga vuxna. Därför vill jag i detta avsnitt 
särskilt lyfta fram de intervjuades erfarenheter av skolmiljön, i den mån den 
nämns som betydelsefull för deras tillit både till sig själva och till andra 
människor. 

I synnerhet negativa erfarenheter i form av mobbning intar en central 
ställning i några av intervjuerna. Malin berättar exempelvis om de långsikti-
ga följderna. 
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Det [mobbningen] gör inte att jag är negativt inställd till en person jag träffar, 
men det gör att jag kan känna så här: ’Jaha, hon umgås med mig. Varför um-
gås hon med mig? Gillar hon mig? Och om hon gillar mig, vad är det jag gör 
som hon gillar?’ För i så fall måste jag ju fortsätta att göra det så hon ska 
fortsätta gilla mig. (Malin) 

Malin beskriver hur hon är på sin vakt vid en ny bekantskap. I andra delar av 
intervjun ger hon också en bild av sig själv som ytterst försiktig när det gäll-
er tillitsfulla handlingar gentemot okända såsom att låna ut något, lämna 
bostaden olåst en kort stund eller visa någon vägen. 

Flera, men inte alla, av de personer som beskriver sig själva som miss-
tänksamma eller avvaktande i ett eller flera avseenden har erfarenhet av att 
ha blivit mobbade i skolan, och/eller har upplevt ett tydligt ofrivilligt utan-
förskap. I vissa fall utgjorde upplevelsen av mobbning en del av en även i 
andra avseenden svår livssituation, i andra fall var det främst denna typ av 
utsatthet som upplevdes som betungande. 

Mer konkret kunde det handla om att exkluderas av klasskamrater och bli 
utpekad som en person med udda intressen. I andra fall rörde det sig mer om 
att ha ”fel” kompisar som först och främst utnyttjar ens vänlighet och gene-
rositet utan intresse för själva personen. 

Hur kan det komma sig att mobbning verkar inta en särställning bland er-
farenheter som verkar vara direkt skadliga för människors tillit? Jag vill ge 
flera skäl till att det förhåller sig så; en har med de involverade parterna att 
göra, en rör svekets natur och en är relaterad till tajmingen. 

När det handlar om mobbning är det inte de närstående som står för ett di-
rekt svek; de är bara indirekt involverade i att tilliten förstörs. De som står 
för sveket är i regel vänner och/eller klasskamrater som blundar eller inte 
vågar försvara mobbningsoffret. Viktor försöker rekapitulera hur han tänkte 
när han inte stod upp för en klasskamrat som liksom han själv var utsatt för 
trakasserier. 

Och sen på högstadiet, då blev han [kompisen] utfryst och mobbad och jag 
bara kände att här kan jag inte vara något mer, det blir bara problem. Och då 
har jag i efterhand känt, borde jag ha gjort någonting, borde jag ha ställt upp, 
borde jag…? Jag kanske bara, du vet, lät bli att blanda mig i och hade bara 
min egen trygghet eller säkerhet [i åtanke]. Det får jag nog aldrig svar på och 
det känns lite konstigt när man tänker på det. Men samtidigt tänker jag lik-
som det är inte mitt problem att ta tag i när man är 14. (Viktor 2) 

I Viktors ögon är det inte hans ansvar, vilket gör att han själv bidrar till den 
dubbla utsattheten (att få stå ut med trakasserier och att inte få stöd) hos nå-
gon annan, kanske utifrån en rädsla att själv försätta sig i en ogynnsam situa-
tion igen. 

Men det är inte enbart klasskamrater som inte lever upp till sin roll som 
kompisar eller åtminstone vänskapligt sinnade skolkamrater, utan även insti-
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tutionen skolan i sig som kan tänkas bidra till det upplevda sveket av omgiv-
ningen. Flera mobbningsoffer vittnar om skolans ointresse av att agera mot 
denna typ av övergrepp. Malin säger exempelvis: ”Ingen som brydde sig. De 
[skolpersonalen] såg väl kanske, men de struntade i det.” Viktor och Vivian 
som varit utsatta för mobbning uttrycker också ett påtagligt lågt förtroende 
för olika samhälleliga institutioner i vuxen ålder, kanske just därför att de 
anser att de är inte att räkna med. 

En andra anledning till varför just mobbning tycks lämna så djupa spår 
när det gäller tillit skulle kunna vara att de andras agerande angriper männi-
skors självförtroende. Det är sällan bara en enskild egenskap som mobbarna 
utpekar, utan ofta förmedlar de bilden av att det är fel på hela personen. Det-
ta gör att det är lätt att offret ifrågasätter sig själv och tar med denna osäker-
het in i nya relationer även som vuxen, vilket Malin i citatet ovan gjorde. 
Mona berättar också hur hennes tillit till sig själv sänktes och hur det över-
fördes även till andra relationer, om än främst till jämnåriga kamrater: 

Jag tog på mig, jag var öppen för det. Så det var ju lätt att få mig att gråta. 
Det var lätt att flytta mig utanför. Det var lätt att låta mig vara med på deras 
premisser och sen bara: [smäller med händerna] ’Ut!’ Jag fick ju vara med 
om jag hade bokmärken, om jag hade kulor tills jag blev av med dem. Det 
var ju jättehemskt. Det var inte så att det var fysiskt, mer än vid enstaka till-
fällen, så att de slogs eller plågade en. Men det är klart att det präglade mig, 
det gjorde det ju. Det var så jag tror att jag blev extremt anpasslig också. Om 
jag var alldeles stilla och inte gjorde någonting då kunde jag liksom bara bli 
en som… (Mona) 

Enligt samma logik kunde Malena och Mona bryta andra elevers trakasseri-
beteende gentemot dem genom att de fick ökat självförtroende på arenor 
utanför skolan samt genom vänner som försvarade dem. 

Som en tredje anledning till att mobbning tycks ha så förödande konse-
kvenser för människors tillit nämnde jag tajming. Man kan tänka sig att den 
tidsmässiga placeringen har betydelse genom att det pågår ett intensivt iden-
titetsarbete i barndomen och ungdomen (Erikson 1965, 1969). När detta 
störs genom brist på bekräftelse av att man duger kan de tänkas komma 
ikapp med detta arbete i ett senare skede i livet. 

Erfarenheter i vuxen ålder 

Bemötande 
När vi i enkäten frågar efter erfarenheter av institutioner och privatpersoner 
använder vi ordet kränkt. Det finns två anledningar till att jag använder det 
ordet återhållsamt i presentationen av det kvalitativa materialet. Den första 
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anledningen är att jag är medveten om att uttrycket har rätt starka konnota-
tioner och har också diskuterats som en överkänslighet och självpåtagen 
offermentalitet som har till och med beskrivits som en samhällstrend 
(Silfving 2011; Zaremba 2008) samtidigt som det ligger utanför mitt fokus 
att positionera mig i denna diskurs. Den andra anledningen är att intervjuper-
sonerna i ytterst liten utsträckning själva använder termen. I stället talar jag 
om positivt och negativt bemötande. 

Upplevelsen av positivt och negativt bemötande av myndigheter 
Enligt regressionsanalyserna finns det en tydlig koppling mellan faktiska 
erfarenheter och förtroende för institutioner där positiva erfarenheter i regel 
sammanfaller med större förtroende, och känslor av kränkthet sammanfaller 
med lägre förtroende. Kopplingen till positivt bemötande framstår dock som 
mycket svagare i intervjuerna eftersom logiken många gånger verkar vara att 
så länge det inte uppstår några problem kan man ha ett svalt men relativt 
stort förtroende för institutioner131, speciellt myndigheter. Det räcker många 
gånger med en uppfattning om ”att folk sköter sitt jobb”. Jag har redan antytt 
i kapitel 5 att neutrala erfarenheter många gånger ligger nära eller till och 
med är identiska med det som värderas som direkt positiva erfarenheter. 
Ibland tecknas dessa relativt positiva erfarenheter mot bakgrund av ganska 
negativa förväntningar. 

De negativa erfarenheter som ändå tas upp rör många gånger att man bli-
vit ohövligt eller oengagerat bemött, snarare än att att ens ärende inte blivit 
korrekt utfört. Margit berättar till exempel om att hon upplevde att tjänste-
männen från arbetsförmedlingen bemötte henne på ett respektlöst sätt i en 
fas av nyorientering. Hon anser att de ”mest är till för att trycka folk ner i 
skorna”. Ett förlorat förtroende tycks då enbart gälla den berörda verksamhe-
ten. Överlag är det få konkreta situationer som informanterna berättar om. 

Däremot är det inte lika självklart att man har samma typ av svalt förtro-
ende när man till exempel genom sjukdom, arbetslöshet eller funktionsned-
sättning tvingas till frekventa kontakter med olika institutionsaktörer. 

Framför allt Yvonne, som har en varaktig funktionsnedsättning, berättar 
om en mängd möten med olika typer av offentliga institutioner där erfaren-
heter som hon bedömer som negativa dominerar. Hon menar att dessa mö-
ten, där hon känner att hon inte fått det stöd hon förväntat sig och som hon 
uppfattat sig ha rätt till, har bidragit starkt till att hon generellt är mycket 
skeptisk till flera av dem; den kommunala förvaltningen, Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan och till viss del även landstingen genom den vård hon 
behöver. 

                               
131 Jag är medveten om att institutionsbegreppet kan rymma mycket. Intervjupersonerna asso-
cierar dock många gånger till olika beslutsfattare och välfärdsutförare i den offentliga sektorn. 
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En händelse som etsat sig fast i hennes minne är när hon, för henne helt 
överraskande, i samband med sjukförsäkringsreformen132 kontaktades av en 
handläggare på Försäkringskassan som ifrågasatte de femtio procent sjuker-
sättning som hon hittills haft rätt till: 

Det som man måste göra det är ju att skicka in sina eventuella sjukskriv-
ningspapper till en inläsningscentral som Försäkringskassan har i Östersund. 
Men förutom den, har det inte varit någon personlig kontakt. Det var inte så 
att jag har kunnat ringa och fråga om någonting eller så. Så därför har jag inte 
vetat att jag har en personlig handläggare. Så jag har skickat in när det har va-
rit dags för ett sjukskrivningspapper från läkaren så har jag skickat in det. 
Och sen har jag inte hört någonting mera. Men sen blev det ju en väldig fart i 
och med nya reglerna som trädde ikraft och sen var de väl förmodligen lite 
sent ute för att… Efter det att han [handläggaren] sa då att jag skulle vara 
samarbetsvillig [tecknar citationstecken med händerna] den närmsta tiden 
fick jag ytterligare ett samtal. Då ville han träffa mig. 17 december. När han 
går på julledighet 18 december. Och sen är det jul och nyår och året är slut 
och pengarna är slut. Så den här julen och nyårshelgen har jag inte riktigt ve-
tat om jag har råd att verkligen äta de där köttbullarna för jag visste inte vilka 
pengar som skulle komma i januari. (Yvonne 2) 

Längre fram i intervjun berättar hon att hon själv menar att hon inte blivit 
mer arbetsförmögen än tidigare då sjukdomen snarare försämrats, varför hon 
uppfattar ifrågasättandet som oskäligt. I citatet ger hon uttryck för den osä-
kerhet hanteringen av hennes ärende skapar och hur maktlös hon känner sig. 
Dels genom att hon plötsligt kontaktas och förväntas att agera snabbt, utan 
att tidigare ha haft personlig kontakt med någon handläggare, och dels ge-
nom att hon är rädd att förlora den ersättning hon hittills haft rätt till och som 
hon säger sig ha svårt att klara sig utan. 

Flera av Yvonnes skildringar av sina kontakter eller kontaktförsök med 
framför allt Försäkringskassan och den ”speciell[a] jargong” hon menar sig 
ha stött på färgas av en närmast cynisk underton. Det verkar som om hon har 
blivit besviken så många gånger på olika myndighetsföreträdares bemötande 
att hennes förtroende redan är ytterst begränsat. Följaktligen tycks hon inte 
ha några större förväntningar på ett positivt bemötande eller gynnsamma 
beslut för sin egen del i framtiden heller. Hon talar också om sin egen vilja 
att vara så självständig som möjligt, varför hon uppfattar en del tjänstemäns 
agerande eller underlåtenhet att agera som ”total oförståelse” som hon kän-
ner sig mycket frustrerad över. Hon berättar om liknande erfarenheter som 
några av hennes bekanta gjort, som också har en funktionsnedsättningt. På så 
sätt kan man utgå från att även sociala, det vill säga indirekta, erfarenheter 
kan bidra till denna negativa bild. 

Men man kan givetvis också tänka sig att själva det faktum att vara bero-
ende av välfärdsinsatser för sin försörjning bäddar för ett misstroende. Som 

                               
132 Införandet av nya sjukförsäkringsregler under den borgerliga regeringen 2006-2010. 
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jag tidigare utvecklat under rubriken Frivillig och ofrivillig tillit  i kapitel 5 
verkar tillit också vara starkt förknippad med olika normativa antaganden, 
där frivillighet i relationer generellt värderas som något positivt, medan 
påtvingade kontakter betraktas som negativa. Här finns det paralleller till 
Kumlin och Rothsteins (2005) undersökning som visade på negativa sam-
band mellan just behovsprövade välfärdsinsatser och generaliserad tillit på så 
sätt att behovsprövning aktualiseras i samband med att man känner sig 
tvingad att vända sig till någon myndighet. I Yvonnes fall verkar det dock 
först och främst handla om att förtroendet för de institutioner hon varit i 
kontakt med tagit skada. 

Vissa negativa händelser som de intervjuade relaterar till tillit är mer indi-
rekta. Med det menar jag att personen i fråga inte själv drabbas utan att erfa-
renheten främst utgörs av en iakttagelse. Som exempel kan Margit nämnas, 
som genom sitt arbete på Utrikesdepartementet i slutet av 1980-talet under 
en period levde i två olika odemokratiska stater. Hon var väl medveten om 
den misstro som fanns mellan medborgarna där, men hon behövde aldrig 
utstå några begränsningar eller trakasserier för egen del. Därför framstår det 
som rätt naturligt att hon kan berätta om den begränsade yttrandefriheten där 
på ett lite skämtsamt sätt: 

Jag vet mycket om hur ambassaden resonerar och hur vårt UD tänker. Jag 
kan ju nästan avslöja en nationell hemlighet. Jag har inte stött på så känslig 
information, men ändå. Det blev lite sådär att man… Men det är också att 
välja. En del tyckte det var otroligt obehagligt och vi var liksom så där, när 
man gick på restaurang, så petade man i blomman och sa [med hög röst] 
’Hörde du det nu?’ Om det var någon mikrofon så skulle det göra ont i örat. 
(Margit) 

Även om hon givetvis inte hade förtroende för detta lands regim finns det 
inga tecken på att det skulle spilla över på hur hon relaterar till offentliga 
institutioner i Sverige. När det gäller Vivian, som uttrycker en regelrätt miss-
tänksamhet mot institutioner också i Sverige, tycks dock detta ske mot bak-
grund av att hon berättar om ett flertal situationer då hon lade märke till kor-
ruption och ineffektiva samhällsfunktioner när hon bodde i ett sydeuropeiskt 
land dit hon hade flyttat precis efter att hon blivit myndig. En möjlig tolk-
ning är att detta utgör hennes i stort sett enda referensram, medan Margit levt 
som vuxen i Sverige under många år och därför har en mycket bredare refe-
rensram som inkluderar i stort sett välfungerande offentliga institutioner i 
Sverige. 

Margits berättelse ovan illustrerar samtidigt ett annat återkommande 
tema; nämligen att särskilt personer i övre medelåldern ofta jämför med hur 
det kunde ha varit, alternativt hur det är i andra länder, där svaret i båda fal-
len är sämre. Det hypotetiska och jämförelsen med hur det är på andra stäl-
len i världen bidrar till ett resonemang som att man i Sverige inte har någon 
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anledning att vara misstänksam. Alltså är det högst rationellt att också ha 
förtroende. 

Negativa erfarenheter av kända personer 
Som vi tidigare sett kan relationen till de personer som vi känner tillit till ha 
olika status som i sin tur är förknippad med olika förväntningar. Denna sta-
tus är till viss del förknippad med olika grader av närhet, vilket verkar ha 
konsekvenser för tilliten så till den grad att jag till och med talade om en 
närhetsprincip (kapitel 5). De negativa erfarenheter i form av svek som in-
tervjupersonerna beskriver som särskilt betydelsefulla rör ofta särskilt när-
stående personer såsom föräldrar, syskon eller partner. 

Mia betraktar faderns upprepade svek mot henne som avgörande för hen-
nes bristande tillit till honom. 

M: Jag bröt med min pappa till exempel när jag var 23 år. Så då bröt han to-
talt i sitt sätt att bete sig. Och där tror jag att han betalade med min tillit, mitt 
förtroende. [Tillitsförlusten var] Ömsesidig. 

I: [Förlorade du tilliten] Just till honom? 

M: Bara för honom. Inga andra är inblandade, utan det är riktat då helt och 
hållet. Men där började ju en process fram till det, under många års tid. Det 
brast i tilliten. Tills att det blev för mycket. Då sa jag ’nej, tack.’ Jag är inte 
intresserad av den här relationen längre. 

I: Vad gjorde att det brast till slut? 

M: Han utnyttjade oss barn ekonomiskt till sin egen fördel. För att göra sig 
själv rik. Så han utnyttjade oss på oss på olika skattetekniska sätt. 

I: På olagliga sätt? 

M: Ja, precis. Och försökte att få oss att göra saker och ting. Och dessutom då 
så lånade han ut pengar till oss barn. Vi är tre syskon. Och tog då, vad ska jag 
säga?... Ockerräntor eller ”avtal” man kan kalla det för. (Mia) 

Intervjusekvensen belyser hur Mia kände sig systematiskt utnyttjad av sin 
pappa och hur tilliten till honom som person brast helt, då hon uppfattade 
honom som djupt ohederlig. Detta mot bakgrund av att hon mer och mer 
insåg hur hänsynslöst hon och hennes bröder behandlades och att de inte var 
värda någonting i hans ögon, utöver de finansiella värden som pappan even-
tuellt skulle kunna få ut av dem. 

Vid ett annat tillfälle fick hennes tillit till sambon ”en enorm knäck”, ock-
så det en händelse som handlade om pengar, även om bakgrunden var en 
annan: 
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Jag upptäckte ett par månader efter allt det här [att hon varit sjuk] hur han 
[hennes sambo] gömt pengar. Inte pengar, men gömt brev från Kronofogden. 
Han hade skulder från Danmark. Jag tyckte det var helt sjukt. Men det ville 
han då inte berätta för mig att han hade de här skulderna. Han ville reda ut 
det, han ville börja på nytt i Sverige och allt sådant. Men det lyckades han 
inte med så han gömde allt det här. Så en dag hittade jag ett brev att Krono-
fogden skulle komma till oss två veckor senare. [skrattar till] Och liksom 
göra utmätning. Och jag bara ’vad är det här?’ och ringer upp då. Och reder 
ut allting. Och det gjorde ju det [ordnade sig]. Det blev ju en enorm knäck i 
tilliten där. (Mia) 

Trots att hon menar att det först och främst har påverkat hennes tillit till sin 
far respektive sin sambo verkar det som om det också har präglat hennes sätt 
att resonera kring pengar i allmänhet. I fråga om pengar säger hon sig snara-
re vara misstänksam än tillitsfull, vilket blir tydligt vid flera tillfällen i inter-
vjun; exempelvis i arbetssammanhang: 

Jag är nog mer… inom bostadssituationen så är man generellt misstänksam i 
Stockholm. [skratt] För, det är ju så mycket pengar inblandade. Och pengar är 
otroligt viktig[a] för alla människor. För de flesta i alla fall. Där är man gene-
rellt misstänksam. (Mia) 

Förstörandet av tillit kan vara av mycket olika natur. Jag har redan berättat 
om den otrygghet Malin berättar om att hon upplevde i föräldrahemmet som 
barn. Denna otrygghet baserar sig enligt hennes berättelse bland annat på att 
hon utsattes för ständiga kränkningar av sin mor. Hon beskriver ett flertal 
skeden då hon känt sig systematiskt utnyttjad, manipulerad och förtryckt av 
sin egen mamma, även senare i vuxen ålder. I hennes berättelse framstår 
mamman som en person som först och främst ökar sin egen självkänsla ge-
nom att se ned på andra, däribland sin egen dotter. 

När jag flyttade då ringde hon ju till mig och sa att jag hade tagit saker från 
hennes lägenhet. Hon skulle anmäla mig för polisen. Mina saker hade jag ta-
git. Hon skulle anmäla mig för polisen för stöld. Och hon höll på och skällde 
på mig och det var när jag var på jobbet. Och då började jag grina. Och då sa 
hon ’ja, det är bra att du gråter för då märker dina kolleger vilken värdelös 
dotter du är’. (Malin) 

Malin skildrar åtskilliga situationer där mamman medvetet försökt att fortsatt 
hålla henne i en beroendeställning, trots att hon sedan länge varit myndig. 
Ett exempel är när modern ringde till en tilltänkt hyresvärd och sa upp en 
lägenhet som Malin precis fått kontrakt på så att hon även fortsättningsvis 
skulle vara tvungen att bo hemma. Hon menar att mammans trakasserier har 
präglat henne starkt, inte minst i form av ett dåligt självförtroende med en 
generell försiktighet som följd (se även avsnittet om barndomserfarenheter). 
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Däremot hade Malin desto större tillit till sin äldre halvbror som tog hand 
om henne när hon var liten. I hennes berättelse133 framstår denna tillit som 
något som underlättade för brodern att utnyttja henne sexuellt: 

I: Hur gammal var du när du utsattes för de här övergreppen? 

M: Ja, det har jag också försökt att fundera på. Fast jag vet inte riktigt. Jag 
tror att jag var… 

I: Tonåring? 

M: Nej, jag tror snarare sju, åtta, någonting sådant. När han [brodern] var 
tonåring så att säga. 

I: Men det pågick flera år? 

M: Ett, två år någonting.  

I: Men du visste redan då att det var fel. Eller var det någonting du blev varse 
om i efterhand? 

M: Nej, det visste jag inte. 

I: Så det var mest i efterhand? 

M: Ja, mest i efterhand när man började ha sex på naturligt sätt, på det sättet 
det ska vara på. Då har man börjat känna att… vänta nu. Någonting stämmer 
inte. Så det var först på senare år som jag har börjat bli förbannad på honom. 
[…] 

I: Har du någonsin konfronterat din bror? 

M: Nej. Han vet. Jag tror att han vet. Han vet att jag är jäkligt arg på honom. 
Men jag har liksom aldrig uttryckt det så, men han tar avstånd. Han märker 
att... 

I: Tycker du att det är någonting som påverkat din syn på andra människor 
och liksom vem man kan lita på och inte? 

M: Ja, förmodligen. Förmodligen har det gjort det. Inte vad jag vet, men för-
modligen har det ju gjort att man inte litar på alla. I och med att han är den 
yngsta av mina äldre syskon så att säga. Så han var den som alltid var när-
mast. Alltid var den som hämtade mig hos dagmamman och så där. 

                               
133 Jag är medveten om att det kan verka som om jag som intervjuare avbryter henne hela 
tiden med nya frågor. Därför vill jag påpeka att Malin faktiskt gör en paus innan jag ställer 
följdfrågor. 



 172 

I: Så på så sätt var det mera osynligt för omvärlden eller mer att det på så sätt 
var mera naturligt att ni hade mer umgänge än du hade med övriga syskon? 

M: Ja, för de andra syskonen jobbade ju. Så det var mera han och jag mest. 
(Malin) 

Barndomshändelserna verkar ha präglat henne, och hennes tillit till honom 
förstördes irreversibelt. Bland annat märks det genom att hon refererar till 
honom som sin ”före detta bror”. Men också att ha tillit till kända och okän-
da människor verkar inte vara helt självklart för henne, hon uttrycker på 
olika sätt att hon ”inte litar på alla”.134 Jag menar att Malins berättelse kan 
tolkas som ett talande exempel på hur stor betydelse det kan ha när just ett 
förtroende missbrukas i en mycket nära relation, där förväntningarna är sär-
skilt höga inte bara på att inte skada den andra, utan också att vilja motparten 
väl. 

Andra närstående personer är naturligtvis också partner. Negativt bemö-
tande från partnern kan till exempel ha att göra med huruvida man anser sig 
få respekt. Sådana upplevda brister i respekten kan framstå som mindre gro-
va jämfört med exempelvis Malins erfarenheter av incest. Likväl är det erfa-
renheter som de intervjuade själva lyfter fram som betydelsefulla i förhål-
lande till tillit. 

Flera kvinnor berättar att de har känt sig respektlöst behandlade av sina 
partner. De berättar att deras män har förlöjligat dem. Ett exempel är Margits 
redogörelse för hur hennes sambo agerade när hon precis hade startat sin 
egen firma: 

Och han kunde tillsammans med sina affärskollegor raljera så här lite. [Iro-
niskt tonfall] ’Kul, hur kunde du tro att han [en potentiell kund] skulle vilja 
[köpa] det?’ Så där liksom skämta på min bekostnad. Det tycker jag är att 
svika ett förtroende och som leder till bristande tillit i nästa situation. (Mar-
git) 

Det framkommer i andra delar av intervjun att svackan i tilliten till hennes 
partner var tillfällig, även om hon bär med sig detta svek. Mia berättar om en 
situation då hon var nyförlöst och hennes sambo öppet surfade på internet-
sajter med pornografiskt innehåll. Vid ett senare tillfälle upptäckte hon att 
han hade börjat nätdejta: 

M: Han satte nog ut, tror jag, en kontaktannons. Och då såg jag det. 

I: Oj. 

M: Ja, precis.  

                               
134 Hennes beskrivning av sig själv är dock något motsägelsefullt, eftersom hon på andra 
ställen i intervjun beskriver sig som en tillitsfull person. 
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I: På nätet, eller? 

M: Nej, vet inte riktigt. Jag hade inte säkert koll, men då var det också det 
här… lite på det sexuella. Inte för att träffa en livslång partner, utan det sexu-
ella då. Och då blev jag riktigt irriterad. ’Ja, men varför gör du det här?’ ’Ja, 
men jag ville bara se vad som händer’. ’Ja, men vad hade du gjort om du fick 
nåt svar?’ ’Det vet jag inte.’ ’Men det är väl klart du vet. Och du vet.’ Och 
det blev lite tuffare då i stället. För det var mer aktivt agerande, tycker jag, än 
om man tittar på en sajt kanske. Och det påverkade under en lång period, 
mycket längre period än det andra. 

I: Tror du att du agerar lite mer försiktigt eller tänker: ’Ja, men han satsar 
inte’…? 

M: Nej, då undrar man ju… hur viktigt var vårt förhållande? Jag visste inte 
riktigt vad det var som gjorde att han höll sig kvar om man säger så. Och det 
var en brist i förtroendet ett tag. 

I: Men har det återkommit eller är det något som ligger där…? 

M: Det ligger nog. Det kommer nog alltid… eftersom han visade då ett in-
tresse på annat håll, även om det bara var några gånger. (Mia) 

Hon uttrycker att hennes tillit till partnern skadades. Men jag tolkar det ock-
så som att hon betonar att relationen, i alla fall på det mest intima planet, nu 
snarare präglas av tillit än av förtroende i bemärkelsen snarare riskfylld än 
självklar om man använder sig av Luhmanns (1988) terminologi, eftersom 
hon nu räknar med att partnern faktiskt kan vara otrogen. Flera andra interv-
juersoner skildrar också partnerns sexuella otrohet som något som ”gör så 
pass ont”, är ”väldigt ledsamt” och därmed förstör tilliten. Denna erfarenhet 
delas av såväl kvinnor som män. Likväl hade flera av de informanter med 
sådana erfarenheter fungerande relationer med nya partner vid tidpunkten för 
intervjun, vilket talar för att de börjar med en form av förskott i tillit i rela-
tioner med nya människor. 

Men relationen till en närstående person som är ens partner är givetvis 
komplex och man har rimligen en gemensam historia som rymmer olika 
typer av erfarenheter. För att återgå till Mia och hennes sambo berättar hon 
senare under intervjun om en annan händelse. Det rörde då att hon hade bli-
vit svårt sjuk, och hennes sambo hjälpte henne i processen att bli frisk och 
återgå till sitt vanliga liv igen, trots att han själv mådde psykiskt mycket 
dåligt av situationen, eftersom sjukdomen påminde om en tidigare livskris. 

För honom var det jättejobbigt att överhuvudtaget ringa ambulansen. Så jag 
var tvungen att säga det, du måste ringa för snart kan jag inte ens prata längre 
för allting … när man fick kramp i kroppen. Och hans sätt att efter det att 
ställa upp och fixa dygnet runt var ju att jag litade väldigt mycket på honom. 
Och just det här, han fick ju ta hand om allting. (Mia) 
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Denna händelse beskriver hon som mycket stärkande för sitt förhållande och 
för tilliten till sin partner. Händelsen tycks också bidra till en viss balans mot 
de andra tillfällen då Mia har känt sig besviken på honom. 

Ett flertal intervjuade har erfarenhet av att ha blivit svikna av vänner. 
Margareta berättar om en tidig upplevelse som kom att få betydelse långt 
efter att den inträffade: 

M: Jag vet när jag var yngre, när jag var liten och det kommer jag ihåg att jag 
hade några nära kompisar som berättade saker som var känsliga för mig eller 
om mig för andra. 

I: Bakom din rygg? 

M: Ja, bakom min rygg. Och det där, det vet jag, det satt kvar väldigt, väldigt 
länge. Man försöker att gå tillbaka och se om det påverkade tilliten till ens 
vänner, hur mycket man säger eller inte säger. 

I: Skulle du säga att du då efteråt blev mera försiktig i vad du berättar och så? 

M: Ja. Jag har ju varit väldigt försiktig med att öppna mig så. Och så där. 

I: Redan innan det hände? 

M: Nej, efter det att det hade hänt och då var jag ju bara i tonåren. (Margare-
ta) 

Men det är också viktigt att notera att även om Margareta beskriver händel-
sen som hon menar gjorde henne misstänksam mot både kända och okända 
människor för en längre tid framöver har misstron inte blivit något perma-
nent i hennes liv. 

Ytterligare en typ av händelse som återkommer ett flertal gånger utgörs 
av någon form av obalans i vänskapsrelationen, där den ena parten inte har 
känt sig sedd eller har känt sig utnyttjad på något sätt och där den symmetri 
som är vanlig i vänskapsrelationer har rubbats. I få fall har de då som en 
åtgärd för att skydda sig själva kapat banden med dessa vänner. Vanligare 
tycks vara att relationen fortsättningsvis utspelar sig på en mer ytlig nivå. 
Mia berättar till exempel om sitt tjejgäng som brukar hitta på saker tillsam-
mans. 

Vi umgås som en grupp och inte som individer, utan som grupp. Och vi kän-
ner varandra väldigt väl. Vi har varit igenom skilsmässor, barn, allting… 
känner vi och umgås mycket. Och nu ska vi göra en resa tillsammans och en 
av de här tjejerna kan då inte åka lika tidigt som vi andra. Och då har vi sagt 
att, ja men, vi anpassar oss efter henne för vi är ju en grupp, vi ska ju vara 
tillsammans. Och då är det en av de andra tjejerna som då har sagt att hon vill 
åka tidigare. Och för min del så är det okej om hon åker tidigare, men hon har 
nu ringt runt till alla andra och fått dem att gå med på att åka tidigare, vilket 



 175 

gör att den här andra tjejen blir lämnad ensam. Och det tycker jag inte är 
schysst. Det tycker jag är då… för mig så tappar jag förtroendet och tilliten 
till den här tjejen som då har gjort på det sättet. (Mia) 

Mia ger alltså uttryck för att villkoren för vänskapsrelationen har förändrats 
genom att lojaliteten har ifrågasatts och en person har själv försatt sig i en 
maktposition. Därmed har den tidigare ganska självklara tilliten till vännen i 
fråga minskat avsevärt för Mia, som säger: ”Nu vet jag vad den [tjekompi-
sen] går för, fine” och ”Jag vet nivån. Men jag gör inte heller… det är inte så 
att det sitter någon tagg i mig. Men man har människor på olika nivåer.” 
Detta utesluter inte att hon fortsätter att umgås med samma tjejgäng. Gemen-
samt för flera berättelser är att tilliten försvinner eller minskas för just för 
denna specifika vän. 

Utsatthet för brott av okända eller ytligt kända personer 
Att man själv eller någon närstående har varit offer för brott har viss betydel-
se för tillitens olika dimensioner enligt regressionsanalyserna. Detta motive-
rade att också fråga om eventuella erfarenheter av brott i de fall de intervjua-
de inte själva hade tagit upp dem som viktiga händelser i förhållande till tillit 
och förtroende. 

Erfarenhet av inbrott sammanfaller i regressionsanalyserna med lägre 
värden i fråga om trygghet. Även om flera intervjupersoner har varit offer 
för egendomsbrott är det egentligen bara fallet med Mias pappa, som jag 
nyss skildrat, som någon tagit betydande ekonomisk skada. 

Det är huvudsakligen de medelålders intervjupersonerna som berättar om 
denna typ av erfarenheter. Möjligtvis har det att göra med deras ålder och 
därmed potentiellt större risk för att ha råkat ut för något sett över tid jämfört 
med de unga vuxna. Nästan alla medelålders intervjupersoner har någon 
erfarenhet av så kallade mängdbrott som stöld. De intervjuade kopplar hu-
vudsakligen regelrätta brott till sin känsla av yttre trygghet samt till sitt sätt 
att handla. Det senare behandlar jag närmare längre fram i texten under ru-
briken Selektiva överföringar. 

Den mildaste brottsformen är olika typer av stölder, ibland kopplade till 
inbrott. Malena jämför betydelsen av olika typer av stöld för hennes tillit: 

Jag tror att det är jättestor skillnad när man till exempel får ett inbrott eller 
någonting. Jag tror det är stor skillnad för integritetskränkningen kommer 
nog där. För då är någon inne i mitt liv och tar. Det är stor skillnad med den 
typen av stöld som hände mig där jag stod vid en kiosk och jag lade pengarna 
här [visar] uppe på en… och sen när jag skulle ta den var den [plånboken] 
borta. Någon hade stått vid sidan om och tagit den. Och min väska som för-
svann när jag hade den där bakom ryggen. Alltså det var verkligen offentliga 
platser och jag var klantig. Jag liksom var ouppmärksam. Så visserligen så 
kanske det har ökat min uppmärksamhet på offentliga platser just det här att 
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inte lämna ifrån mig väskor och så. Men det kändes inte liksom som att det 
tog djupt med den stölden eller någonting sådant. (Malena) 

I Malenas berättelse framstår det också som närmast naturligt att man blir 
bestulen om man inte vaktar sina ägodelar. Jag tolkar det som att logiken i 
hennes resonemang är att ju mer integritetskränkande man uppfattar ett brott, 
alltså ju mer det rör ens privatsfär och ju mer man är utvald som offer (till 
skillnad från vem som helst som råkat lägga sin plånbok där), desto mer 
skadas ens tillit. Mot bakgrund av detta uttalande förvånar det inte att även 
de intervjupersoner som har blivit bestulna i allmänhet inte är misstänksam-
ma. Detta särskilt med tanke på att de inbrott som de intervjuade varit med 
om alltid har skett när ingen varit hemma eller i bilen och de har inte heller 
varit förknippade med något fysiskt obehag. 

Materiella förluster överlag tycks inte uppfattas som så betydelsefulla för 
människor i medelåldern, varav de flesta i den här studien lever ett relativt 
tryggt liv ekonomiskt. Ingen av de intervjupersoner som befinner sig i mate-
riellt mer utsatta positioner berättar om erfarenhet av egendomsbrott. 

Det tecknas dock en helt annan bild när det kommer till vålds- och sexu-
albrott, alltså just integritetskränkande erfarenheter. Bland olika brottstyper 
är det enbart våldsbrott som korrelerar med flera tillitsdimensioner i regres-
sionsanalyserna. Vi frågade inte explicit om sexualbrott i enkäten, men det är 
möjligt att respondenterna även räknat in det. 

Flera av de medelålders kvinnorna har erfarenhet av att ha blivit utsatta 
för sexuella övergrepp:135 För Malin rörde det sig om incestuösa övergrepp 
när hon bara var ett barn, vilket jag behandlat förut. Malena och Margareta 
har som unga kvinnor blivit påtvingade sexuella handlingar av män de enbart 
kände ytligt. Mona berättar att hon har varit med om ett våldtäktsförsök när 
hon var i 20-årsåldern. För Malena och Mona har dessa erfarenheter visserli-
gen gjort ett starkt intryck, men de beskriver dem inte som erfarenheter som 
förändrat deras liv i grunden. Jag vill förtydliga vad jag menar genom att låta 
Malena berätta om hur hon reagerade: 

Jag kanske blev lite besviken på mig själv, på sätt och vis där, för att jag inte 
protesterade mer, men liksom just det där att… för det är en hårfin skillnad. 
Alltså hur agerar man när man hamnar i något som man inte vill? Protesterar 
man stenhårt med risk för att det blir ett övergrepp som är liksom svårsmält, 
eller bara… ja, men liksom, ah, ’Visst gör det snabbt som fan så går det över’ 
[skrattar till] Man gör ju något slags övergrepp på sig själv lite grann för att 
man går med på något som man inte vill gå med på. Och det där… jag var ju 
under en period ganska besviken på mig själv, att jag inte hade varit mera 
tydlig så. (Malena) 

                               
135 Malin, Margareta och Mona använder termerna våldtäkt och våldtagen i samband med att 
de berättar om händelserna. 
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Dels förklarar Malena att hon uppfattar olika grader av integritetskränkning i 
den andras handling och att hon kan påverka det genom sitt eget agerande. 
Stretar hon inte emot, utan spelar med, verkar det i hennes ögon framstå som 
ett mindre allvarligt övergrepp, inte minst för att hon då kanske undviker 
regelrätt våld. Dels visar citatet att hon snarare letade efter orsaker hos sig 
själv till att hon inte förhindrade övergreppet, även om hon har ett annat 
förhållningssätt nu många år senare. I samtliga fyra fall beskrivs det som att 
tilliten till en själv har tagit skada på något sätt. 

Malena och Mona anser inte att deras tillit till andra generellt skulle ha 
minskat även om båda berättar att de känt sig skärrade under en period. Mer 
bestående konsekvenser, menar de, är att de är mer vaksamma när de träffar 
nya människor, Malena till exempel, identifierar ”folk som [hon] kanske inte 
litar på”. En möjlig tolkning av att följderna inte är allvarligare än så är att 
självförebråelserna fungerar som ett skydd. Om man på något sätt tror att det 
är ens eget fel, åtminstone vid den tidpunkten då händelsen inträffade, behö-
ver det inte påverka ens tillit till andra människor. 

Men alla har inte lika lätt att kunna lämna en sådan händelse bakom sig. 
Margareta menar att hennes tillit har påverkats av ett sådant övergrepp i flera 
avseenden: 

M: Jag blev våldtagen och det har ju också påverkat tilliten till män. 

I: Hur gammal var du då? 

M: Då var jag 20. Ja, det var en person som jag hade bjudit in, men det spelar 
ju ingen roll. 

I: Någon som du kände? 

M: Nej ja, som jag kände lite grann. Och bjudit in och fikat. Men det som var 
också det var att han försökte psyka mig. Det var ju väldigt jobbigt för mig. 
(Margareta) 

Med ”att psyka” förstår jag henne som att förövaren satte henne under press 
så att hon inte berättade för någon förrän långt senare i livet då hon bearbe-
tade händelsen med psykoterapeutisk hjälp. Längre fram i intervjun skildrar 
Margareta följderna av våldtäkten så här: 

M: Ja, man känner sig mindre värd. Värdelös ganska mycket egentligen. Det 
blir sådana följder utav när man utsätts för våld på olika sätt så det… 

I: Inte så mycket gentemot förövaren utan då mera gentemot dig själv? En 
besvikelse på dig själv? 

M: Ja, och att jag inte klarade av och liksom… Jag visste inte riktigt hur jag 
skulle hantera det här för mig själv heller. Det viktigaste hade ju varit åtmin-
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stone att prata med någon kompis. Prata med någon vän, men jag vågade 
[inte.] Jag kände mig så smutsig för jag hade bjudit in den här personen. 
(Margareta) 

Som i de tidigare fallen ger även Margareta uttryck för att det är just tilliten 
till en själv som brister om man inte förmår att bedöma och kontrollera situa-
tionen. Internaliseringen tycks i hennes fall ha inneburit att just den inre 
tryggheten, tilliten till henne själv, har skadats, vilket bland annat resulterat i 
att hon under lång tid inte kunnat känna tillit till män överlag. 

Enbart Martin har egen erfarenhet av att ha blivit utsatt för våldsbrott i 
vuxen ålder. Han har vid flera tillfällen blivit misshandlad av ”bögknack-
argäng” då han var i 20-årsåldern och kan rimligen inte ha haft förtroende 
för polisen som han menar ”åkte ju förbi det där och skrattade”. Trots dessa 
erfarenheter ger han uttryck för att ha stort förtroende för polisen i dag, ef-
tersom han tror att denna homofobi numera är mindre utbredd, inte minst då 
poliskåren blivit mer heterogen.  

I Mehrnaz fall var det hennes son som blev överfallen och svårt miss-
handlad av okända människor i en europeisk storstad. Det är mot denna bak-
grund som hon säger att hon ofta är orolig för sin son, men hon utrycker 
också en viss oro för att unga människor ska råka illa ut överlag. Här rörde 
det sig alltså om övergrepp av okända som utlöser en allmän otrygghetskäns-
la, även om hon beskriver sin oro som mer ställföreträdande. Att vara orolig 
för andra, särskilt sina barn, oavsett faktisk erfarenhet av brott är ett vanligt 
tema, och fenomenet har i en svensk kontext också uppmärksammats av 
Heber (2007, s. 151). Man kan också tänka sig att här spelar dessutom det 
faktum in att de medelålders intervjupersonerna verkar ha en föreställning 
om att yngre människor generellt är mer utsatta för bland annat våldsbrott, 
vilket också stämmer överens med officiell brottsstatistik (SCB 2009c). 

Andra erfarenheter 
I intervjuerna bad jag informanterna ganska förutsättningslöst att berätta för 
mig vilka händelser de varit med om som de betraktar som särskilt relevanta 
när det kommer till tillit och förtroende. De erfarenheter jag kommer att 
redogöra för nedan berör visserligen också övriga kategorier av händelser 
jag redan nämnt. Ändå uppvisar de också några särdrag, och därför vill jag 
presentera dem under en särskild rubrik. 

Svåra förluster och omgivningens reaktioner 
Måns och Ulf har båda mist anhöriga i allvarliga sjukdomar. Detta innebar 
också att deras vänskapsrelationer prövades. Måns berättar om hur han ut-
gick från att vissa vänner skulle höra av sig. Men det gjorde de inte, eller i 
alla fall inte i den mån han förväntat sig: 
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M: Till exempel, om man har en sjuk hustru som ligger för döden. Där ser 
man ju verkligen hur rädda folk är. 

I: Att ta kontakt? 

M: Ja, att ta kontakt, att man liksom… hur jävligt svårt får det vara liksom? 
Eller bara skicka en blomma eller någonting.  

I: Har det varit en situation där du blivit varse om vem som…? 

M: Ja, precis. Vilka man kan lita på eller vilka man har tillit till. Vilka man 
kan ha förtroende för. (Måns) 

Även Ulf berättar om sina vänners osäkerhet när hans bröder varit sjuka och 
till slut dog då han var tonåring, och den besvikelse vännernas undvikande 
beteende förde med sig: 

De [vännerna] var rädda. De visste inte hur de skulle bemöta mig när mina 
bröder gick bort. Och det visste inte jag heller. Men i dag så borde jag ha va-
rit mer ärlig mot dem och sagt, ’var som vanligt. Ni behöver inte göra något 
speciellt utan var som vanligt liksom.’ Bara. Till mina kompisar, men jag sa 
inte det. Så de försvann bara. (Ulf 2) 

Både Måns och Ulf framställer det som ett avslöjande då det blev synligt 
vilka som kunde räknas som ”riktiga” vänner, det vill säga sådana vänner 
som står kvar vid ens sida även när man befinner sig i en krissituation eller 
känner sorg. Markus förlorade också sin syster när båda var unga vuxna, 
men uttrycker inte att han skulle ha haft några speciella förväntningar på sitt 
personliga nätverk. Måns, Ulf och Markus menar däremot alla att de upple-
ver att händelsen bidragit till att de uppnått personlig mognad och funnit en 
livsattityd där man inte tar något för givet. 

Yvonne återger en händelse, eller snarare en serie händelser, som blev 
mycket central i hennes liv. Den handlar visserligen om hennes egen kropp, 
förlusten av sin funktionsförmåga, men den påverkade också tilliten till hen-
nes närstående. Yvonne insjuknade för ett antal år sedan på ett ganska dra-
matiskt sätt i ms, med tydliga funktionsnedsättningar som följd. Hon berättar 
vidare om en insikt om att hon inte längre kan lita på sin kropp som hon 
gjort förut. Hennes skildringar rymmer också medvetenheten att hennes liv 
vänts upp och ner, med ändrade förutsättningar för att kunna leva ett självbe-
stämt liv utifrån denna permanenta funktionsnedsättning. 

Men även tilliten till andra påverkades av händelsen och påminner om 
Måns och Ulfs erfarenheter. Vid ett tillfälle låg hon under flera veckors tid 
på sjukhuset i ett hjälplöst tillstånd. Själva sjukhusvistelsen är förknippad 
med uteblivna reaktioner från vänner: 
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Sen så det var ju personer som kom och hälsade på mig på sjukhuset. Men 
långt ifrån alla. Och vissa personer har jag aldrig sett mer efter det att jag 
hamnade på sjukhuset. Ja, de försvann någonstans. Och jag har ingen aning 
om vad de gör i dag. (Yvonne 2) 

Andra följder blev att hon förlorade den anställning hon hade på grund av att 
hon, som hon menar, ”blev för kostsam för den arbetsgivaren” med alla 
sjukskrivningar. Utöver sveket vid själva sjukhussängen förlorade hon tilli-
ten, och i kölvattnet av detta förlorade hon även relationerna till partner, 
familj och vänner: 

Y: Jag levde ju under samma tak som en kille då när jag blev väldigt väldigt 
sjuk i min ms. Och det sprack precis som allt det andra sprack med familj och 
med kompisar och med jobb och hej och hå. 

I: Att folk svek helt enkelt i bemärkelsen inte brydde sig? 

Y: Ja, de lämnade. Det var för mycket, för tungt. Det var ingen som mäktar 
med. Inte han heller. Men det kanske skulle ha spruckit i alla fall. […] 

Y: När jag blev sjuk så hände det ju lite tråkiga saker i min egen familj så att 
säga, mamma och bror, den familjen. 

I: Vad hände då? 

Y: Vi kunde inte kommunicera så väl med varandra och kontakter bröts.  

I: Så nu har du inte kontakt med vare sig…? 

Y: Jo, min mamma, yes. Men inte så mycket mer än det. På grund av att sa-
ker och ting hände och det hände förmodligen lite för snabbt och ingen riktigt 
orkade med situationen och sen har ingen heller varit så intresserad av att ta 
upp saker och ting igen, utan tiden bara rullar vidare. […] När två medlem-
mar ur en redan liten familj båda hade ms och jag tror att det var… Usch, jag 
vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men det var mer okej att min mamma var 
sjuk och satt i rullstol än att en person, betydligt mycket yngre, 40 år yngre 
eller någonting, satt i rullstol också på grund av ms. Det blev liksom för tungt 
och för tufft för familjen. (Yvonne 2) 

Jag menar att händelsen kan tolkas dels som en förlust av kontrollen över sitt 
liv och minskad tillit till sin egen kropp, dels som en markör för bräcklighe-
ten i de relationer som hon trodde karakteriserades av tillit, likt de erfarenhe-
ter som Ulf och Måns ovan beskriver. 

Även om många händelser som de intervjuade verkar bedöma som kritis-
ka i fråga om tillit rör interaktionen mellan olika människor nämns också 
andra erfarenheter som inte i första hand är av social karaktär. Som jag redan 
gick in på i fråga om Yvonnes berättelse kan tilliten till den egna kroppen 
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vara nog så betydelsefull i människors liv. Olika typer av fyskiska skador 
exempelvis beskrivs av flera intervjupersoner som utlösare för att ens själv-
förståelse och tilliten till ens egna förmågor hamnar i gungning. 

Marja var med om ett missfall som ung kvinna, en upplevelse som hon 
betecknar som ”något av det smärtsammaste jag har varit med om”. Hon 
utvecklar: 

M: Jag tänkte säga tilliten till livet då när det hände så. 

 I: Att den minskat då, eller? 

M: Alltså, att det ändå fanns liksom tankar kring det. Att vi hade en väldig 
tillit till min kropp och min graviditet och till att så att säga kunna fullfölja 
det. Den tilliten brast förstås. Under en tid. (Marja) 

I hennes fall rör det återigen tilliten till sig själv och sin kropp samt hennes 
och hennes mans tillit till hennes förmåga att föda barn. Hon antyder att 
denna tillit har en viss existentiell innebörd, ”tilliten till livet”, och att denna 
tillits försvinnande var en mycket stark upplevelse. Men i nästa mening sä-
ger hon också att det var tillfälligt, vilket möjligen bör ses i ljuset av hennes 
senare fullföljda graviditeter, där hennes förmenta fysiska otillräcklighet 
kom på skam. Vi kan inte veta vad som hade hänt om händelsen hade uppre-
pats, och om den existentiella innebörden hade förstärkts och färgat av sig på 
hennes självbild på ett destruktivt sätt.  

Att utvecklas 
Positiva livshändelser som de intervjuade beskriver som betydelsefulla för 
sin tillit avser i första hand tilliten till sig själv. Gemensamt för den beskriv-
ning som intervjupersonerna ger är att dessa erfarenheter av utveckling gett 
dem större inre trygghet, ibland kopplat till ett faktiskt eller upplevt större 
oberoende och därmed handlingsutrymme. Karakteristiskt för dessa positiva 
händelser är också att de beskrivs som lite mer utdragna processer, med 
långvariga eller till och med ihållande förändringar som följd. De är många 
gånger till synes relaterade till övergångar till vuxenlivet. Jag menar att man 
kan se det som en förnyelse och omdefiniering av en tidigare mer självklar 
trygghet. 

För vissa intervjupersoner tycks själva vuxenblivandet kunna innebära en 
sådan positiv betydelsefull erfarenhet när det gäller tillit. För både Mona och 
Veronica hade erfarenheten av att bli förälder en sådan innebörd. Mona be-
rättar hur hon betraktar sitt första barns födsel som en viktig händelse i fråga 
om tillit: 

När jag fick barn är en sådan händelse, jag hade absolut ingen tillit till mig 
själv i det avseendet. Jag tänkte hur ska jag klara det här? […] Och jag vet att 
jag var förvånad över min mammas reaktion, för hon blev helt förfärad när 
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jag berättade att jag skulle få barn. Så blev hon helt bestört och trodde att jag 
bara skulle säga sen i nästa andetag att jag skulle vilja ta bort barnet. Hennes 
reaktion var verkligen jättekonstig tyckte jag. […] Jag fick ju ganska snabbt 
lära mig att jag kunde både amma och att jag kunde ge henne [dottern]… Jag 
trodde jag skulle vara tvungen att åka ner till Ica och köpa bröstmjölkersätt-
ning för jag var helt osäker att det skulle funka. Det här kommer inte att fun-
gera. Hon kommer att dö. Hon kommer att svälta ihjäl. Om jag liksom gör 
någonting [fel] så kommer hon bara att lösas upp framför ögonen på mig. Jag 
var jätteorolig de första veckorna. Men ganska snabbt då så insåg jag att hon 
[dottern] litar fullständigt på att jag kan ta hand om henne eller att vi kan ta 
hand om henne. Och det var ju underbart för jag kände att det är ju klart att 
jag ska göra allt jag kan för att ta hand om dig. Du kan ingenting liksom, mer 
än bara äta och sova och skrika lite. Så det var en stor sak. (Mona) 

Utan att instrumentalisera födelsen av sitt första barn talar Mona och även 
Veronica om en sorts bekräftelse som stärkte tilliten till dem själva i sam-
band med att de växte in i rollen som mamma. 

Även andra klassiska övergångar till vuxenlivet tillskrivs en funktion av 
att ha stärkt informanternas tillit till sig själva. Marja och Vivian berättar på 
ett likartat sätt om sina flyttar till andra länder när de var i 18-årsåldern, Mar-
ja till Sverige och Vivian från Sverige. Flytten har fått denna positiva inne-
börd tack vare att det fått dem att förstå att de klarar av att hantera nya situa-
tioner, vilket de menar ökat tilliten till dem själva, förstärkt av att det också 
innebar en markering för ursprungsfamiljen med signalen om att de nu är 
självständiga. Marja talade senare med sin syster om det: ”Hon [systern] 
berättade att hon tänkte att…, ’Marja kan göra precis det hon vill.’” 

En annan typ av viktig händelse som de intervjuade relaterar till tillit 
handlar om att bli frälst och i förlängningen att utöva en aktiv religiös tro. 
Marianne, Veronica och Vivian blev aktivt troende när de var tonåringar 
respektive unga vuxna. Även några andra intervjupersoner beskriver sig som 
troende, men för dessa tre har det varit ett mycket medvetet ställningstagan-
de. Med andra ord de har själva tagit initiativet till och förkovrat sig i denna 
tro, utan att det varit givet genom exempelvis föräldrahemmet. Marianne 
bodde till exempel på kibbutz i Israel och blev fascinerad av en kamrats livs-
val. 

M: Men jag tyckte inte särskilt mycket om att vara i kyrkan heller när jag 
växte upp, men jag tyckte om att sjunga. Men då mötte jag den här flickan, 
Leonie. Och för att göra en lång historia kort, så blev det i alla fall en vänd-
punkt för mig; Leonie gick igenom en relation och blev förälskad eller hon 
var redan förälskad i en judiskt ortodox kille. Och jag och min vän som bod-
de på kibbutzen tillsammans med henne i samma rum. Hon kom från Holland 
och var ett år äldre än vi. Deras relation, Davids och Leonies, han friade till 
henne och vi såg deras förälskelse. Men det var en ortodox judisk familj. Och 
hade hon gift sig med honom hade hon varit tvungen att säga att Jesus Kristus 
är en profet, inte Guds son. Och hon klarade inte det. Utan det blev slut mel-
lan dem. Och Leonie blev djupt deprimerad, men stod ändå fast vid det och 



 183 

då någonstans fattade jag att det är något med den här Jesus Kristus. Vem är 
han? Varför gör hon detta?  

I: Var det hennes agerande som…? 

M: Hennes agerande berörde mig. Varför ger hon upp kärleken till David för 
Jesus Kristus? Vem är han? Så då ringde jag hem till mina föräldrar och sa, 
nu vill jag gå på bibelskola, kan ni fixa en plats? (Marianne) 

Att hon ser starka kopplingar mellan sin tro och tillit framkommer lite längre 
fram i intervjun: 

Det finns ju de som säger att, har man aldrig tvivlat, så har man aldrig trott. 
Jag menar att det stämmer inte. För jag tvivlar inte. Tilliten till människor är 
stor, så är tilliten till Gud mycket större. Alltså jag vilar i Guds hand och har 
aldrig tvivlat på det. Sen kanske det kommer situationer i livet där man får 
veta att man ska dö i morgon en dag, så man kan börja tvivla eller så, men än 
så länge har jag sen jag blev kristen inte tvivlat på Gud, utan har en oerhörd 
tillit till att Gud håller världen, Fröet [hennes arbetsplats], dig och mig i sin 
hand. (Marianne) 

Hon understryker att hennes tillit till Gud är mycket betydelsefull för henne. 
Dels som i intervjuutdraget att den finns parallellt med tilliten till människor, 
dels, som hon säger på ett annat ställe, att just identiteten som kristen var 
”jätteviktig” för henne, att hon alltså känner en inre trygghet i den. 

Veronica blev frälst på ett kristet läger och Vivian blev mer och mer över-
tygad om att hennes tro var den rätta när hon blev en del av församlingslivet 
i ett sydeuropeiskt land där det fanns flera hängivna troende. Likt Marianne 
uttrycker de att de har fått en trygghet som följt dem sedan dess. Denna 
trygghet tycks omfatta tillit till Gud men också en inre trygghet. Man kan 
bara spekulera i om det är av vikt att ingen av dem har uppfostrats av särskilt 
religiösa föräldrar, jämfört med några intervjuade som visserligen beskriver 
tron som viktig, men där processen då de själva blev medvetna om sin egen 
personliga tro inte lyfts fram som något särskilt. I stället kan den då liknas 
vid det sätt som många informanter talar om sitt förtroende för offentliga 
institutioner på. 

I den befintliga forskningslitteraturen om tillit lyfts religion ibland fram 
som en faktor som kan främja eller stävja tillit till andra. Däremot diskuteras 
religion i denna typ av litteratur inte i bemärkelsen tillit till sig själv, vilket är 
den kopplingen intervjupersonerna gör. Samtliga tre intervjupersoner som 
talar om sin tro som mycket betydelsefull för tilliten lyfter också fram ge-
menskapskänslan som uppstår i umgänget med andra troende, men det inne-
bär inte att de huvudsakligen skulle umgås med andra troende eller skulle 
vara misstänksamma mot människor med andra övertygelser. Att regelrätt 
fundamentalism hindrar generaliserad tillit är något som exempelvis Traun-
müller (2011) och Uslaner (2002, s. 106) funnit i sina analyser. I mitt inter-
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vjumaterial kan jag däremot inte se några sådana mekanismer. Marianne 
uttrycker till exempel tvärtom sin tacksamhet över att ha vänner som livs-
åskådningsmässigt ”lever i olika världar”. 

Det omgivande samhället 
Fastän de flesta exempel på erfarenheter som intervjupersonerna förknippar 
med tillit och förtroende i deras liv rör händelser i den privata sfären, relate-
rar några personer också erfarenheter som rör hela samhället eller hör hem-
ma inom den offentliga sfären till sin personliga tillit. Beteckningar som 
kollektiva händelser (Uslaner 2002, s. 37) eller kollektiva minnen (Rothstein 
2000, 2003, s. 222ff.) är kanske lämpliga i detta sammanhang. Många gång-
er uttrycks detta i ganska svävande termer. Mårten, som närmar sig pen-
sionsåldern, lyfter emellertid fram den framtidsoptimism som han menar 
fanns i samhället i stort då han växte upp: 

När jag skulle börja studera på högskolan då infördes studiestödet. När jag 
började i skolan då eller strax innan infördes tandvården i skolan och så vida-
re och vi fick lära oss simma och jag menar en massa sådana här… och vi 
fick poliovaccin. Vi tillhörde de första generationerna som fick poliovacci-
nering. Tidigare var det ett antal utav barnen som fick polio. Jag menar, på 
bred front… Det är klart att i min generation… där hittar du säkert i dina in-
tervjuer en massa sådan här tillit. (Mårten) 

Mårten beskriver alltså just alla dessa samhällsförbättrande landvinningar 
och den starka tilltro till välfärdsstaten som präglade människorna på 50- och 
60-talen som avgörande för hans och hans jämnårigas förmodade generella 
tillit till det svenska samhället med alla dess människor och institutioner. 
Resonemanget påminner om Patterssons (1999) kohortrelaterade förklaring 
till sjunkande nivåer av generaliserad tillit i USA, det vill säga att människor 
som tagit intryck av negativa politiska händelser på 1970-talet när de var i 
20-årsåldern har svårare att känna tillit än sina landsmän som föddes tidiga-
re. 

Det är också rimligt att tänka sig att Mårtens föräldrar har varit präglade 
av denna positiva tidsanda, vilket skulle ha kunnat färga av sig på männi-
skorna som tillhör samma generation som han. 

Men Mårten säger sig också till viss del ha blivit präglad av den besvikel-
se det innebar när han som medlem i organisationen som gav ut kulturtid-
skriften Folket i Bild/Kulturfront var med om att avslöja en stor politisk 
skandal: 

M: När vi i tidningen då avslöjade den [IB-affären] då var det ju naturligtvis 
en mycket stor affär där regeringspartiet i Sverige hade bedrivit en egen un-
derrättelseverksamhet. Och det fanns kopplingar mellan en hemlig underrät-
telseverksamhet och partiet. Och det var naturligtvis en sådan där grej som 
visade att det… Och i samma tidning skrev vi också om det som kallades Ca-
talinaaffären, det var på 50-talet. Ett svenskt spaningsplan som blev nedskju-
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tet av ryssarna över Östersjön 1953, tror jag då. Och regeringen och alla tala-
de bara om att det var ett oskyldigt plan som var ute. Men det var alltså ett 
plan som var ute på spionuppdrag och där man levererade material till USA. 
Sovjet visste ju om det här och det var över deras vatten och så. Så då sköt de 
ner det till slut. Och det här ljög då svenska regeringen om i årtionden. Sen 
har du ju den Geijeraffären och annat. Justitieministern som går till prostitue-
rade och så vidare. 

I: Innebär det att det har påverkat ditt personliga förtroende för just personer i 
den typen av maktställningar och så? 

M: Ja, man kan inte alltid lita på dem. Som individer eller som partier och så 
där, utan det ljugs och härjas kraftigt. (Mårten) 

Mårten berättar vidare att han är medveten om att andra drar slutsatsen att 
man på ett mer generellt plan inte kan lita på statsapparaten eller andra of-
fentliga organisationer. För egen del anser han dock att det är fel strategi. 
Med hans starka normativa föreställning om tillit är det ett omöjligt alterna-
tiv. Min tolkning är att för att göra det hela meningsfullt för sig själv menar 
han att man ”inte alltid” kan lita på alla, men oftast på de flesta. 

Än närmare inpå det egna livet ligger Mehrnaz erfarenhet av den iranska 
revolutionen och därpå följande repressalier. För henne vändes allting upp 
och ner. Från att ha växt upp i ett tryggt hem och haft en oproblematisk 
barndom blir stämningen i landet plötsligt en helt annan: 

När du pratade eller när du diskuterade med någon om någonting så kunde 
man se att den här diskussionen har gått långt och hamnat på en annan nivå 
så blev det… Man kunde lätt se. Men samtidigt var det svårt; den här perso-
nen, om det var en tredje person som hade varit med… det var svårt att be-
döma vem som var vad. Men man kunde inte prata, inte ens med släkten. 
Man kände inte så. För att alla…, vad kan man säga, den här säkerhetsservi-
cen som det kallades på iranska [ohörbart] hade utvalda tjänstemän som, … 
de var runt och umgicks med folk och sådär för att se vad som krävdes. Så de 
kunde rapportera vad som helst. Så du visste inte vem det var. Det kunde vara 
din kusin. (Mehrnaz) 

Hon betonar att hela hennes livssituation påverkades genom att det uppstod 
en atmosfär av misstro och misstänksamhet. Denna genomsyrar hela samhäl-
let och har därmed också en direkt effekt på den enskilde på så sätt att man 
inte vet vilka i ens bekantskapskrets, eller till och med familj, som har tagit 
parti för regimen. Mehrnaz flydde till Sverige tillsammans med sin man och 
sitt första barn och börjar om på nytt. Men trots att hon uttrycker att hon i 
stort sett kände sig väl omhändertagen i Sverige säger hon att hon känner sig 
präglad av upplevelsen av den iranska revolutionen och förföljelsen av olik-
tänkande än i dag, även i vardagliga situationer: 
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Fortfarande finns det … Det är inte så att jag är rädd för dem [arbetskamra-
terna], men det finns alltid den här försiktigheten, att tänk lite över och vänta 
lite och ta inte allt på en gång så där, det finns alltid de här tankarna, som 
man kan aldrig lita till hundra procent. (Mehrnaz) 

Hon är övertygad om att hon aldrig kommer att kunna återfå det obesvärade 
sätt och den livsglädje som hon upplevde när hon var yngre innan revolutio-
nen. Hela hennes världsbild tycks ha blivit formad av detta och det har haft 
stora konsekvenser för hennes tillit såväl då som nu. Då i form av känslan av 
otrygghet då angiveristämning var förhärskande och att det fanns faktiska 
hot att bli dödad eller skadad av något angrepp. Nu i form av att hennes tillit 
till människor, kända som okända, alltid rymmer reservationer. I hela inter-
vjun återkommer hon många gånger till det faktum att hon aldrig litar full-
ständigt, till ”hundra procent”, på någon i något avseende. 

Hörsägen och medieinfluenser 
Alla erfarenheter behöver dock inte vara sådana som man själv har gjort, 
utan människor tar också intryck av händelser som förmedlas till dem genom 
andrahandskanaler. Sådan indirekt erfarenhetsförmedling sker för det första 
genom andra människors berättelser. För det andra sker det genom olika 
former av massmedier. Intervjupersonerna refererar till båda typerna av indi-
rekta erfarenheter utan att jag explicit frågat om det. 

Information som traderas genom hörsägen avser främst olika institutio-
ners eller okända människors agerande. Exempelvis presenterar Viktor sig 
själv som någon som är misstänksam mot de flesta institutioner. När jag 
försöker sätta fingret på var denna misstänksamhet enligt honom har sitt 
ursprung i framkommer det att hans bild av sjukvården är negativt färgad 
genom det han har fått berättat för sig av andra: 

V: Man har väl varit på sjukhus några gånger, men …  

I: Skulle du säga att du ändå haft förtroende för de institutioner du haft kon-
takt med och så eller har du snarare råkat ut för saker som har gjort dig mera 
misstänksam där? 

V: Jag har väl snarare hört historier som har gjort att man kanske tappat tilli-
ten  

I: Som andra har berättat? 

V: Som andra har berättat. Framför allt min sambo då. Hon pluggar ju till lä-
kare. Hon har varit väldigt mycket på sjukhus de senaste fyra åren och sett 
hur det fungerar. Sen har ju hon i sin tur en mamma som är öronläkare som 
också är inom samma värld och bakom den här branschen. Sjukvården har ju 
blivit lite sådär… man ska vara väldigt väldigt noggrann med vem man går 
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till om man vill ha hjälp inom sjukvården. Därför att en del personer inte bryr 
sig. (Viktor 2) 

Även Vivians bild av hur andra agerar och som rymmer en stark misstro 
verkar vara påverkad av vad andra sagt om sina erfarenheter som när hon 
berättar om att hon har hört att man kan bli lurad på pengar av arbetsgivare. 
Hon har aldrig varit med om något sådant trots att hon har haft flera svarta 
anställningar, men är ändå övertygad om att ”det händer ganska ofta”. 

Det framkommer alltså att hon själv aldrig råkat ut för att ha blivit bedra-
gen av någon arbetsgivare fastän hon arbetar svart, men hon har för sig att 
det skulle vara ett vanligt problem för unga människor som henne. 

Andra exempel rör en rädsla för att bli utsatt för olika typer av brott, alltså 
en brist på yttre trygghet när man rör sig utomhus. Vanja berättar att hon fått 
underlag för sin bedömning av andrahandskällor: 

Här i Stockholm känner jag mig trygg. Jag vet att det inte brukar hända nå-
gonting. Om jag går i en stad i… låt säga… om jag går i Mexico City, så har 
jag hört att det är mer kriminellt och att det är farligt så kanske jag inte skulle 
ha tillit heller till människorna runt omkring mig och då slappnar jag inte av. 
(Vanja) 

Jag lägger märke till att det är nästan uteslutande de unga vuxna som hänvi-
sar till den typen av sociala erfarenheter som en bidragande anledning till 
otrygghet, bristande tillit och förtroende, vilket stämmer med Sandstig 
(2009, s. 221f.) som fann att främst ungdomar och unga vuxna hade hört 
talas om brott av vänner och bekanta. Dessa vad Sandstig kallar sociala erfa-
renheter verkade sedan i sin tur påverka den generella otryggheten (a.a., s. 
226). 

Även när det inte handlar om bokstavlig hörsägen kan människor ibland 
också tro sig veta att en situation eller en miljö är otrygg: 

M: Jag skulle inte gå hur som helst överallt nu, det tror jag inte. Jag känner 
mig inte riktigt trygg. 

I: Just för att du är rädd att bli överfallen eller så? 

M: Därför att jag vet att hur statistiken ser ut. Att det kan kännas oklokt. Och 
det är jättetråkigt att man tänker så, men... 

I: Är det värre i Stockholm än någon annanstans? 

M: Nej, nej. O, nej. Jag känner här går jag lättare ut än i Linköping. I Linkö-
ping är det jättemycket våldtäkter och mycket våldsbrott. Mycket ödsligare 
gator där. Här är ändå folk och jag vet att folk inte alltid ingriper, men jag har 
nog ändå en tillit att någon ringer väl åtminstone polisen. Medan i Linköping 
kunde man vara ensam på gatan. 



 188 

I: Just det att det är ödsligare? 

M: Det är tryggare [i Stockholm]. 

I: Du tar in statistiken? 

M: Ja, jag tar nog in statistiken. Jag vet ändå att det händer saker så varför 
skulle det inte hända mig? (Marianne) 

Även om Marianne refererar till ”statistiken” är den bilden rimligen också 
påverkad av andra influenser. Inte minst eftersom exempelvis den Nationella 
trygghetsundersökningen snarare ger en bild av att det är mycket osannolikt 
att bli utsatt för den typen av brott som Marianne verkar vara rädd för. År 
2009 uppger mindre än två procent av kvinnorna i hennes åldersgrupp att de 
blivit utsatta för någon form av misshandel, inte ens en av hundra säger sig 
ha fallit offer för rån eller sexualbrott. När det gäller dessa brott har gär-
ningspersonen dessutom varit okänd i bara drygt hälften av fallen (Brå 
2011). 

Men Marianne relaterar sin känsla av yttre trygghet också till sociala fak-
torer, närmare bestämt huruvida hon tror att någon ingriper när något väl 
händer. Indirekt hänger trygghet då också samman med social kontroll, alltså 
att färre människor i rörelse skapar bättre förutsättningar för att begå brott. 
Hennes sätt att resonera påminner således om kontroll- och tillfällesstruktur-
teorier inom kriminologin (Sarnecki 2003, s. 215ff.). På samma sätt som det 
är rimligt att anta att Mariannes förmenta kunskaper är präglade av annat än 
själva statistiken, refererar också andra intervjupersoner till att de har hört 
om något negativt, utan att exakt kunna spåra det till ett specifikt samman-
hang. 

En del intervjupersoner talar om att de har tagit intryck av medierapporte-
ringen på ett sätt som har konsekvenser för deras tillit. Också då uteslutande 
på ett negativt sätt. En berättelse som förekommer i ett flertal intervjuer är 
att man läst om människor som oförskyllt hamnat i svårlösta situationer i de 
sociala trygghetssystemen: 

Visst, man läser alla olika galenhistorier på folk som hamnar i moment 22 
och allt det här. Har man varit med om en sådan sak, tror jag, då kan förtro-
endet vara rubbat för alla andra [myndigheter] samtidigt. Men jag har inte va-
rit där. Och jag tycker liksom det kan vara trögt, men jag har aldrig blivit 
konstigt behandlad eller felaktigt behandlad liksom. (Malena) 

Malena förmår, liksom andra informanter, att skilja mellan dessa medieerfa-
renheter och de hon gjort själv, där de senare tycks vara avgörande för hen-
nes eget förtroende. 

I övrigt handlar mediala erfarenheter också många gånger om brottslighet 
som källa till otrygghet. Margareta är till exempel rädd för ”smygarstöl-
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der”136 som hon läst om. Rädslan för liv och hälsa däremot rör offentliga 
rum: 

V: Jag har mindre tillit kanske när jag går ensam ute när det är mörkt för att 
man har hört mycket, att mycket kan hända liksom. Att man kan bli våldta-
gen, att man kan bli…  

I: Hört via bekanta och så, eller…? 

V: Media, väldigt mycket media och sen så bara att rädslan infinner sig på 
kvällen när det är mörkt. När man inte riktigt ser allt som händer. (Vanja) 

Ulrika är också medveten om mediepåverkan och tycks vara lite ambivalent 
inför dess eventuella inverkan på henne själv när hon säger att det ”säkert” är 
enbart ”någon massmedial bild av liksom hur natten är för ensamma kvin-
nor”. Med det menar jag att hon markerar att hon visserligen anser att me-
diebilden är överdriven och orealistisk, samtidigt som hon inte riktigt förmår 
värja sig från att själv tro att det kan finnas fog för att vara rädd i offentliga 
rum på kvällstid. Denna medvetenhet om den egna rädslans ursprung är slå-
ende. Jag ser paralleller till det som också kallats för tredjepersonseffekten137, 
det vill säga att funderingar kring mediernas betydelse kan påverka ens egna 
uppfattningar, exempelvis i fråga om rädsla för brott (jfr. Sandstig 2009, s. 
298f.). 

Hur erfarenheter kan ha betydelse 
Efter denna genomgång som förhoppningsvis givit insikter i vilka erfarenhe-
ter som informanterna förknippar med olika dimensioner av tillit vill jag nu 
renodla analysen av hur  dessa erfarenheter kan ha betydelse för tilliten. Det 
första avsnittet handlar om tajmingen av erfarenheter, nästa om hur de vär-
deras och det tredje om det som jag kallar för selektiva överföringar. Med 
det sistnämnda avses iakttagelsen att människor i regel verkar sätta erfaren-
heter i relation till tillit på ett mycket specifikt sätt.138 

Tajming 
De erfarenheter som relateras till olika dimensioner av tillit sker i ett tidsligt 
sammanhang, dels i absoluta termer, dels i relativa. Med absoluta termer 

                               
136 Med detta menas att tjuven går in i en olåst lägenhet trots att någon är hemma. 
137 Det finns olika varianter av tredjepersonseffekten. En fokuserar på, som namnet antyder, 
att det har betydelse huruvida man tror att andra människor påverkas av medieinfluenser (se 
t.ex. Davison 1983; Gunther & Storey 2003; Schudson 1995). 
138 Eftersom detta avsnitt till största del är en analytisk fördjupning av det föregående är det 
mer sparsamt illustrerat med direkta citat. 
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menar jag här att händelser inträffar i en viss ålder eller vid en viss tidpunkt. 
Med relativa termer avser jag att händelserna också står i relation till andra 
skeden i människors liv och intar då en viss ordning som kan vara individu-
ell och på så sätt ha betydelse för tilliten. 

Flera erfarenheter som utpekas som kritiska för tilliten har det gemensamt 
att de inträffat under barndomen eller tonårstiden, vilka kan betecknas som 
mer formativa perioder än andra, även om de givetvis inte är de enda. Detta 
gäller särskilt erfarenheter som i intervjuerna värderas som negativa. Exem-
pel på detta är flera intervjupersoners mobbningserfarenheter från barndo-
men: Malin som blivit sexuellt utnyttjad av sin bror när hon var i lågstadie-
åldern, Marianne som upptäckte sin fars dubbelliv när hon var tonåring och 
Ulrika som i tonåren var med om att känna sig övergiven i samband med en 
mycket krävande livsstil som omkringresande modell. Möjligen kan sådana 
händelser sättas i relation till utvecklingspsykologiska idéer där uppbyggna-
den av grundläggande tillit sker just under sådana perioder och därmed kan 
äventyras. När det kommer till mobbning är det kanske särskilt relevant ef-
tersom det många gånger verkar ha sammanfallit med en period då det pågår 
ett intensivt identitetsarbete (Erikson 1965, 1969). Att då bli ifrågasatt som 
person och ofrivilligt hamna utanför en gemenskap kan tänkas bidra till svå-
righeten att känna tillit till sig själv, men också att spontant lita på nya be-
kantskaper. 

Vidare tycks negativa erfarenheter som utspelar sig under en period när 
individen är relativt sårbar ha särskild betydelse för brister i tillit och förtro-
ende. Barndomen och ungdomen kan givetvis betraktas som sådana perioder 
i sig. Men det framkommer kanske ännu tydligare i Måns och Ulfs berättel-
ser om att en del vänner de räknat med plötsligt inte hörde av sig längre pre-
cis i samband med att deras närstående var sjuka och dog, det vill säga då de 
själva kan betraktas som ytterst sårbara. Ett annat sådant exempel är när 
Yvonne fick sitt första större ms-skov, låg på sjukhuset och då tappade tilli-
ten till sin far, bror och en rad vänner som inte upprätthöll någon kontakt. I 
Mias fall upptäckte hon sambons försök att skaffa sig tillfälliga sexuella 
förbindelser via internet just när hon var nyförlöst. Kanske kan man förstå att 
allvaret tilltar i dessa sammanhang på grund av att tillit i sig till viss del 
handlar om att göra sig sårbar, vilket jag pekat på i genomgången av olika 
definitioner i introduktionskapitlet. 

Om man bortser från de explicita händelserna tycks också uppfattningen 
att samhället förändrats över tid ha betydelse för informanternas tillit. Många 
intervjupersoner i medelåldern delar en uppfattning om ett tryggt, och bättre, 
60- och 70-tal. Tryggt används då i bemärkelsen mindre kriminalitet och 
välfungerande välfärdsstat, men också i viss mån förutsebarhet. De medelål-
ders studiedeltagarna tenderar att teckna en bild av att dagens samhällsklimat 
skulle vara ”tuffare”, i bemärkelsen mer hotfullt, än när de var yngre. Att en 
sådan föreställning är utbredd bekräftas också av Heber (2007, s. 112) och 
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ligger i linje med tanken att allt större uppmärksamhet riktas mot risker av 
olika slag (Beck 1992). 

Att tro att brottsligheten har ökat yttrar sig framför allt i de medelålders 
intervjupersonernas ändrade beteende för att skydda sig mot brott. Något 
paradoxalt diskuteras den uppfattade samhällsförändringen däremot inte som 
en anledning till att inte lita på andra människor generellt. 

Jag vill här gärna knyta an till Stolle och Nishikawas (2011) studie som 
visar att också många människor i USA och Kanada som nu har minderåriga 
barn uppfattar det som att världen nu är farligare än när de själva var barn. 
Denna förståelse av omvärlden som riskfylld för i denna studie med sig mas-
siva varningar till barnen att inte lita på några okända människor. Likt min 
egen undersökning framställde sig ändå en relativt låg andel av studiedelta-
garna själva som misstänksamma mot andra människor. Många ansåg till 
och med att det är viktigt och värt i längden att ha tillit till andra människor. 

Flera personer i medelålder uppger att de har förändrat sitt beteende,139 
men också sitt tänkande140 till viss del, sedan de var yngre, trots att de inte 
verkar misstänksamma överlag. Visserligen har det svenska samhället för-
ändrats, men alla skulle säkert inte hålla med om att människor i dag exem-
pelvis löper större risk att bli utsatta för brott eller riskerar att hamna i en 
marginaliserad position. Rimligare är det kanske att också ta hänsyn till att 
60- och 70-talet sammanföll med dessa människors barndom, vilket möjli-
gen bidrar till en idylliserad bild. Som barn behöver man i allmänhet inte 
bekymra sig över så mycket och därför framstår den miljö man vistades i då 
antagligen som ganska trygg oavsett hur den värderas av omvärlden just då. 
Man kan också tänka sig att det kan ha att göra med att de fått en större di-
stans till sin egen barndom och därmed anser sig ha möjlighet att göra en 
bedömning. Att det kan förhålla sig så stärks av att motsvarande reflektioner 
nämligen inte förekommer bland de unga vuxna. I stället för att alltså förvän-
ta sig att personer i medelåldern också generellt skulle påverkas negativt av 
påstådda förändringar mot ett farligare samhälle jämfört med unga vuxna 
skulle en del av lösningen till denna något märkliga ekvation kunna sökas i 
en tendens att förknippa sin ungdom med positiva aspekter. 

Värdering av erfarenheter 
Som jag redan antytt genom att tala just om kritiska händelser och vänd-
punkter verkar det, utöver erfarenheterna i sig, också ha betydelse dels vil-
ken position man tillskriver en händelse i sitt liv, dels hur man tolkar händel-
sen i ett längre perspektiv. 

                               
139 I fråga om försiktighet för att skydda sig mot brott. 
140 I fråga om institutionsförtroende. 
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Kritiska händelser och vändpunkter 
Det som framstår som något man minns och kan relatera till tillit behöver 
inte alla gånger vara av central betydelse på lång sikt. Jag frågade exempel-
vis först efter erfarenheter som intervjupersonerna menar har präglat deras 
sätt att tänka eller handla i fråga om tillit. Först efter det, om de inte redan 
hade tagit upp det, ville jag veta explicit om de hade någon erfarenhet av att 
ha varit utsatta för brott, vilket då många gånger också kopplades till tillit. 
Med det vill jag säga att värderingen av erfarenheter som på något vis sätts i 
relation till tillit kan skilja sig mycket. Därför vill jag i det följande undersö-
ka på vilka grunder erfarenheter som förknippas med tillit beskrivs som kri-
tiska händelser (Hutchison 2003) eller vändpunkter (Clausen 1993). 

En liknande typ av händelse till innehåll kan värderas helt olika, som när 
Malena och Mona berättar om när de följde med ytliga bekanta som hade 
andra intentioner än de trodde. Det resulterade i en mycket olustig sexuell 
erfarenhet som gjorde att i alla fall Mona kände sig negativt ”påverkad hela 
den sommaren”. Margaretas berättelse om våldtäkten skiljer sig markant från 
dessa i fråga om tillit då hon säger att ”det rubbar ju ens tillit till det andra 
könet i alla fall”. Alla tre säger alltså att händelsen har påverkat dem, men 
medan händelsen för Malena och Mona snarare framstår som ett mycket 
obehagligt, men inte centralt, minne har Margareta behövt ägna åtskilliga 
terapitimmar åt att bearbeta denna för henne mycket traumatiska händelse 
som dessutom lett till en viss misstro mot män generellt. 

Vad är det då som gör att en händelse värderas som just kritisk i tillitsav-
seende? Jag menar att man kan se framför allt två faktorer. Den första är 
huruvida individen tolkar händelsen som ett angrepp på den inre tryggheten; 
tilliten till sig själv. Margareta från exemplet ovan illustrerar detta i sitt utta-
lande om att hon ifrågasatte ”[s]itt eget beteende och [s]itt eget varande” i 
samband med övergreppet, vilket inte Mona gjorde. Också Malena var 
”ganska besviken på [s]ig själv”, men enbart under en kortare period. Mobb-
ning i barndomen har lyfts fram som något som av flera intervjupersoner 
bedöms som särskilt förödande när det gäller tillit i flera avseenden. Både 
Viktor och Vivian som har denna typ av erfarenhet beskriver sig själva som 
misstänksamma och verkar vara det både gentemot kända och okända perso-
ner samt institutioner och insitutionsföreträdare. Men även andra händelser 
där informanterna ger uttryck för att ha känt sig kränkta som personer tycks 
bidra till att händelser betraktas som kritiska i tillitsavseende. Eftersom den 
inre tryggheten också många gånger beskrivs som intimt förknippad med 
social tillit, som vi sett i kapitel 5, skulle alltså negativa konsekvenser för 
tillitsdimensionen trygghet även kunna påverka social tillit. 

Den andra faktorn, menar jag, är den typ av rollförväntningar man har i 
förhållande till tillitsobjekt. Med andra ord har graden av närhet och relatio-
nens status betydelse. Det aktualiserar också huruvida tillit gentemot en per-
son eller en persongrupp snarare liknar ett förtroende i bemärkelsen själv-
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klart och inte medvetet valt eller tillit som något mer medvetet valt och som 
är förknippad med ett visst risktagande om man utgår från Luhmanns (1988) 
terminologi. Ur informanternas berättelser framgår att man helt enkelt utgår 
från att man kan räkna med vissa personer, vilket i sin tur gör att avvikande 
ageranden från dessa förväntningar verkar upplevas som särskilt påfrestande. 

Utifrån materialet anser jag mig kunna identifiera tre olika sätt att be-
stämma närhet och avstånd i relationer, och jag relaterar här framför allt till 
de skildringar av tilliten i olika relationer som vi sett i kapitel 5. För det för-
sta att den status eller moraliska struktur (Weber & Carter 2003, s. 3) som en 
typ av relation har definieras av en normativt bestämd närhet, alltså att man 
exempelvis förväntar sig att föräldrar och barn står varandra nära. För det 
andra kan det också ha med känslomässig närhet att göra, hur hängiven och 
engagerad man är. Exempelvis i de fall där man kan ringa sin bästa vän ”mitt 
i natten” när det uppstått något problem. Den vännen står en närmare än den 
som väljer bort umgänget när något annat har blivit viktigare i dennas liv. 
Till sist, som jag ser det, spelar det också roll huruvida man själv har valt en 
relation eller inte, där en vän vanligtvis står en närmare bara på grund av det 
faktum att man själv valt just henne, till skillnad från exempelvis en arbets-
kamrat som man visserligen tillbringar mycket tid med, men som man inte 
själv har valt (jfr. Jantzer m.fl. (2006) som markerade att mobbning påver-
kade studenters tillit olika till studiekamrater och till partner). Det sistnämn-
da sättet gäller naturligtvis enbart om inte de rollförväntningar som finns i 
icke självvalda relationer är starkare än faktumet att man valt relationen 
själv. Mamman till ett minderårigt barn står typiskt sett barnet närmare än 
dess vän, men denna vän står i regel närmare än en valfri klasskamrat. 

Jag utvecklar de här tankarna om relationens status eftersom det vanligt-
vis tycks ha betydelse för hur smärtsamt intervjupersonerna upplever ett 
svek. I en mycket nära relation kan även små händelser ha stor symbolver-
kan och innebära ett stort svek, exempelvis i fråga om nedlåtande kommen-
tarer från en partner eller att något som berättats i förtroende sprids av en 
nära vän. Omvänt har intervjupersonerna också överseende med en rad nega-
tiva upplevelser innan de verkligen känner sig svikna i grunden om det gäller 
en nära relation. 

Är du en nära vän så stryker jag ett streck över det här och vill liksom låtsas 
som ingenting. Men är det något som fortsätter då blir det ju så att jag har 
tappat förtroendet och en människa som jag inte kan ha ett förtroende för kan 
jag inte heller uppleva som en nära vän. (Margit) 

I citatet blir det också tydligt att själva den status Margit tillskriver en rela-
tion är knuten till hur ofta eller hur systematiskt sveket skett. 

Tillitsrelaterade händelser som de intervjuade inte framställer som kritiska 
tycks ofta röra okända eller enbart ytligt kända personer. Det kan också gälla 
kontakten med företrädare för olika myndigheter. Däremot tycks de händel-
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ser som de intervjuade menar har varit centrala i deras liv kännetecknas av 
att involvera just närstående personer, särskilt de egna föräldrarna, där just 
relationens status och rollförväntningarna är av en särskild dignitet. Kanske 
blir det som mest tydligt när Malin, som visserligen närmar sig 40 nu, jämför 
med hur andra brukar bli uppbackade av sina föräldrar, medan hon själv 
alltid upplevt sig som motarbetad av sin mamma och därför behövt ha en 
”plan B”. Till det kommer hennes halvbrors utnyttjande av hennes stora för-
troende. Också Martin beskriver sin längtan efter pappan på ett sätt som gör 
att man förstår att omtanke och engagemang från pappans sida hade varit det 
normala i hans ögon, och därför upplevs sveket som extra smärtsamt. Men 
jag har också anfört exempel där partnern eller vänner man räknat med har 
svikit och där denna erfarenhet blivit central i tillitsavseende. När det gäller 
partnern har det mest gällt dennas otrohet eller försök till otrohet. 

Vidare tycks händelsers relation till varandra ha betydelse. Ibland rör det 
sig alltså inte om en enskild incident som utgör den kritiska händelsen, utan 
om ett konglomerat av händelser i samma anda som till slut värderas som en 
sådan. 

Just när detta inträffar kan ett antal händelser växa samman till regelrätta 
vändpunkter. Detta blir särskilt tydligt i Ulrikas och Mehrnaz biografier ge-
nom att de båda kvinnorna återkommer till dessa skeden vid flera tillfällen 
under intervjun/intervjuerna. I Ulrikas fall rörde det sig om den tystnad hon 
upplevde dominerade i hennes sociala omgivning. Ulrika delar in sitt liv i ett 
avgränsat före och efter; hon säger att tillit och misstro i hennes liv har varit 
”hälften, hälften”. Och vidare: ”Fram tills alla år framöver så tror jag att det 
kommer nog mer tillit jag blir mer präglad av… Men fram tills jag var 30, då 
var det nog mer misstänksamhet. Upp till 15, det jag kommer ihåg var mer 
tillit.” 

Hos Mehrnaz utgjorde den iranska revolutionen och hennes flykt till Sve-
rige en sådan vändpunkt. Jämfört med andra kritiska händelser utmärker sig 
dessa vändpunkter i tillitsavseende, som jag ser det, på två olika sätt. För det 
första tycks de påverka människors tillit när det gäller flera dimensioner, 
särskilt tillit till okända människor, vilket manifesterar sig om än inte i miss-
tro så i en viss försiktighet. För det andra tycks skadan på tilliten vara mer 
långvarig, även om misstänksamheten gradvis avtar. 

Rationalisering 
Ytterligare ett mönster som träder fram som möjligen kan hjälpa oss att för-
stå hur det kommer sig att de flesta människor, särskilt de lite äldre, säger sig 
ha tillit i de flesta avseenden är något som jag tolkar som en form av rationa-
lisering av negativa erfarenheter. Det är egentligen enbart mot bakgrund av 
just det faktum att vi har med retrospektiva data att göra som man kan få syn 
på denna mekanism. Först med en viss distans kan man bedöma tidigare 
skeden i livet och tillskriva dem en mening de kanske inte haft när de inträf-
fade. 
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En rad informanter har exempelvis känt sig försummade eller missför-
stådda av sina föräldrar, vilket hindrat dem från att ha en nära relation till 
föräldrarna. För Martin handlade det om att växa upp med en mamma som 
hade missbruksproblem och som han uppfattade som känslokall. Han upp-
täckte fler och fler situationer då mamman utnyttjat honom, exempelvis ge-
nom att stjäla pengar från honom ”för att köpa sprit såklart”. Paradoxalt nog 
menar han att han ändå litade ”blint” på henne tills långt in i vuxenåldern. 
Som barn kanske det har varit utifrån just den självklara omsorg en förälder 
förväntas ge. Som vuxen verkar han rationalisera sin mammas beteende ge-
nom att just hänvisa till hennes missbruksproblem. En annan bidragande 
tolkning, som också överensstämmer med vad vi tidigare sett om en upple-
velse av att dåtiden var bättre, skulle vara att se det som ett uttryck för en 
önskan om att beskriva barndomen i glada färger, något som jag redan antytt 
tidigare. 

Allra tydligast framträder dock denna rationaliseringsmekanism när de in-
tervjuade anlägger en sorts helhetsperspektiv över sina liv. Flera personer 
har erfarenhet av att något som de först värderat som enbart negativt fram-
står som något positivt i efterhand. Man skulle också kunna beskriva det som 
ett dialektiskt skede där förändring och nyorientering är accepterade (jfr. 
Cullberg 2006, s. 23). Det kan gälla vitt skilda företeelser. Marja återger sin 
upplevelse av att ha förlorat ett barn där hon, som tidigare berörts, uppfatta-
de att hennes tillit till sig själv och sin kropp samt ”tilliten till livet” tagit 
skada: 

Jag har själv mist ett barn och det är något av det smärtsammaste jag har varit 
med om, men också någonting som jag tycker att jag kan ha med mig. Alltså 
jag hämtar en styrka ur det. Jag har kunnat hitta en mening i det till synes 
meningslösa. Det har bidragit till min professionella tillit. (Marja) 

Betraktat i efterhand har den upplevelse som hon beskriver som förödande 
fått en positiv innebörd för henne, både som privatperson och yrkesperson. 
Privat som en vetskap om att hon har bemästrat svåra situationer. Som yr-
kesperson att hon har fått större tilltro till sin förmåga att agera på ett profes-
sionellt men inkännande sätt, framför allt då hon också arbetar med familjer 
som på olika sätt mist ett barn. 

Måns berättar hur besviken han blev när de som han trodde var hans vän-
ner lät bli att ta kontakt när hans fru var svårt sjuk och slutligen dog. Men 
bilden nyanseras när han tolkar episoden i ett längre perspektiv. 

Även om man visste vad som var viktigt i livet så … Det blir bara, man blir 
bara än mer varse om vad som är viktigt i livet. Man måste ju hitta det som 
ger en kraft och det som är positivt är det som ger en kraft ofta. Positivt, 
kraft, jo, det som gör en glad och det som gör att man vill gå vidare. Då mås-
te man ju ta bort liksom… (Måns) 
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Trots att förlusten av hans fru och den förlorade tilliten till en rad förmenta 
vänner varit en plågsam händelse när det skedde är Måns alltså förmögen att 
se positiva aspekter i alla fall. Sådana kan vara att kunna värdera kontakten 
med trogna vänner och det vardagliga mötet. Vidare anser han sig ha blivit 
bättre på att ta tillvara det som är upplyftande i sitt liv och väljer bort sådant 
som han vet att han mår mindre bra av. 

Fenomenet att se det positiva i misären kan givetvis förstås på olika sätt. 
Man kan tolka det som ett uttryck för en utpräglad optimism. Ett annat, och 
eventuellt kompletterande, sätt skulle kunna vara att förstå såväl positiva 
som negativa upplevelser som en form av erfarenhetskapital. Denna senare 
tolkning skulle också kunna låta sig överföras till just tillitens speciella sfär; 
att en del av de intervjuade också tycks förmå att låta sina negativa tillitser-
farenheter bli till en del av det erfarenhetskapital de kan gå tillbaka till med 
insikten om att de inte blivit ”knäckta”, utan snarare blivit stärkta genom att 
ha tagit sig igenom utmaningar och fått ökad insikt om sina resurser och 
begränsningar (jfr. Cullberg 2006, s. 119). 

Selektiva överföringar 
Trots att vi sett flera exempel på att människor återger situationer där tilliten 
eller förtroendet brustit för dem skulle det vara missvisande att hävda att de 
saknar tillit. Deras tillit, och då avser jag olika dimensioner, har visserligen 
påverkats och sannolikt minskat i samband med olika erfarenheter, men min 
sammantagna tolkning är att den skadan som tilliten tagit har rört ett avgrän-
sat område. 

Med avgränsat område menar jag att negativa erfarenheter tycks stå i rela-
tion till minskad tillit, misstänksamhet eller misstro i sådana avseenden eller 
situationer som liknar den tidigare negativa erfarenheten. Och då verkar det 
gälla både tillitsattityder och tillitshandlingar. Vidare menar jag avgränsat i 
den bemärkelsen att det verkar förekomma överföringar mellan erfarenheter 
av specifika tillitsobjekt, ofta en viss person eller persongrupp, och tilliten 
till desamma. Den framtida tilliten eller misstänksamheten kan gälla en per-
son då det är den person som var involverad i erfarenheten. Den kan också 
gälla en persongrupp som har liknande egenskaper som de direkt involvera-
de, alltså på ett mer abstrakt plan. Detta fenomen vill jag kalla för selektiva 
överföringar. Jag använder detta begrepp för att kunna skilja det från bredare 
överföringar. Låt mig illustrera det: 

Att fatta misstanke om flickvännens otrohet och att bli varse systematiska 
lögner, menar Ulf gjorde att han förlorade tilliten till just henne. Men det är 
inget som han skulle applicera på en framtida partner. Även Marianne ut-
trycker sig på ett liknande sätt när det gäller hennes far som hon förlorat 
tilliten till: 
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Jag skulle ju kunna vara rädd att han [maken] skulle vara otrogen eftersom 
pappa var det, men jag vet ju att Bo är en helt annan människa. (Marianne) 

Hon markerar till och med att det mest närliggande kanske skulle vara en 
viss misstänksamhet mot partnern eller överdriven svartsjuka. 

På samma sätt beskriver ett flertal intervjupersoner hur vänners svek lett 
till en förlust av tillit just för denna specifika vän. Malin berättar exempelvis 
utförligt om en före detta vän som inte hörde av sig längre när hon hade en 
ny partner, men förväntade sig full uppmärksamhet när hon var singel, vilket 
var ett återkommande mönster. Malin förlorade tilliten till denna person och 
tog avstånd från henne samtidigt som hon säger: ”men sen nästa person… så 
litar jag lika fullt på den.” Malin sätter fingret på att en del vänskaper kanske 
har något slentrianmässigt över sig ”för vännerna finns alltid kvar”. När 
hennes tillit utnyttjas väljer hon dock enbart att kapa kontakten med den 
berörda vännen. 

I andra fall sker överföringarna till en till synes jämförbar grupp. Malin 
berättar exempelvis att hennes tidigare partner upprepade gånger varit sexu-
ellt otrogen mot henne. För henne resulterar det i att hon är tveksam till om 
hon i framtiden kommer att möta en manlig partner som behandlar henne 
väl, men betonar samtidigt att ”det går inte ut över män överhuvudtaget, bara 
den mannen”. 

Erfarenheter tycks emellertid inte bara färga av sig specifikt när det gäller 
tillit sett som attityd, utan tycks även resultera i specifika handlingsmönster. 
I fråga om brott framstår överföringarna som mest tydliga. Det mönster som 
framträder är att om man själv eller någon nära anhörig har varit utsatt för 
brott tycks man, baserat på intervjupersonernas berättelser, många gånger 
bete sig mer försiktigt i liknande situationer. Som jag redan nämnt i avsnittet 
om brottserfarenheter verkar typen av brott ha stor betydelse för huruvida 
man ändrar sitt beteende. 

Flera kvinnor har i 20-årsåldern varit med om händelser som man skulle 
kunna beteckna som sexuellt ofredande, våldtäktsförsök och våldtäkt av män 
som de enbart var ytligt bekanta med. Även om alla stundtals har mått 
mycket dåligt av det är de inte generellt misstänksamma vare sig mot nya 
bekanta i allmänhet eller män i synnerhet. Dessa kvinnor berättar att de är 
noga med att säga ifrån när en man går för långt vid en första kontakt och är 
på väg att överträda deras personliga gränser. Margareta understryker att hon 
försöker undvika ”brutala” män. Hennes erfarenheter hindrar henne inte från 
att nätdejta, men hon är varsam med att lämna ut kontaktuppgifter vid nya 
bekantskaper och väljer enbart offentliga miljöer där många människor rör 
sig när hon träffar någon man för första gången. Även Mona berättar att hon 
aldrig längre följer med okända personer eller personer hon enbart känner 
ytligt. 

När det emellertid kommer till andra typer av brott som stöld, som enbart 
är riktade mot ens egendom, tycks tidigare erfarenheter inte påverka inter-
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vjupersonernas känsla av otrygghet eller beteende på något märkbart sätt. Att 
bli av med pengar har flera intervjupersoner erfarenhet av. Malena har till 
exempel blivit bestulen på sin plånbok när hon var oaktsam på en utlandsre-
sa när hon var i 20-årsåldern och har sedan hanterat pengar särskilt försiktigt 
just på resor. 

Det har också med tillit att göra, att just när jag blev bestulen i Frankfurt det 
är en sak. Det är ju inte bara trevliga människor man träffar när man reser. 
Det finns ju också hotfulla människor. I USA, man stöter ihop med folk som 
man kände direkt, den här litar inte jag på. Så som resande person så har jag 
ganska hög beredskap för att det kan finnas saker som jag verkligen inte ska 
lita på. Så när jag första gången hade med mig mina halvvuxna barn på resa, 
då tyckte de att jag var misstänksam. Jag sa liksom ’bär pengarna’, ’visa inte 
pengarna’ och gör si och så. (Malena) 

Bland dem som blivit av med sina cyklar finns Marit, som varit med om 
sådana stölder ett flertal gånger och därför ”försöker” att komma ihåg att 
låsa dem. Att hon inte överför dessa erfarenheter till andra situationer visar 
sig till exempel i att hon brukar lämna handväskan obevakad när hon söker 
upp toaletten på en restaurang. 

Mattias har varit med om inbrott i sin villa utan att han tycker att händel-
sen skulle ha påverkat hans generella trygghetskänsla. Däremot har familjen 
skaffat larm, något som också Mia gjorde efter ett inbrottsförsök. Veronica 
har erfarenhet av inbrott i hemmet som barn, vilket gör att hon gömmer sina 
ägodelar när hon reser bort och även låser när hon är hemma. Detta beteende 
har antagligen blivit förstärkt av mammans liknande handlingsmönster. 

Men brottslighet kopplat till materiella saker kan också ta sig andra ut-
tryck som Mias erfarenhet av pappas fifflande med pengar samt sambons 
försök att dölja sina skulder. Båda dessa erfarenheter bidrar enligt henne till 
hennes misstänksamhet och handlingsmönster när det gäller pengar. Hon 
säger att hon inte alls har något förtroende för sin sambo i ekonomiska frå-
gor, vilket bland annat resulterar i att hon tagit ett medvetet beslut om att ha 
separat ekonomi. Men hon är också ytterst misstänksam när det gäller eko-
nomiska spörsmål i andra sammanhang, vilket exempelvis yttrar sig i att hon 
försöker vara extra noga med att granska eventuella oegentligheter inom 
ramen för sitt arbete och att det är hon som har hand om reskassan när hon 
reser tillsammans med andra. 

Även andra incidenter av mer vardaglig karaktär kan ha betydelse för 
ändrade handlingsmönster på ett specifikt område. Malena lånar exempelvis 
”inte längre” ut pengar, efter att inte ha fått dem tillbaka ett flertal gånger. 
För Marit gäller det böcker. Viktor anser också att hans tidigare tillitsfullhet 
missbrukats då han lånade ut sin bil till en bekant, som i sin tur lånat ut den 
till tredje person utan hans godkännande, vilket gör att han inte lånar ut sin 
bil längre ens till sina nära vänner. 
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Men dessa selektiva överföringar tycks också kunna gälla positiva erfa-
renheter, även om de omnämns i betydligt mindre utsträckning. Mårten be-
rättar exempelvis en anekdot om när han i sena tonåren tågluffade med en 
kamrat och blev hembjuden till en främling utomlands när de var tvungna att 
lämna stationsområdet på natten. De två vännerna var först misstänksamma 
och funderade på om mannen i fråga hade mörka avsikter och kanske till och 
med var ute efter att köpa sex. Men sedan tackade de ja till erbjudandet. De 
blev mycket vänligt bemötta och väl omhändertagna och främlingen avslöja-
de morgonen därpå att han också hade rest förut och därmed varit hänvisad 
till okända människors tillit och gästfrihet. Samma tillit som den mannen 
visade gentemot Mårten och hans vän när de var unga ”återgäldade” Mårten 
när han fick tillfälle att ge några unga utländska studenter tak över huvudet 
när han själv redan hade fått egen lägenhet och en regelbunden inkomst. 
Denna selektiva överföring kan därmed sägas ha skett i tre led. 

Attributionsstil och (upplevt) handlingsutrymme 
Även om erfarenheter framstår som obestridligt betydelsefulla för att männi-
skor har eller saknar tillit och förtroende i olika avseenden verkar de inte 
vara de enda viktiga faktorerna. Bland annat tyder regressionsanalyserna på 
att attributionsstil samvarierar med olika tillitsdimensioner. Ett första fokus i 
detta sista avsnitt ligger därför på vilken betydelse det kan ha för tilliten att 
tänka i mer optimistiska eller pessimistiska termer. 

Utöver högskoleutbildning och hög inkomst såg vi att en annan resursre-
laterad faktor – att veta vart man ska vända sig för att påverka ett beslut – 
sammanfaller i regressionsanalyserna med högre värden för de flesta tillits-
dimensionerna. Det är snarare med denna mer indirekta förståelse av resurser 
i bakhuvudet som jag vill försöka fördjupa analysen. Att ha tillgång till re-
surser kopplas i intervjuerna på olika sätt till varierande grad av autonomi 
och därmed handlingsutrymme. 

Särskilt tydligt blir kopplingen mellan handlingsutrymme och tillit i fråga 
om frivillig och vad jag kallad ofrivillig eller påtvingad tillit, alltså en nor-
mativ dimension av tillit som är förknippad med huruvida människor upple-
ver att de själva väljer att ha tillit. I mitt första empirikapitel antydde jag 
också att intervjupersonerna förknippar varierande handlingsutrymme i fråga 
om tillit med olika livsfaser. Nu vill jag fördjupa detta resonemang samt 
utvidga det till andra situationer där individen kan känna begränsningar eller 
till och med vanmakt. 

Attributionsstil 
Även om jag inte avser att genomföra någon psykologisk kartläggning låg 
det nära till hands att söka paralleller till Martin Seligmans (1991) idé om 
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inlärd optimism, vilket också Uslaner (2002) gör. Seligmans (1991, s. 40) 
huvudtes är att det som påverkar ens livsattityd inte så mycket handlar om 
erfarenheter under livets gång som det handlar om sättet att förklara för sig 
själv varför något händer i världen och på vilket sätt det drabbar en själv. Det 
är då först och främst föräldrarnas förklaringsmönster eller attributionsstil 
som barnen tar över, eftersom föräldrar tenderar att omedvetet låta barnen ta 
del av sitt sätt att resonera. Samtidigt inför Seligman en dynamisk dimension 
som går ut på att det aldrig är för sent att ändra sin förklaringsstil från en mer 
pessimistisk till en mer optimistisk sådan genom att med hjälp av olika kog-
nitiva övningar träna på att tänka i alternativa banor (M.E.P. Seligman 1991, 
s. 205ff.). 

De tre primära dimensioner som Seligman (1991)141 beskriver är genom-
slagskraft (pervasiveness), varaktighet (permanence) och personalisering 
(personalization). Dessa ligger till grund för att idealtypiskt kategorisera 
människor som optimistister och pessimister. När det gäller den första di-
mensionen, genomslagskraft, tror en människa med optimistiskt förklar-
ingsmönster att negativa händelser har specifika orsaker, med andra ord sa-
ker hon kan göra någonting åt, medan hon utgår från att positiva skeden är 
universella, det vill säga normen i hennes liv. Omvänt blir pessimistens tolk-
ning att negativa händelser är universella medan positiva inslag enbart har 
specifika orsaker. Detta gör att optimisten vid misslyckanden kan rikta in sig 
på att eliminera de anledningar hon tror sig finnas medan pessimisten blir 
hjälplös. Den andra dimensionen, varaktighet, går kort sagt ut på att optimis-
ten betraktar orsaken till det positiva som permanent och orsaken till det 
negativa som tillfällig. På samma sätt betraktar pessimisten orsaken till det 
negativa som permanent och orsaken till det positiva som övergående. I för-
längningen innebär det att optimisten anstränger sig ännu mer när hon ser att 
hon lyckas, medan pessimisten tenderar att ge upp till och med när det går 
bra för henne eftersom hon tolkar det som en engångsföreteelse. Den tredje 
dimensionen, personalisering eller internalisering, handlar om huruvida man 
anser att orsakerna till olika skeden i livet emanerar från en själv eller från 
omgivningen. Optimisten skyller negativa händelser på omgivningen (exter-
naliserar) medan hennes pessimistiska motsvarighet i första hand skyller 
dem på sig själv (internalisering), vilket leder till dålig självkänsla. Positiva 
händelser relaterar optimisten till sina egna prestationer medan pessimisten 
utgår från att något i hennes omgivning är orsaken till detta. 

Attributionsteorin är avsedd att synliggöra människors sätt att resonera i 
termer av optimism och pessimism överlag, men här vill jag bara kort belysa 
hur jag menar att man kan se vad dessa förklaringsstilar tar sig uttryck i när 
människor talar om tillit. 

Jag ska börja med att lyfta fram exempel där människor verkar betrakta 
det positiva som det generella och det negativa som undantag. Mona berättar 

                               
141 Med utgångspunkt i attributionsteorin. 
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om två tillfällen då hon hamnade i situationer där en ytligt bekant man för-
sökte våldta henne, vilket inte hon ville. Så här resonerar hon om händelsen i 
efterhand: 

Sådär är inte alla [män], utan det var en enskild händelse. Så jag har gjort det 
till enskildheter, jag har inte låtit det påverka min allmänna inställning till 
alla främmande män. (Mona) 

Hon understryker alltså att hon betraktar händelserna som en avvikelse och 
som hon därför inte generaliserar. På ett likartat sätt som i de exempel då 
intervjupersonerna medvetet tagit avstånd från sina föräldrars misantropi 
framträder hon också som en autonom aktör i sin berättelse. Trots att hon 
fallit offer för kränkande händelser framstår hennes val att tolka händelsen 
på ett optimistiskt sätt som ett aktivt beslut, i alla fall i efterhand. 

Som tydligast blir mönstret med att inte låta negativa skeden få alltför stor 
genomslagskraft, när intervjupersonerna tar upp förekomsten av så kallade 
”rötägg”, särskilt i talet om olika aktörer i den offentliga sfären. Mattias har 
exempelvis lång erfarenhet från kommunal verksamhet. Likväl betonar han 
att det de gånger han blivit besviken i samband med sitt eget arbete inom 
offentlig sektor rörde sig om specifika personers felaktiga handlande och att 
det inte hade med institutionen i sig att göra. 

M: Ja, jag har högt förtroende i generellt allting. Sen finns det enstaka rötägg 
inom alla yrkesgrupper. Vad det än är. 

I: Men då är det just…? 

M: Då är det enskilda personer. (Mattias) 

Jag tolkar det som en insikt om att världen inte är perfekt, men den framstår 
som mer värd tillit än misstro. Viktigt i hans sätt att berätta i övrigt är också 
att han här talar om ”enskilda personer” som gör fel samtidigt som de repre-
senterar olika former av institutioner (se även Schweer & Erlemeyer 2001, s. 
68; Sztompka 1999, s. 19f.) i stället för institutionerna i sig. 

Särskilt ofta nämns politiker och olika politiska institutioner för att ex-
emplifiera att man vet om att det finns undantag i det annars välfungerande 
samhället. Välfungerande betyder i sammanhanget att människor och institu-
tioner utför de uppgifter de är satta att göra på ett effektivt sätt. 

När det gäller välfärdssystemet och tjänstemannakårerna generellt talar 
dock flera intervjupersoner om att de inte upplevt ”någon större korruption” 
överlag, framför allt jämfört med andra länder, även om de inte utesluter att 
det förekommer. Ett exempel jag tidigare anfört var Margits frustration över 
att alla myndigheter kanske inte alla gånger fattar beslut på det sätt som 
medborgaren vill att de ska fatta beslut, men ”man behöver inte muta dem”. 
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Det förefaller till och med finnas en viss acceptans för eller förlikning 
med att det finns så kallade rötägg i ”systemet” och att det skulle vara omöj-
ligt att helt eliminera dem, med hänvisning till människans natur: 

Då har du massor med människor som bara håller på och springer runt och 
kontrollerar och rätt vad det är börjar kontrollanterna sno pengar i stället. Jag 
menar någon enstaka. Så det går inte. (Mårten) 

Enligt Mårtens resonemang skulle dessutom transaktionskostnaderna vara 
alltför höga i förhållande till den potentiella vinsten, varför kontroll inte 
framstår som ett rimligt alternativ. 

Vidare tänker jag mig att just det faktum att intervjupersonerna ofta asso-
cierar till enskilda representanter för framför allt myndigheter, det vill säga 
individer, underlättar att hitta förklaringar till oönskade avvikelser. Detta 
genom att kunna relatera det till vetskapen om och förståelsen för att alla 
människor råkar göra fel, eller att enskilda kan ha dåligt uppsåt. Sådana för-
klaringar kan då ersätta en tanke om att de organisationer de representerar 
inte är värda ens förtroende. 

När det gäller varaktighet, för att tala med Seligmans terminologi, har vi 
också redan sett att många intervjupersoner menar att deras tillit till vissa 
specifika personer i deras omgivning kan skadas tillfälligt. Tilliten behöver, 
som Ulrika säger, ”inte helt ta slut om man ändå har en stark grundtillit i den 
relationen”. Minskningen av tillit är då alltså tillfällig. Marianne säger ex-
empelvis att hon i samband med avslöjandet om sin fars dubbelliv tappade 
all tillit till honom under ”en period”. Mona berättar hur hon tänker kring 
trygghet och förtroende i relationen till sin man: 

Ett förhållande, det är väldigt speciellt. Det är definitivt han som är trygghe-
ten man i grunden har haft och vi har haft samma värderingar. Vi delar sam-
ma tillit på något sätt, en värdegrund. Sen kan vårt förtroende för varandra 
ibland raseras eller minskas i alla fall, inte raseras helt. Så det kan variera lite. 
(Mona) 

Jag tolkar det som att Mona korrigerar sitt ordval för att betona att det rör sig 
om tillfälliga brister i förtroendet, inte något permanent. Det negativa betrak-
tas alltså som något tillfälligt och därmed överkomligt. 

Till sist några ord om personalisering: Även här verkar det framför allt 
som om många intervjupersoner externaliserar negativa händelser, vilket gör 
att de inte anser att deras tillit påverkas så mycket. Det kan gälla både baga-
teller och mer betydelsefulla händelser. 

Till bagatellerna hör exempelvis att Margit talar om ”otur” när hon berät-
tar att hennes cykel flera gånger försvunnit. Andra mer vardagliga händelser 
kan vara baktal på ens arbetsplats. Malena tycker visserligen att ”’det var ju 
trist’” när det händer, men tillskriver inte incidenten alltför stor vikt. Än 
mindre betraktar hon sig själv eller sitt agerande som orsaken till det. Mia 
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talar också om att anpassa sina förväntningar och att kontextualisera händel-
sen. 

M: Självklart blir man ju väldigt besviken om någon pratar skit om en bakom 
ryggen eller intrigerar eller någonting. 

I: Är det svek? 

M: Ja, det är nog mer sådana sveksituationer. Men samtidigt så kan man inte 
förvänta sig det. Jag menar man har bara en arbetssituation med varandra 
tycker jag. (Mia) 

Genom att betrakta dessa, i tillitsbemärkelse negativa, handlingar som något 
som hör till livets villkor och genom att anse att de inte i första hand har med 
henne själv att göra, menar jag att hon externaliserar dem och att det kan bli 
lättare att hantera dem då. Resonemanget påminner också om de rationaliser-
ingsmekanismer som rimligen förekommer, framför allt när man talar om 
händelser i retrospektiv. Jag vill påminna om att jag föreslog en liknande 
tolkning då det gällde att flera informanter inte upplever föräldrarnas skils-
mässa som särskilt negativ i fråga om tillit. Denna bagatellisering kan möjli-
gen ha att göra med att man betraktar fenomenet som så vanligt och därmed 
inte som något som hänger samman med en personligen. 

Andra exempel på externalisering av det negativa är av mer allvarlig natur 
och kan handla om trovärdighet. Det finns ett par fall i mitt material där 
människor anser att de blivit bemötta av andra som om de inte skulle vara 
ärliga eller hederliga. Mehrnaz menar exempelvis att vid de tillfällen hon 
inte betraktas som trovärdig och det kan ha varit relaterat till hennes utländs-
ka bakgrund brukar hon inte ta det personligt, med andra ord går hennes 
strategi ut på att externalisera det negativa. 

Men ibland tycks internalisering av det negativa, eller att söka orsaken till 
det negativa hos sig själv, också kunna fungera som ett skydd, som i de fall 
då intervjupersonerna berättar att de har varit med om sexuella övergrepp. 
Flera tycks skylla på sig själva eller åtminstone betrakta sitt eget agerande 
som oförsiktigt. I förlängningen skulle det kunna innebära att det inte är 
samhället i sig som är ont eller människorna runt omkring en, utan att det var 
ens egen naivitet som inte var adekvat. Konsekvensen skulle då kunna vara 
att fortsätta ha tillit till andra. 

I andra fall, som hos Margareta, tycks internaliseringen av negativa hän-
delser ändå på förväntat sätt haft en negativ inverkan på tilliten. Man kan 
tänka sig att tilliten till henne själv har tagit skada, om än tillfälligt, bland 
annat genom att hon utgick från att det övergreppet var hennes eget fel. 

Överlag verkar alltså en optimistisk attributionsstil i många fall ha kunnat 
bidra till att upprätthålla tillit. 
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Handlingsutrymme 
En sista punkt ska handla om människors handlingsutrymme och deras tillit. 
Jag börjar med att gå in på handlingsutrymme i förhållande till olika livsfa-
ser, även om naturligtvis aspekter av beroende och oberoende som till stor 
del bestämmer handlingsutrymme kan alternera under samma livsfas 
(Holdsworth & Morgan 2005). I kapitel 6 såg vi att kontroll, där i form av att 
veta vart man ska vända sig, ofta sammanfaller med större tillit avseende de 
flesta dimensionerna. 

Vi har redan sett att intervjupersonerna tillskriver vissa erfarenheter i 
barndomen särskilt stor betydelse för tilliten. Man kan tänka sig att det kan 
ha med faktiskt och uppfattat handlingsutrymme att göra. Beroendet som 
barn gäller många livsområden och beroendet uppstår ofta i förhållande till 
vuxna. Att ha begränsad autonomi innebär också att vara sårbar för vuxnas 
beslut i en rad avseenden. Dessa vuxna kan vara ens föräldrar, men barn 
måste också förhålla sig till exempelvis lärare eller tränare. Beroendeställ-
ningen behöver dock inte alltid uppstå i relationen till en vuxen, utan det kan 
också vara som Ylva säger, att ”man hamnar i samma klass med jämnåriga” 
som man är tvungen att förhålla sig till. 

Att nå medelåldern och därmed också många gånger nå en viss etablering 
när det gäller exempelvis arbete, relaterar inte enbart till högre tillitsnivåer, 
enligt enkäten . En sådan koppling går dock att skönja i intervjumaterialet då 
de lite äldre intervjupersonerna förknippar sin etablering i bemärkelsen stabil 
ställning i samhället med att ha förhållandevis stor tillit i de flesta avseende-
na. Jag ser flera anledningar till att denna bild uppstår. Jag menar att det rör 
sig dels om förhållandevis stora materiella resurser, dels om immateriella 
resurser. 

När det gäller materiella ”reserver” berättar flera personer i 50-årsåldern 
som har en etablerad position i arbetslivet och goda inkomster, att de inte 
skulle bli speciellt berörda om de skulle bli av med ägodelar exempelvis i 
samband med inbrott i bilen eller bostaden. Sådana incidenter skulle alltså 
inte påverka deras tillit till okända generellt. Malena berättar till exempel att 
hon kan lämna bilen olåst eller ha dyrbara föremål synliga i den utan att 
känna obehag: 

Jag vågar ganska mycket lita på folk och jag kan tycka: Nej, men det är bara 
en sak. Materiella ting, det spelar inte så stor … det är också något vi [famil-
jen] har pratat om. Hur viktigt är materiella ting? Det känns ganska… Ja ja, 
då blir jag av med tio tusen, det var väl inte hela världen kanske. Det finns 
värre saker här i världen. (Malena) 

Tio tusen kronor eller en cykel går alltså förhållandevis lätt att ersätta. Vis-
serligen vill de medelålders intervjupersonerna helst slippa den typen av 
erfarenheter, men skadan bedöms inte som tillräckligt allvarlig för att det 
skulle förändra deras generella handlingsmönster. 
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Mot denna bakgrund kan det vara möjligt att förstå att kanske unga vuxna 
överlag inte alla gånger beter sig lika tillitsfullt. De är helt enkelt inte lika 
väletablerade, så att även en enbart materiell förlust, och kanske inte ens 
särskilt stor sådan, skulle ha märkbar betydelse. 

Bland de personer jag intervjuat hade en klar majoritet medelklassbak-
grund, varför det enbart går att spekulera kring hur människor i en ekono-
miskt mer utsatt situation skulle resonera. Malin och Yvonne antyder att de 
ibland känner sig sårbara eftersom de saknar större ekonomiska marginaler, 
men sätter det inte i direkt relation till sin tillit till andra, utan snarare handlar 
det om en känsla av en viss form av trygghet. 

Men det finns också immateriella resurser som tycks påverka tilliten, som 
kanske är än viktigare. Intervjupersonerna berättar att de gör mer realistiska 
bedömningar av olika situationer än när de var yngre. Många medelålders 
informanter säger att de blivit mer ”medvetna” om potentiella risker med 
åren, vilket jag tolkar som att detta minskar deras risker att bli besvikna. 
Denna förmåga framstår ofta som en form av tyst kunskap och att man har 
byggt upp en form av social intelligens (Yamagishi 2001; Yamagishi m.fl. 
1999). Följden blir då att man oftare har tillit till personer som är värda den. 
Mattias berättar hur han lärt sig av sina misstag tidigare i livet: 

M: Det är klart man går på mycket smällar i livet också. Och det tror jag är 
mycket beroende på att jag har varit så pass öppen. Lika mycket som jag kan 
vara rak och ge andra smällar i och med att de inte är beredda på att jag är så 
pass rak så smäller det tillbaka på samma sätt. 

I: Men tycker du att det har förändrats? Genom erfarenheter i livet, har du 
blivit mera misstänksam eller mera tillitsfull? 

M: Jag vet inte, jag tror inte det är så stor skillnad. När man blir äldre vill 
man väl inte gå i klinch på samma sätt. Det tror jag inte. Och då blir man väl 
lite mer försiktig. Det tror jag. Jag tycker jag har blivit mer försiktig på sena-
re år. (Mattias) 

Måns beskriver också den förändring i sitt tankesätt som han har upplevt 
som att han har gått från att vara ”idealist” till att ha blivit ”mer misstänk-
sam”. Och visserligen menar Mattias ovan att han blivit ”mer försiktig”, men 
i vårt samtal får jag framför allt intrycket att intervjupersonerna är mer för-
siktiga vid tillfällen då det verkar vara befogat. 

Immateriella resurser kan också röra ett ändrat förhållningssätt. Flera per-
soner i medelåldern vittnar om en relativt tillbakalutad attityd som har växt 
fram genom åren. Som Måns som säger att ”[d]et är liksom inte att hetsa upp 
sig över allting” och Marianne som menar att man aldrig har ”några garanti-
er för något i livet”, en insikt som kanske bäst kan beskrivas som mognad. 
Detta nämns i relation till tillit på så sätt att negativa erfarenheter inte påver-
kar en särskilt mycket och framför allt inte tilliten överlag. Mårten deklarerar 
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igen sin acceptans av livets okontrollerbarhet när han talar om risker med 
ishalka och ställer den retoriska frågan: ”Ska man ha uppvärmning i gator-
na?” 

Ett antal intervjupersoner i övre medelåldern beskriver också sig själva 
som ”naiva” eller ”blåögda”, vilket framstår som något motsägelsefullt med 
tanke på deras livserfarenhet. Kanske kan man se det som att de snarare talar 
om en mogen och självvald naivitet som hänger samman med deras före-
ställning om tillit som levnadsregel och deras möjlighet att sätta en situation 
i en större kontext. 

Men jag kan inte tycka det är naivt [att ha tillit], jag tycker det ligger något 
grund-… Jag har ju lång erfarenhet genom att jag är så pass gammal, jag kan 
se det. (Mårten) 

Jag tolkar det som att de menar att det är eftersträvansvärt att vara godtrogen 
till en viss grad, särskilt när man, bildligt talat. har råd på flera olika plan. 

Ett förändrat förhållningssätt kan också gälla ändrade prioriteringar. Ett 
återkommande resonemang är att det enbart rör sig om ”materiella ting” som 
går att ersätta, i likhet med Malenas uttalande ovan. Men man kan också se 
det som en form av mognad, att just materiella förluster inte har så stor bety-
delse jämfört med närståendes väl och ve. Ofta handlar det om att anhöriga 
inte ska bli fysiskt skadade. Det avspeglar sig också i att det kan beröra en 
att någon man älskar går miste om något materiellt. Mattias berättar hur hans 
omsorg om barnen tar sig uttryck, trots att han inte sörjer några ägodelar i 
sig. 

Lite det här att det är materiellt. Däremot kan jag nog tycka... För de hade in-
brott hos då mina barns mor och där de bor då varannan vecka. Och varit inne 
och tagit flera grejer från barnen. Det gjorde ont. När de [tjuvarna] tagit saker 
som de [barnen] tyckte om. (Mattias) 

En tänkbar tolkningsram är också den som erbjuds inom ramen för teorin om 
socioemotionell selektivitet (se t.ex. Carstensen m.fl. 1999). Grundtanken är 
att människan med stigande ålder också ändrar sina prioriteringar och tende-
rar att värdesätta sociala mål framför kunskapsbaserade. Detta sker inte 
minst i samband med en skiftande tidshorisont. 

Flera personer i medelåldern berättar också om hur relationer förändras. 
Några talar exempelvis om hur mer eller mindre nära vänner försvann ur 
deras liv, men hur kontakten återupptagits. Dessa ändrade prioriteringar i 
samband med mognad skulle alltså kunna tolkas som en insikt om tillitens 
karriär, ett begrepp som Weber och Carter (2003, s. 69) använder för att 
beskriva att roller och därmed också tilliten förändras med tiden i varje mel-
lanmänsklig relation. Genom reflektion växer det hos många människor fram 
en tolerans för dessa förändringsprocesser hos både sig själv bland annat i 
egenskap av möjliga tillitsobjekt. 
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Dessutom verkar det också finnas en annan stabilitet hos de lite äldre per-
sonerna i mitt intervjumaterial. Underlaget till detta påstående är mer indi-
rekt. Den inre tryggheten är ofta inget personerna i medelåldern ifrågasätter, 
utan den verka ofta finnas på ett mer självklart sätt.142 

Jag bryr mig inte så mycket. De [människor i omgivningen] får tycka vad de 
vill om mig. Jag är sån som person, väldigt öppen och så. Och spontan. Har 
väldigt svårt att hålla in saker överhuvudtaget, om andra. Tycker jag inte nå-
got är bra så säger jag det också. Så lika mycket ros som ris då. (Mattias) 

Likväl berättar flera intervjupersoner i medelåldern att de varit osäkra när de 
var yngre. Denna osäkerhet har dock många gånger avtagit i samband med 
fler olika sorters erfarenheter som man konfronteras med under livets gång. 

Alltså jag har en positiv syn på andra människor och jag har en förhållande-
vis positiv syn även på världen. Även om jag tycker att utvecklingen går åt 
fanders på vissa ställen så tänker jag nog att det finns vägar att komma fram-
åt. Alltså jag ser möjligheter även i det stora perspektivet (som du också frå-
gade om som jag aldrig svarade på). Jag tänker optimistiskt om folk, men just 
vem litar jag på? Då litar jag nog på mig själv först. Faktiskt. Det är en sak att 
tänka positivt om folk, en annan sak att lita på folk. För någonstans så är det 
nog så att nummer ett är att jag faktiskt litar på mig själv. Mina erfarenheter 
är nog det viktiga för vilken utgångspunkt jag har för olika beslut. (Marianne) 

Marianne uttrycker att hennes erfarenheter bidrar till att göra det möjligt att 
bedöma situationer utifrån ett eget perspektiv, vilket ger henne en inre 
trygghet; hon litar på sig själv. Jag tolkar detta citat och liknande uttalanden 
som en sammansmältning av en förhållandevis stor mängd av varierande 
erfarenheter och ett gott självförtroende, vilket många verkar uppnå i medel-
åldern. 

Efter att ha försökt att föreslå tolkningar av hur människors faktiska och 
upplevda handlingsutrymme kan vara kopplat till olika åldrar och livsfaser 
vill jag nu även lyfta fram andra omständigheter som de intervjuade relaterar 
till sitt eget handlingsutrymme och i förlängningen till deras tillit. 

Från att ha varit etablerad kan man hamna i mycket sårbara positioner 
igen genom att exempelvis bli arbetslös, sjuk eller funktionsnedsatt. Det är 
framför allt de två senare villkoren som de intervjuade diskuterar i termer av 
tillit. 

Medvetenheten om påtvingad tillit aktualiseras för många intervjuperso-
ner i samband med att de behövt söka vård för någon övergående åkomma. 
Trots insikten att man är tvungen att överlåta sig i specialisternas händer, 
beskrivs denna situation inte automatiskt i negativa ordalag, vilket reflekte-

                               
142 Detta kan naturligtvis också sättas i relation till personlighet, att människor är mer eller 
mindre självsäkra, och till kön, att män kanske tenderar att vara mer trygga i sig själva än 
kvinnor (se t.ex. Gentile m.fl. 2009). 
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rar de höga förtroendenivåer för just sjukvården som vi sett i kapitel 5. Möj-
ligen är det lättare att acceptera ett beroende som enbart gäller en liten del av 
ens liv och är ytterst tillfällig, eftersom sjukvårdsbesöket också rymmer möj-
ligheten att återerövra större oberoende på sikt genom att bli frisk. Acceptan-
sen framstår som en följd av att intervjupersonerna är medvetna om att de är 
experter på andra områden i stället. På så sätt finns det en markant skillnad 
mot att exempelvis ha en funktionsnedsättning som permanent hindrar ens 
samhälleliga deltagande när det gäller försörjning och familjebildning. 

Då handlar det inte längre om beroende och hinder inom ramen för det 
normala143 livsloppet i bemärkelsen tillfälliga avvikelser, utan om mer per-
manenta sådana. Ett exempel är att ha en funktionsnedsättning som gör att 
man behöver andras hjälp i vardagen. Rullstolsburna Yvonne tecknar en bild 
av sig själv som beroende av färdtjänsten, läkarna och handläggarna på För-
säkringskassan. Hon uttrycker att hon inte har särskilt stort förtroende för de 
flesta aktörer, samtidigt som hon också är noga med att understryka: ”Jag 
säger inte att de inte gör sitt jobb.” 

Att klara sig själv som vuxen i allmänhet och som medelålders i synner-
het innebär också att självständigheten tas för given, och man kan anta att de 
flesta människor inte reflekterar något vidare över det. Men självständighet 
kan också tolkas som detsamma som att vara vuxen. Kan man inte vara 
självständig på samma sätt som människor utan funktionsnedsättning blir det 
lätt ett tecken på att inte vara vuxen. Detta är en tolkning som Yvonne gör: 

Y: Jag tror inte att jag är vuxen. 

I: Vad fattas? [paus] Eller… vad utmärker en vuxen person? 

Y: Jag tänker så det knakar, jag vet inte, men...  En av mina bättre vänner 
som jag har känt sen vi gick i lågstadiet fick här för en månad sen ungefär en 
liten baby, hennes första. Och jag tror att det utmärker ganska så väl att då är 
man vuxen. 

I: Att ha ansvar för ett barn? 

Y: Ja, ansvar för ett annat liv och hålla ihop en familj liksom, mamma, pappa, 
barn det där. Som man lekte tidigare, men eftersom jag själv inte, förmodli-
gen, med högst sannolikhet, inte kommer att bli mamma i mitt liv och inte 
kommer att ge mig in i den där familjesituationen. […] Är det mycket snö så 
kommer jag ju, jag vet inte, en meter utanför porten där jag bor och sen är det 
stopp och då blir jag beroende utav andra och när man är beroende utav 
andra, tyvärr kanske jag ska säga, så är man inte vuxen enligt mig. (Yvonne 
2) 

                               
143 Med normalt avser jag här det vanligt förekommande. Alla människor åldras, även om 
beroenderelationerna kan variera. Däremot upplever inte alla sjukdom och/eller funktionsned-
sättning. 
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Av citatet framgår att Yvonne jämför sitt liv med det liv hon ser sina vänner 
leva och uttrycker därmed också att hon uppfattar vuxenblivandet som en fas 
som avslutas efter en tid. Just att bli förälder pekar också Westberg (2004) ut 
som den viktigaste markören för att betrakta sig själv som vuxen i en svensk 
kontext. Yvonne menar i den fortsatta intervjun att hon aldrig kommer att bli 
vuxen eftersom hon saknar de markörer som allmänt sett omfattar vuxen-
skap. Min tolkning är att det bland annat hänger samman med att hennes 
tillit många gånger är av den ofrivilliga typen, mer av överlevnadskaraktär 
på bekostnad av en självklar trygghet i en själv och den frivilliga tilliten som 
kan vara aktuell i form av både tillit till kända personer och institutionsför-
troende. 

Sammanfattande analys 
I detta sista empirikapitel har jag försökt beskriva och analysera hur olika 
erfarenheter kan te sig i förhållande till tilliten. Vidare har min intention varit 
att fördjupa kunskapen om hur andra faktorer som attributionsstil och hand-
lingsutrymme relaterar till tillit. 

När jag började se närmare på barndomen aktualiserades framför allt rela-
tionen till föräldrarna. De flesta intervjupersonerna berättar om en trygg 
relation till föräldrarna. Informanterna betraktar också många gånger sina 
hemförhållanden som en grund till den tillit de har till sig själva. Denna inre 
trygghet ger då även förutsättningar för fungerande interaktioner med andra. 
Ett sådant resonemang ligger nära det det grundläggande tillit-begreppet i 
litteraturen (jfr. Bowlby 1971; Erikson 1965). I de fall då intervjupersoner 
saknade denna känsla av trygghet från föräldrarna visar det sig ha funnits 
andra personer i deras närhet som till viss del fyllt en kompenserande funk-
tion. De svek som intervjupersonerna lyfter fram är framför allt relaterade 
till rollförväntningar om att föräldrarna skulle vara lojala, alltid se till barnets 
bästa och inte utnyttja den självklara tilliten från barnens sida. 

Ett problem som uppstår när man, som jag gjorde, försöker relatera det 
lilla barnets upplevelser till dess tillit är att det kan vara svårt att separera 
regelrätta händelser eller praktiker och upplevelsen av händelser från den 
grundläggande tilliten eller inre tryggheten. Det är lätt att erfarenheten av 
interaktionen med föräldrarna i sig betraktas som trygghet, vilket inte minst 
manifesterar sig i uttryck som att ha haft en ”trygg barndom”. Det kanske 
också är denna svårighet som ger upphov till den indirekta slutledningen i 
fråga om tillitens ursprung som jag inledningvis kritiserat. Med detta menar 
jag att de tillitsforskare som ställer frågor till vuxna människor spårar (fram-
för allt den generaliserade) tilliten till barndomen som ett sätt att göra sig av 
med det problem det innebär att inte alltid kunna se kopplingar mellan erfa-
renheter och tillit. Logiken skulle kunna vara att genom att förpassa det hela 
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till en period tidigt i livet krävs mindre preciserade svar om exakt hur de 
tillitsskapande processerna skulle gå till. 

Föräldrars skilsmässa i sig framstår inte som om den har någon given be-
tydelse för tilliten eller senare relationsförmåga, annat än genom de negativa 
upplevelser som kan vara kopplade till separationen som föräldrars otrohet, 
deras konflikter med varandra och den eventuellt resulterande minskade 
kontakten med dem eller en av dem. Att det snarare rör sig om kvaliteten i 
relationerna såsom graden av stöd fann också Duran-Aydintug (1997) samt 
Franklin med flera (1990) i sina studier. Några intervjupersoner med frånva-
rande fäder beskriver sin hemmasituation som mindre trygg än de som re-
gelbundet umgåtts med sina pappor. Jag föreslog också en tolkning att för-
äldrars separationer kanske inte behöva ha någon större betydelse på grund 
av att det i en svensk kontext är så vanligt förekommande och därmed inget 
som barnet självklart relaterar till sig själv, vilket skulle kunna innebära en 
form av skyddsmekanism (jfr. Franklin m.fl. 1990). 

När det handlar om den tidiga socialiseringen har få intervjupersoner 
minnen respektive erfarenheter av frekventa varningar eller försiktighetsåt-
gärder, i alla fall inga omotiverade. Informanterna i medelåldern lyfter också 
fram att sådana uppmaningar och praktiker inte heller skulle ha varit nöd-
vändiga eftersom de menar att samhället var tryggare när de var små. Det är 
rätt vanligt att informanter alltså snarare hänvisar till övergripande strukturer 
som de själva och deras föräldrar är präglade av, än till hur det såg ut i deras 
individuella familj. 

Med detta som utgångspunkt påpekade jag att ytterst få intervjupersoner 
dessutom uppfattar sig vara auktoritärt uppfostrade, något som kan tänkas ha 
främjat deras generaliserade tillit om vi ska tro Uslaner (2002, s. 103). Mot 
bakgrund av Stolle och Nishikawas (2011) undersökning, där föräldrars 
(överdrivna) varningar lyfts fram som en viktig förklaringsfaktor till att yng-
re personer i regel har lägre tillit än deras föräldrageneration, är det förvå-
nande. Till skillnad från de resultat vi kunnat se i kapitel 6 där föräldrarnas 
varningar visade sig fungerade tillitshämmande beträffande samtliga dimen-
sioner, verkar det utifrån intervjuerna snarare vara så att eventuella överfö-
ringar mellan föräldrar och barn har skett mycket selektivt på det sätt som 
Dohmen med flera (2006) beskriver det. 

På individnivå däremot verkar föräldrar mer eller mindre medvetet ha 
agerat som förebilder. Flera intervjupersoner anser sig ha ärvt sin tillit och 
ibland också institutionsförtroende av sina föräldrar. När det gäller det sena-
re har Campbell (1979) tidigare pekat på ett positivt samband mellan en rad 
olika socialiseringsfaktorer i hemmet och politiskt förtroende. Överföringen, 
föreslår Campbell, skulle bland annat kunna ske framför allt genom att det 
ofta pratas om politik hemma. När det gäller social tillit kan denna överfö-
ringsmekanism tänkas utgå från det faktum att relationerna till föräldrarna 
helt enkelt varit tillitsfull i sig, vilket An och Cooney (2006) samt King 
(2002) tidigare visat. 
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Omvänt har det förekommit härmanden av vissa av föräldrarnas hand-
lingar som snarare tyder på misstänksamhet. Andra informanter hade dock 
rentav tagit avstånd från föräldrarnas uttalade misstänksamhet och misstro 
gentemot andra människor. Utifrån denna iakttagelse bör man möjligen be-
trakta den generaliserade tilliten, eller som jag vill se det, tillit som maxim, 
som något vars ursprung inte på något självklart sätt finns att söka hos för-
äldrarnas sätt att agera moraliska lärare (jfr. Uslaner 2002, s. 26), i alla fall 
när vi rör oss i en svensk kontext. Man skulle även kunna föreställa sig gene-
tiska (jfr. Sturgis m.fl. 2010) eller kulturella och institutionella orsaker, ef-
tersom barn även kommer i kontakt med andra vuxna än föräldrarna samt 
med institutioner bland annat genom verksamheter som förskolan och sko-
lan. 

Att vara offer för mobbning i barndomen framstår som särskilt förödande 
i fråga om tillit, vilket också stöds starkt av Salmi med fleras (2007) resultat, 
även om deras undersökning utfördes på tonåringar och vi inte vet så mycket 
om följderna på sikt. Jag beskrev det som en (tre)dubbel utsatthet: själva 
kränkningen, och att både skolkamrater och skolan som institution blundar. 
Det tycks vidare ha betydelse att angreppet många gånger inneburit att bli 
ifrågasatt som person, och därmed har det skadat tilliten till en själv, särskilt 
under en period av identitetsformning. Att ha blivit utfryst och/eller trakasse-
rad verkar prägla människors tillit även som vuxna, framför allt när den på-
gått under längre tid. Möjligen kan det förstås mot bakgrund av att dåligt 
självförtroende oftast sammanfaller med låg generaliserad tillit (Rothstein 
2009, s. 109). 

Därefter fokuserade jag på erfarenheter från vuxen ålder. De flesta inter-
vjuade berättar att de som vuxna har gjort övervägande positiva erfarenheter 
av institutionsföreträdares bemötande, enligt mönstret att det fungerar som 
förväntat. Just denna lösa koppling till direkt positiva erfarenheter har också 
beskrivits som systemtillit av exempelvis Luhmann (1968) och Giddens 
(1999). Enbart undantagsvis nämns erfarenheter av att ha blivit dåligt bemött 
som då har varit relaterade till relativt lågt förtroende. 

De intervjuade berättar vidare om en rad situationer där personer i famil-
jen men också i vänskapskretsen inte levt upp till deras förväntningar. I vissa 
fall rör det sig om regelrätta brott och grova kränkningar, i andra fall handlar 
det mer om respektlöst bemötande. I nästan samtliga skildringar lyfts mycket 
närstående personer såsom föräldrar, syskon eller partner fram. Många gång-
er resulterar dessa svek i minskad tillit till dessa personer. Ibland brister tilli-
ten helt och hållet, ibland i vissa avseenden. Att de intervjuade inte verkar 
uppfatta eventuella negativa beteenden hos andra, mindre närstående, som 
direkt skadliga utöver regelrätta brott kan man möjligen förstå genom att 
själva den relation som kretsar kring en mycket intim tillit kännetecknas av 
sårbarhet. Att det är så pekar både, som vi sett, intervjuerna och litteraturen 
(Weber & Carter 2003, s. 69) på. På så sätt bestäms också hur stor ”an-
greppsytan” är och huruvida detta då kan ha betydelse för en försiktighet i 
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andra relationer. Den logik som framträder är att ju närmare och mindre 
självvald en relation med en person är desto mer förödande konsekvenser får 
det för tilliten även i andra avseenden. 

När det handlar om brott tycks huvudsakligen våldsbrott vara det som in-
tervjupersonerna relaterar till tillit till okända eller ytligt kända, i alla fall när 
man ser till egna upplevelser. Även känslan av trygghet utpekas särskilt som 
något som påverkas negativt. Särskilt sexuella övergrepp som ett antal 
kvinnliga intervjupersoner utsatts för relateras till minskad inre trygghet 
utifrån en känsla av att man brustit i omdömet. Däremot visar sig sådana 
erfarenheter ha konsekvenser för tillit till andra människor enbart hos vissa 
av de intervjuade, och då gällde det speciellt tilliten till potentiella nya part-
ner. Materiella förluster som kan uppstå i samband med vissa typer av brott 
kopplas dock inte till tillit attitydsmässigt, utan verkar enbart ha resulterat i 
vissa beteendeförändringar i en del fall. 

Andra händelser som nämns som betydelsefulla i tillitssammanhang är 
förluster av olika slag och än mer omgivningens reaktioner på dem. Det kan 
röra sig om förlusten av anhöriga där den självklara tilliten till vissa vänner 
som inte visar engagemang försvinner. Andra förluster har med kroppens 
dysfunktioner att göra, där tilliten till sig själv och till viss del till framtiden 
drabbas. Positiva erfarenheter som lyfts fram som betydelsefulla av intervju-
personerna rör olika typer av utveckling, att klara av situationer och därmed 
finna en inre trygghet. Att få barn, att flytta eller att bli troende kanske snara-
re kan möjligen beskrivas som något av en naturlig utvecklingskris (Cullberg 
2006, s. 18f.). Att man tagit sig igenom krisen, menar jag, skulle också för-
stås som en stärkning av tilliten till sig själv. 

Även händelser i det omgivande samhället, i den offentliga sfären, nämns 
som betydelsefulla för tilliten. Mårten talar om en positiv samhällsanda som 
präglat hans tillit, vilket jag tolkar som en tillit till okända och normativa 
tillitsföreställningar. De politiska skandaler han däremot berättar om menar 
han resulterade i en misstro mot vissa politiska aktörer, samtidigt som denna 
brist på förtroende tycks ha varit ytterst tillfällig. För Mehrnaz däremot blev 
händelserna i hennes hemland Iran anledningen till att hon flyttade till Sveri-
ge. Men att bevittna den iranska revolutionen och förföljelserna där, är också 
relaterade till att hon tappade tilliten till både närstående och okända perso-
ner på grund av det politiska klimatet. Hon uttrycker att hon än i dag till viss 
del är reserverad i tillitsavseenden både mot andra människor och institu-
tionsföreträdare. 

Kollektiva händelser och särskilt kollektiva minnen sägs enligt tidigare 
forskning (Bachman & Jennings 1975; Uslaner 2002, s. 162) kunna ha bety-
delse för de nivåer av generaliserad tillit som medborgarna i ett visst land 
uppvisar. Mot denna bakgrund framstår det som överraskande att få inter-
vjupersoner refererar till sådana delade erfarenheter såsom nationella kriser. 
Mårten gör det när han talar om ett antal politiska skandaler, men ingen an-
nan tar upp något liknande mer än i mycket allmänna termer, trots det fak-
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tum att flera under sin livstid varit med om samma kollektiva händelser. Jag 
föreställer mig att sådana händelser är Palmemordet, Estoniakatastrofen, 
mordet på Anna Lindh eller tsunamikatastrofen, eftersom de i alla fall i olika 
mediaberättelser ofta lyfts fram som något som radikalt förändrade svenskars 
syn på världen och förtroendet för olika offentliga aktörer (Baldo Zagadou 
2003; Hylland Eriksen 2003; Modig 2005; Petersson 1994; Wetterberg 
2011). Inte heller finanskrisen på 1990-talet nämns spontant annat än i sam-
band med att jag frågar om eventuell oro vid tidpunkten för intervjun. Som 
tidigare nämnts kan man inte heller se sådana samband i andra statistiska 
material (Rothstein 2009, s. 108; Rönnerstrand & Johansson 2008, s. 9). 
Avstånd på många olika plan gör det också vanskligt att jämföra olika typer 
av kollektiva händelser. Av central betydelse borde vara hur starkt man per-
sonligen blivit drabbad av framför allt olika typer av konflikter och katastro-
fer. 

Även indirekta erfarenheter såsom hörsägen och medieinfluenser tycks ha 
viss betydelse för tilliten. I fråga om andras (negativa) berättelser medförde 
det framför allt hos två unga vuxna en viss misstänksamhet mot olika institu-
tioner. När det handlar om berättelser som traderats genom media rör det sig 
framför allt om den yttre tryggheten, närmare bestämt en rädsla att bli utsatt 
för brott av okända. Det går också att se en medvetenhet om mediernas på-
verkan som påminner om tredjepersonseffekten (Sandstig 2009, s. 298f.) 
vilken går ut på att om man tror att andra och/eller man själv påverkas av 
medier i sin rädsla för brott blir man också ängsligare. 

Vidare försökte jag fördjupa kunskapen om hur  erfarenheter skulle kunna 
ha betydelse för tilliten. Det framkommer på olika sätt att också den tidsmäs-
siga placeringen samt värderingen av erfarenheterna kan vara viktiga. När 
det gäller tajming inträffade flera händelser som de intervjuade betraktar 
som betydelsefulla för sin tillitsfullhet, framför allt i negativ bemärkelse, 
relativt tidigt i livet. De skedde samtidigt som identitetsformande processer 
pågår med större intensitet än annars, eller under perioder där informanterna 
kan antas ha varit särskilt sårbara. Fjärmar man sig från individuella erfaren-
heter framkom att ett flertal intervjupersoner i medelåldern betraktar samhäl-
let som mindre tryggt och mindre värt tillit i dag jämfört med när de växte 
upp. Jag föreslog att detta kanske snarare handlade om tendensen att måla 
sin ungdom i ljusare färger, vilket utmärker personer som är lite äldre, mer 
än något som faktiskt formar deras tänkande. 

Trots liknande innehåll går det att se att händelser kunde värderas på helt 
olika sätt. Det säger sig sedan självt att händelser som betraktades som kri-
tiska (jfr. Hutchison 2003) eller regelrätta vändpunkter (jfr. Clausen 1993) 
också tycktes vara viktigare för tilliten, i alla fall på sikt, än sådana som inte 
tillskrevs en sådan betydelse av de intervjuade. Särskilt händelser som även-
tyrar ens inre trygghet och involverar svek från de närmaste klassas som 
kritiska ur tillitssynvinkel. Flera exempel som de intervjuade diskuterat som 
särskilt betydelsefulla för sin tillit och sitt förtroende skulle kunna beskrivas 
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som typiska utlösare för traumatiska kriser, såsom närståendes bortgång, 
sjukdom och plötslig invaliditet, problem i samband med graviditet och bar-
nafödande, otrohet och separation samt att ha blivit utsatt för fysiska överfall 
eller sexuella övergrepp (Cullberg 2006, s. 121ff.). Dessa kriser är dock ing-
et som går att undvika för individen, eftersom man inte kan välja till eller 
välja bort dem. 

Det blir vidare tydligt att de människor som beskriver sig själva som till-
litsfulla också är sådana som på olika sätt har lyckats hitta mening i till synes 
negativa händelser. Med Cullbergs (2006, s. 117) terminologi skulle man då 
kunna hävda att de accepterat kriser som en allmänmänsklig erfarenhet och 
haft en existentiell utmaning som de bemästrat. 

Vidare lyfter jag fram ett fenomen som jag kallat för selektiva överföring-
ar. Med detta menar jag att människor överför negativa erfarenheter av en 
viss typ av person, situation eller miljö till tillitsattityder och tillitshandlingar 
till likartade sammanhang, men endast till sådana. Eventuella brister i tilliten 
beskrevs också många gånger som tillfälliga. 

Sedan får man inte glömma att det antagligen också förekommer en över-
föringsmekanism när det gäller positiva upplevelser, men att denna är myck-
et mindre synlig. Genomgången i kapitel 5 indikerar detta genom att skillna-
derna i tillit och förtroende mellan åldersgrupperna är som störst i de avse-
enden där man kan förvänta sig att åldern är starkt relaterat till exponeringen 
för det aktuella tillitsobjektet. Särskilt tydligt blev detta i fråga om olika 
institutioner. 

Mönstret med selektiva överföringar verkar också uppvisa vissa parallel-
ler med de psykologiska mekanismer som har med människors attributions-
stil att göra. Det verkar som om en optimistisk attributionsstil i fråga om tillit 
många gånger sammanfaller med en generell tillitsfullhet i attityd och hand-
ling. Flest belägg för både denna optimistism och de tidigare nämnda ratio-
naliseringsmekanismerna går att finna bland intervjuerna med de medelål-
ders informanterna. Detta avspeglar möjligen resultaten från en annan studie 
som visar att människor med stigande ålder ofta kan se positiva aspekter 
även i negativa händelser (Sullivan m.fl. 2010). 

Ytligt sett skulle man kunna förstå attributionsstilen som en relativt de-
terministisk faktor som påverkar tillit, där optimister har större chans att vara 
tillitsfulla och pessimister en något mindre. Om vi ska tro Seligmans (1991) 
teori handlar förklaringsstilen dock inte enbart om genetik och personlighet, 
utan är i sig påverkad av erfarenheter, först genom de man får genom föräld-
rarna, men också senare och kännetecknas därmed också av föränderlighet. 
Att inte föräldrarna nödvändigtvis behöver bestämma ens sätt att tänka blir 
tydligt i alla de exempel då intervjupersoner berättar hur de mot alla odds 
bestämde sig för att anamma ett positivt sätt sätt se på världen i stället för att 
ta över de misantropiska tankebanor som de kommit i kontakt med hemma. 

Till sist lyfte jag fram hur uppfattningar om tillgången till olika typer av 
resurser verkar kunna ha betydelse för människors tillit. Relevansen av olika 
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typer av resurser tycks delvis bygga på att flera intervjupersoner uppfattar 
autonomi och därmed stort handlingsutrymme som mer gynnsamt för tilliten 
jämfört med upplevd heteronomi, vilket tycks hänga samman med den nor-
mativa innebörd som tillit också visat sig ha. Frivillig tillit är något efter-
strävansvärt, medan påtvingad tillit är något man i möjligaste mån vill und-
vika. 

Att vara barn och ung vuxen betraktas som en livsfas med hög sårbarhet 
och litet handlingsutrymme. Medelåldern förknippas med minst sårbarhet 
och i min tolkning har denna grupp störst chans till stor tillit i så gott som 
alla dimensionerna. Att uppfatta sig ha materiella resurser verkar kunna in-
nebära att en förlust inte betyder så mycket materiellt sett. Denna tanke har 
också framförts av exempelvis Patterson (1999, s. 182). Men skillnader i 
resurstillgång och således handlingsutrymme blev också synliga genom att 
de medelålders intervjupersonerna hade ändrat sina prioriteringar. Vidare 
framträder dessa skillnader genom att de äldre informanterna kan förebygga 
en del besvikelser genom sin livserfarenhet och utvecklade bedömningsför-
måga, något som tycks ligga nära det som kallats för social intelligens 
(Yamagishi 2001; Yamagishi m.fl. 1999). Denna iakttagelse har dessutom 
många likheter med det som i allmänhet beskrivs som mognad; en ökad in-
sikt om ens resurser och begränsningar. Men jag belyste också de hinder som 
kan uppstå och som begränsar människors handlingsutrymme. Övergående 
sjukdom exempelvis är ett sådant hinder som informanterna dock verkar ha 
haft relativt lätt att hantera på grund av att det betraktas som undantag, som 
tillfällig avvikelse från normaltillståndet att vara frisk. Däremot visar det sig 
vara betydligt svårare att uppleva ett tillfredsställande handlingsutrymme vid 
en permanent funktionsnedsättning som kan medföra brister i tillit och för-
troende på många livsområden. 

Dessa mönster av att både mängden erfarenheter samt bearbetningen och 
förståelsen av dem i sig verkar påverka tilliten, leder till att jag vill introdu-
cera begreppet erfarenhetskapital. Med detta menas en form av immateriell 
resurs som ackumuleras med stigande ålder och fler olika genomgångna 
livsfaser. Att ha konfronterats med ett antal situationer innebär vanligtvis 
också att man har lärt sig att hantera dem och innebär då antagligen att man 
är bättre förberedd inför nya utmaningar, vilket tillåter en att ha tillit till 
skillnad från misstro som utgångspunkt i okända situationer. 

Därför behöver heller inte enbart positiva erfarenheter bidra till att männi-
skor har tillit, om vi nu koncentrerar oss just på erfarenheters betydelse. 
Unga vuxnas tidsramar skiljer sig från dem som personer i medelåldern har. 
Ett år utgör onekligen fem procent av en 20-årings liv, medan det enbart 
utgör två procent av en 50-årings. Negativa erfarenheter verkar lätt kunna 
tillskrivas en större vikt i förhållande till övriga erfarenheter bland unga 
människor. En medelålders person har däremot varit med om besvikelser ett 
antal gånger förut och har då antagligen själv upplevt dels att de förekommer 
från tid till tid, dels att de faktiskt sällan är så förödande i det långa loppet 
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som man först kan tro. Det blir exempelvis lättare att urskilja att det rör sig 
om just ”rötägg” i stället för korrumperade system. Det är de mer livserfarna 
intervjupersonerna som talar i positiva termer om negativa händelser i efter-
hand, vilket jag också vill förstå utifrån tanken att de i egenskap av att vara 
lite äldre har möjlighet att bedöma utfallet av en händelse på sikt. En liknelse 
som Sullivan med flera (2010) erbjuder är att äldre människor bär med sig 
alla åldrar de tidigare haft. I deras förståelse ersätts alltså inte enbart en livs-
fas av en annan, utan alla tidigare erfarenheter finns inkorporerade och bi-
drar till en många gånger positiv tolkning av olika skeden. 
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8. Summering och sammantagen tolkning av 
fördjupningsanalyserna 

Efter att ha studerat vilka personliga egenskaper och erfarenheter som står i 
relation till olika tillitsdimensioner och på vilket sätt, först genom enkäten 
och sedan genom intervjumaterialet, försöker jag nu ge en sammantagen 
tolkning av resultaten från dessa analyser med utgångspunkt i tillitens olika 
dimensioner. Detta gör jag både med hjälp av det vi vet från tidigare forsk-
ning144 och genom att syntetisera de båda materialen där det är möjligt. Di-
mensionsbeteckningarna är desamma som presenterats i kapitel 5 och jag 
markerar löpande vilket material jag refererar till. 

Tillit till kända 
Den första tillitsdimensionen jag har arbetat med är tillit till kända personer. 
Regressionerna visar att människor födda utanför Norden är mindre benägna 
att ha tillit till människor de känner, både innanför och utanför den allra 
närmaste kretsen, än personer med nordiskt ursprung. Med tanke på att höga 
nivåer av våldsbrottslighet i det område där man bor också tycks kunna bidra 
till att minska den enskildes tillit till kända (Garcia m.fl. 2007; Messner m.fl. 
2004) skulle mina resultat kunna vara ett uttryck för överföringsmekansimer 
där tidigare erfarenhet av att leva i ett farligt område skulle kunna ha bety-
delse även senare i livet i en annan kontext. Detta bör dock ses med försik-
tighet, eftersom jag inte undersökt från vilka sammanhang de olika respon-
denterna kommer. I intervjumaterialet framkommer att erfarenheten av att 
leva i ett land med totalitär regim kan göra att man ifrågasättar sin från bör-
jan självklara tillit till familjemedlemmar och andra personer man har nära 
relationer med. 

                               
144 När det gäller vissa tillitsdimensioner erbjuds tänkbara förklaringar med hjälp av tidigare 
forskning i betydligt större mån än när det gäller andra. Det finns två huvudsakliga anledning-
ar till detta: För det första handlar den litteratur som explicit talar om samband med eller 
regelrätta förklaringar till tillit till stor del om generaliserad tillit, alltså det begrepp som har 
paralleller till såväl tillit till okända som normativa tillitsdimensioner. För det första har jag 
koncentrerat mig mer på variabler på mikro- och mesonivå, vilket gör att att institutionella 
faktorer som har stor betydelse i ansatser som försöker förklara förtroende för institutioner, 
inte har stått lika mycket i fokus i denna studie. Vidare är det inte ovanligt att samband visser-
ligen konstaterats i tidigare undersökningarna, dock utan åtföljande tolkningsförslag. 
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Vidare kan uppbrottet från ett annat land innebära att man kanske inte 
hunnit knyta särskilt nära kontakter med exempelvis nya vänner, arbetskam-
rater och grannar, eftersom det kan krävas en längre tid att bygga upp kon-
takter i en ny omgivning. 

Människor med högskoleutbildning och sådana med hög inkomst tenderar 
att ha större tillit till kända utifrån de statistiska analyserna. Riktningen på 
sambandet är inte givet på samma sätt som när det gäller andra faktorer och 
tillit (se t.ex. Stolle 2001, s. 120). Med det menar jag att det inte är givet att 
en hög utbildningsnivå och goda finansiella resurser leder till att man litar 
mer på kända personer. Det är också möjligt att tillit till kända, framför allt 
de som inte tillhör de allra närmaste, såsom vänner, arbetskamrater, grannar 
och andra i området där man bor finns redan tidigt. Om man har tillit till 
människor är man antagligen också benägen att bygga fungerande relationer 
med dem, vilket skulle kunna underlätta att ta sig fram i skolan och i arbets-
livet (jfr. Granovetter 1973). 

Personer med funktionsnedsättning tenderar att ha lägre tillit till kända 
enligt regressionsanalysen. Utifrån intervjumaterialet kan man tänka sig att 
det har med beroendet av andra att göra, vilket skulle kunna bidra till att de 
nära relationerna utsätts för särskilt många påfrestningar. Också att veta hur 
man kan påverka ett beslut sammanfaller ofta med höga värden när det gäller 
tillit till kända i regressionsanalyserna. Om man tolkar denna variabel och 
funktionsförmåga lite friare, som en upplevelse av kontroll mer allmänt, kan 
man tänka sig att ett stort handlingsutrymme kan ge goda förutsättningar för 
att känna tillit till kända. Och omvänt, att ett begränsat handlingsutrymme 
skulle kunna skapa begränsningar av sådan tillit. Intervjuerna med en av de 
informanterna med funktionsnedsättning tyder på att fysiska begränsningar 
kan äventyra tilliten i ens relationer. Det kan ske genom att personen med 
sådana begränsningar i handlingsutrymmet kan vara rädd för att relationen 
blir asymmetrisk eller för att överutnyttja sina vänner. Detta i sin tur kan 
vara något som försvårar att ofta umgås med varandra och därmed bygga 
varaktiga relationer som baserar sig på tillit. 

Att ofta hälsa på eller umgås med grannar och vänner innebär i regres-
sionsanalysen att man också tenderar att ha stor tillit till kända. Sambandet är 
föga förvånande med tanke på att både vänner och grannar ingår som tillits-
objekt i denna dimension. Vidare kan man utgå från att erfarenheterna 
många gånger är positiva, eftersom man annars antagligen inte skulle fortsät-
ta att träffas, inte minst med tanke på att själva interaktionen, alltså att hälsa 
på eller umgås med grannar och vänner, oftast är självvald. Kanske är det 
just en uppfattning om att ett sådant samband är så trivialt att den visserligen 
konstateras i litteraturen (se t.ex. Freitag & Traunmüller 2009; Uslaner 2002, 
s. 113, 121), men inte anses kräva någon vidare tolkning. 

När det gäller vänner tyder flera exempel i det kvalitativa materialet på att 
besvikelser över vänner också många gånger resulterar i minskad tillit till 
vännen ifråga eller till och med ett slut på relationen. Besvikelserna kan 
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handla om att ha känt sig utnyttjad eller lurad, men också att man uppfattar 
en vän som likgiltig. Omvänt förknippar intervjupersonerna lojalitetsbety-
gelser med starkare tillit till vännen ifråga. 

Att ha känt sig kränkt av en privatperson sammanfaller med lägre tillit till 
kända enligt enkätmaterialet, vilket delvis kan tänkas fånga svek av ovan-
nämnda slag, speciellt om man tänker sig att denna privatperson mycket väl 
kan utgöras av närstående personer. Särskilt partner lyfts många gånger fram 
som personer de intervjuade känt sig kränkta av. Det rör sig dock då ofta om 
erfarenheter som ligger något längre tillbaka i tiden och som varit så bety-
delsefulla att de sätts i relation till tillit. 

Både enkätsvaren och intervjuerna tyder på att föräldrarna intar generellt 
en speciell ställning avseende tillit till kända. Att människor som ofta ha 
blivit rådd att inte lita på vissa typer av människor tenderar att också ha 
mindre tillit till kända personer. Detta är inte direkt förväntat utifrån vad vi 
vet från tidigare forskning (Uslaner 2002, s. 110), men också utifrån att det 
är kontraintuitivt då varningen avser just människor som man inte känner. 

Att ha känt sig oviktig och oälskad verkar för de intervjupersoner som har 
sådana erfarenheter framför allt ha resulterat i bristande tillit till föräldrarna. 
Att ha en sådan här bakgrund verkar kunna bidra till en, om än kanske inte 
misstänksam, så dock återhållsam hållning i kontakten med vänner och skol-
kamrater, i alla fall i barndomen. Möjligen kan detta föras tillbaka till Erik-
sons (1965) idé om grundläggande tillit där en trygg anknytning till de när-
maste blir en förutsättning för senare tillitsfulla relationer som även omfattar 
människor man inte känner så väl. 

Personer som själva eller vars anhöriga blivit utsatta för våldsbrott har 
också tillit till kända personer i lägre utsträckning enligt den statistiska ana-
lysen. En sådan här negativ erfarenhet skulle då kunna vara en orsak till den 
lägre tilliten. Utgår man från att förövaren är en okänd person skulle man 
kunna tänka sig att negativa erfarenheter, som här i form av en stark identiti-
tetskränkning, från den offentliga sfären spiller över till den privata sfären. 
Men det är viktigt att inte glömma att en sådan typ av erfarenhet inte uteslu-
tande behöver gälla okända gärningspersoner. Att grova integritetskränkande 
brott också kan begås av närstående vet vi och det har framkommit i inter-
vjumaterialet. Viktigt i detta fall är också att det är detta initiala förtroende 
som underlättar vissa typer av brott såsom incestuösa övergrepp eller fysisk 
misshandel. Att andra anhöriga ser men inte ingriper kan också tänkas bidra 
till bristen i tillit till just sådana personer. 

Tillit till okända 
När det gäller tillit till okända har ålder en oberoende effekt på tillit. Närma-
re bestämt handlar det om att människor med stigande ålder tenderar att ha 
större tillit till okända. I det kvalitativa materialet är det också bara några få 
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yngre intervjupersoner som uttrycker en viss misstänksamhet mot andra i 
allmänhet. Litteraturen erbjuder ingen tillfredsställande förklaring till ett 
sådant samband. Snarare pekar Stolle och Nishikawa (2011, s. 303) på det 
paradoxala i att föräldrar som företrädare för en äldre generation och som 
själva har tillit i stor utsträckning ändå varnar sina barn för främlingar. Mitt 
begrepp erfarenhetskapital skulle kunna bidra med en förklaringsansats som 
har direkt koppling till ålder. Kortfattat menas med det för det första att man 
genom att vara med om fler olika händelser i livet, både positiva och negati-
va, har en större referensbas att jämföra nya erfarenheter med. För det andra 
har man blivit medveten om sin egen kapacitet att klara av olika typer av 
besvikelser och motgångar i livet. Således är man mindre sårbar och mer 
benägen att ha tillit, även gentemot okända personer och i nya situationer. 

Allra störst betydelse enligt den statistiska analysen verkar dock utbild-
ning ha. Närmare bestämt tenderar människor med högskoleutbildning att ha 
tillit till okända i större utsträckning än människor som enbart gått ut grund-
skolan eller gymnasiet. Hög utbildning kan enligt tidigare forskning 
(Sztompka 1999, s. 137) tänkas vara relaterad till större öppenhet och tole-
rans mot människor och idéer som hittills varit främmande för en. Det i sin 
tur skulle kunna underlätta att också känna tillit till okända människor som 
på olika sätt skiljer sig från en själv och den bakgrund och de erfarenheter 
man har. Utbildning är också den faktor som Wollebæk (2011) anför som 
förklaring för den ökning av generaliserad tillit (som ligger nära tillit till 
okända) som man kan se i Norden. I takt med att allt större andel unga män-
niskor utbildar sig ökar också andelen högutbildade i hela befolkningen, 
vilket återspeglar sig i en växande andel människor som anser att man kan 
lita på de flesta människor. Hög inkomst är relaterat till stor tillit till okända i 
de regressioner jag genomfört, där Wollebæk (2011, s. 70f.) menar att det är 
tänkbart med olika riktninga i sambandet: dels att hög inkomst leder till stör-
re generaliserad tillit, dels att stor tillit medför fler möjligheter att skaffa sig 
högre inkomst. 

Med utgångspunkt i annan forskning är det oväntat att det inte framträder 
några signifikanta samband med födelseland i regressionsanalyserna. Van-
ligtvis brukar det lyftas fram starka kopplingar mellan generaliserad tillit och 
kulturell och etnisk bakgrund på så sätt att människor som inte tillhör majo-
ritetssamhället tenderar att ha lägre tillit (se t.ex. Freitag 2003; Uslaner 2002; 
Uslaner 2008). Inte heller kan jag se ett sådant samband i min analys när det 
gäller tillitsdimensionen normativa tillitsföreställningar, som uppvisar paral-
leller till tillit till okända. Enbart i intervjumaterialet finns indikationer på 
sådana kopplingar. Här är det återigen upplevelser av förtryck i ursprungs-
landet och en bakgrund som politisk flykting som kan sättas i relation till en 
viss försiktighet i kontakten med nya människor.145 

                               
145 I ett fall rör det sig om en av de explorativa intervjuerna, och betydelsen av erfarenheter 
som politisk flykting utvecklades aldrig ingående. 
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Vidare uppger sig människor som ofta hälsar på eller umgås med sina 
grannar också ha större tillit till okända, vilket skulle kunna vara ett uttryck 
för kontaktteoretiska mekanismer (Allport 1954; Pettigrew m.fl. 2011; 
Uslaner 2011; A. Williams 1964).146 En sådan tolkning stöds också av att 
människor som oftar hälsar på eller umgås med sina grannar kan antas ha lätt 
för att umgås med människor som inte tillhör den närmaste kretsen. En sådan 
tolkning förefaller särskilt rimlig då sambandet enbart gäller umgänget med 
grannar men inte vänner om man utgår från att majoriteten av ens vänner 
sannolikt liknar en själv i större utsträckning än ens grannar. 

Människor som sällan eller aldrig blivit rådda av sina föräldrar att inte lita 
på vissa typer av människor har större tillit till okända enligt den statistiska 
analysen. I detta fall framstår sambandet som helt förväntat med tanke på att 
frågan gäller varningar för okända människor. Det harmoniserar med interj-
vuerna på så sätt att få informanter minns att de skulle ha blivit särskilt upp-
manade att inte lita på vissa typer av människor samtidigt som de uttrycker 
tillit gentemot de flesta människor. Eventuella varningar var snarare allmänt 
hållna och kan också ses som ett uttryck för omsorgsfulla föräldrar.147 Flera 
intervjupersoner relaterar också sin tillit till föräldrarnas liberala syn i upp-
fostringsfrågor. Med utgångspunkt i tidigare forskning (Uslaner 2002, s. 
102f.) är en möjlig tolkning att frånvaron av sådana råd skulle kunna stå för 
en antiauktoritär föräldrastil som möjliggjort för barnen att samla egna erfa-
renheter som kan motverka ogrundad misstro mot okända människor och 
okända situationer. 

Med utgångspunkt i intervjuerna kunde föräldrarna också få en roll som 
förebild på olika sätt. I vissa fall tycks barnen ta efter försiktigheten eller till 
och med misstänksamheten. I andra fall tar de medvetet avstånd från föräld-
rarnas misstänksamma attityd gentemot okända personer. Men några inter-
vjuberättelser tyder också på att personer utanför kärnfamiljen kan fungera 
som förebilder i fråga om tillit i barndomen. 

Både frågorna om bemötande- och kränkning har betydelse på förväntat 
sätt i regressionerna. Med andra ord sammanfaller bra bemötande med större 
tillit till okända och upplevelser av kränkning med mindre tillit. Tolkar man 
kränkningar bredare, nämligen som negativa erfarenheter, motsvarar detta 
mönster framför allt två intervjuskildringar där en räcka av händelser kunde 
bli till en vändpunkt. Då handlade det om att intervjupersonerna uppfattade 
att flera av deras närstående inte levde upp till förväntningarna, vilket verkar 
ha bidragit till en misstro både mot kända och okända människor. 

                               
146 Som tidigare nämnts i kapitel 3 betecknar kontaktteorin enkelt uttryckt idén om att faktiskt 
umgänge med vissa grupper av människor som är olika en själv motverkar fördomar. 
147 Det är viktigt att påpeka att människors minnen kan vara selektiva och att det är tänkbart 
att människor med höga nivåer av tillit tenderar att minnas sin barndom i gladare färger, 
medan det kan vara tvärtom för människor som har mindre tillit (Stolle & Nishikawa 2011, s. 
285). 
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Erfarenhet av att ha varit utsatt för brott har ingen tydlig koppling till tillit 
till okända utifrån det kvantitativa materialet. Däremot framgår det av inter-
vjuerna att erfarenhet av sexuella övergrepp och försök till sådana på väntat 
sätt leder till förlusten av tillit till förövaren som i de flesta skildrade fallen 
kan betraktas som okänd person, eftersom offrena inte varit tidigare bekanta 
med personen ifråga. Men denna typ av händelse kan också tillskrivas olika 
betydelser beroende på omständigheterna. I vissa fall verkar en sådan erfa-
renhet kunna leda en viss misstänksamhet mot män överlag, alltså brist på 
tillit till en mer abstrakt grupp människor. 

Attributionsstil, både när det gäller ens eget liv och i fråga om samhället i 
stort, har relativt stor betydelse när man försöker förklara tillit med hjälp av 
enkätsvaren. Optimister tenderar då att ha större tillit till okända. I enlighet 
med Uslaner (2002, s. 96f.) tolkar jag det som att optimister är övertygade 
om att de har redskap att bemästra okända situationer, vilket också gör det 
lättare att gå in i nya relationer med tillit i stället för med misstänksamhet 
eller misstro. Detta mönster går också att skönja i intervjumaterialet. Där 
exemplifieras detta som tydligast i fråga om brottsutsatthet. Intervjuperso-
nerna tenderade att se kriminalitet som drabbat dem personligen och där 
förövaren inte är någon närstående som enskildheter och otur, vilket skulle 
kunna bidra till att de fortsätter ha tillit till okända människor. 

Också människor som vet vart de ska vända sig för att påverka ett beslut 
tenderar enligt den statistiska analysen att känna tillit till okända personer i 
större utsträckning än människor utan denna kunskap eller förmåga. På 
samma sätt som när det gäller optimism ligger det nära att tro att ens överty-
gelse om att man själv kontrollerar sitt liv främjar tillit till okända (se t.ex. 
Rothstein 2008, s. 109f.; Uslaner 2002, s. 101f.). Men vi kan också tänka oss 
en förklaring som utgår från att människor som initialt har tillit till okända 
personer också är benägna att ta kontakt med nya personer för att undersöka 
sina möjligheter att påverka. Tänkbart är också att detta resultat står för yt-
terligare ett uttryck för att tillgång till större resurser möjliggör att man kan 
kosta på sig att ha tillit då förluster inte har så stor betydelse, vilket jag har 
utvecklat i analysen av intervjuerna. 

Förtroende för institutioner 
Baserat på enkätmaterialet gjorde jag i kapitel 5 en uppdelning mellan för-
troende för lokala eliter och för implementerande institutioner. Intervjuper-
sonerna refererar först och främst till politiker som kan ses som representan-
ter för den förra typen och till olika servicemyndigheter som exempel på den 
andra. 

Att vara född utanför Norden sammanfaller enligt enkätstudien med lågt 
förtroende för lokala eliter eller makthavare. Man kan tänka sig att det häng-
er samman med huruvida man är van vid välfungerande institutioner utan 
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större korruption. Erfarenhet av institutioner från ett hemland utanför Nor-
den som inte är lika transparenta och effektiva skulle även kunna påverka 
ens förtroende för de institutioner som finns på den nya orten i Sverige nega-
tivt (jfr. Kumlin & Rothstein 2010; Rothstein & Uslaner 2005).148 

Människor utan högskoleutbildning och sådana som har låg inkomst ten-
derar enligt enkätmaterialet att ha lågt förtroende för lokala eliter. Utbild-
ningssambandet gäller även för förtroende för implementerande institutioner. 
Att veta vart man ska vända sig för att påverka ett beslut sammanfaller van-
ligtvis också med högt förtroende för olika sorters institutioner. Detta skulle 
sammantaget kunna tolkas som att människor som är högt utbildade ofta 
identifierar sig med samhällets makthavare och deras mål. Omvänt skulle att 
inte känna sig delaktig och rentav alienerad i stället kunna bidra till mindre 
förtroende (jfr. Rotter 1971). Att ha hög utbildning innebär i allmänhet en 
bättre förståelse för hur politiska organisationer och myndigheter fungerar 
där det kognitiva elementet i sig skulle kunna främja förtroende (se t.ex. 
Christensen & Lagræid 2002, s. 13). Jag tänker mig också att det innebär att 
man på så sätt också har bättre möjligheter att nyttja det politiskt administra-
tiva systemet till sin egen fördel. 

I intervjuerna uttrycker personer med låg inkomst och låg yrkesstatus ut-
trycker en viss misstro mot framför allt politiker, men också olika myndighe-
ter, även om denna bild har nyanser. Både amerikansk (Brehm & Rahn 
1997; Fehr m.fl. 2003) och svensk forskning (Edlund 2006) har också kunnat 
konstatera samband mellan arbetslöshet och politisk misstro, dock utan att 
direkt gå in i vad de bakomliggande mekanismerna skulle kunna vara. En 
närliggande tolkning som jag ser det skulle kunna vara att ens egen arbets-
löshet, eller fattigdom mer allmänt, kan förstås som en negativ erfarenhet av 
just de representativa institutioner som partierna och regeringen, vilket leder 
till minskat förtroende för dem. 

På ett liknande sätt kan man möjligen förstå det negativa sambandet mel-
lan kontroll och förtroende för både lokala eliter och implementerande insti-
titutioner. Maktlöshet och känslan av maktlöshet i kombination med stor 
sårbarhet skulle då kunna vara bidragande orsaker till bristande förtroende 
för olika typer av institutioner, vilket till exempel Ross med flera (2001) har 
visat på ett mer generellt plan. 

I de statistiska analyserna är det med ett undantag samma typer av erfa-
renheter som förklarar förtroende för lokala eliter och för implementerande 
institutioner. Vad föräldrarna har gett en för råd när det gäller tillit har även 
betydelse avseende förtroende för institutioner. Att den politiska socialise-
ringen delvis sker i föräldrahemmet genom social inlärning vet vi från tidiga-
re studier (se t.ex. Campbell 1979). Mot denna bakgrund skulle man kunna 

                               
148 Men jag vill skjuta in en reservation: Man får också komma ihåg att en stor andel invand-
rare med utomnordisk bakgrund kommer från andra europeiska länder som inte alla har avse-
värt större problem än Sverige med korruption eller ineffektivitet. 
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tänka sig att sådana varningar att inte lita på vissa typer av människor även 
exempelvis skulle kunna ha gällt specifika kategorier av yrkesutövare som 
politiker, journalister eller olika tjänstemannagrupper, varför vi ser ett sådant 
negativt samband. Omvänt berättar också några intervjupersoner att det i 
deras föräldrahem talades mycket om politik på ett tolerant och nyfiket sätt, 
vilket med tanke på ovan nämnda forskning skulle kunna ha bidragit till 
deras allmänt stora förtroende för institutioner. 

I båda datatyperna framgår att bra bemötande av olika institutionsföreträ-
dare (i enkäten: kommunpersonal) verkar hänga samman med en tendens att 
känna förtroende för institutioner, medan kränkningar av desamma innebär 
motsatsen. Man kan givetvis tänka sig att sambandet kan vara riktat åt båda 
håll, det vill säga både att upplevelsen av bemötandet föregår förtroendet och 
att ens förtroende påverkar hur man upplever institutionsföreträdares bemö-
tande. I intervjuerna framkommer dessutom att en uppfattning om och erfa-
renhet av att institutioner fungerar som de ska många gånger verkar ha sam-
ma tillitsfrämjande funktion som ett direkt positivt bemötande. Att olika 
offentliga aktörer för det mesta lever upp till ens förväntningar tycks räcka 
gott för att man ska ha förtroende för dem. Att det rör sig om relativt neutra-
la erfarenheter snarare än direkt positiva, är kanske också en av anledningar-
na till att andelen människor som säger sig ha förtroende för olika institutio-
ner knappast blir lika stor som i fråga om tillit till personer.149 De negativa 
erfarenheter som de intervjuade nämner i samband med institutioner rör det 
som de uppfattade som en obehaglig jargong eller nedlåtande attityd. Sådana 
upplevelser verkar dessutom förstärkas av att man kan vara beroende av 
kontakten och därmed från början befinner sig i en utsatt och sårbar position. 
På så sätt finns det paralleller till Kumlin och Rothsteins (2005) forskning 
som pekar på att just elementet av behovsprövning bidrar till att förtroendet 
för exempelvis socialtjänsten är extra lågt, eftersom klienten lätt ifrågasätter 
om den enskilda handläggaren faktiskt behandlar just en själv på ett rättvist 
och jämlikt sätt. Jag menar att det ligger nära till hands att risken att ha en 
sådan uppfattning är speciellt stor om man saknar resurser för att kunna tala 
för sin sak eller själv förändra sin situation. 

Ur informanternas berättelser framgår också att det inte alla gånger behö-
ver röra sig om faktiska egna upplevelser, utan att även hörsägen, framför 
allt om svårlösta byråkratiska hinder, i viss mån verkar kunna påverka för-
troendet för institutioner. Dessa indirekta erfarenheter tillmäts sällan så stor 
vikt, men verkar ändå vara närvarande i människors medvetande. Framför 
allt de medelålders intervjupersonerna jämför också med andra länder som 
de uppfattar ha mycket mindre välfungerande institutioner. Denna med-

                               
149 Lägg dessutom märke till att enkäten innehöll fem skalsteg med ett neutralt mittenalterna-
tiv i detta frågebatteri varav jag tolkat två, alltså mindre än hälften, som förtroende, medan 
övriga frågebatterier kring tillitsattityder hade fyra skalsteg varav två, alltså hälften, tolkades 
som positiva tillitssvar. 
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vetenhet tycks ha en förstärkande funktion för deras eget förtroende för 
svenska institutioner. 

Att tro att människor litar mer på varandra i dag än tidigare och att se op-
timistiskt på sin egen framtid samvarierar med större förtroende för institu-
tioner i regressionsanalyserna. Vissa paralleller finns även här till intervjuer-
na där positiva attributionsstilar i fråga om tillit verkar hänga samman med 
stort förtroende för institutioner överlag. Om man mentalt skiljer försummel-
ser som enskilda individer i egenskap av institutionsrespresentanter gjort sig 
skyldiga till från hur institutionerna i stort agerar tycks det vara lättare att 
bygga upp eller upprätthålla ett förhållandevis stort förtroende för institutio-
ner. 

Normativa tillitsföreställningar 
Normativa tillitsföreställningar är ett ganska brett begrepp som jag i avhand-
lingen har använt för att tala om föreställningar kring vad vi tror tillit står för 
i samhället, men också vad man har för grundsyn på människans natur. Den-
na dimension är kanske den mest svårfångade utifrån både enkät- och inter-
vjumaterialet. Som jag utvecklat i kapitel 5 uppvisar det som jag kallat för 
tillit som maxim i intervjumaterialet mest likheter med dimensionen norma-
tiva tillitsföreställningar utifrån enkätmaterialet. Utöver det urskiljer jag med 
hjälp av intervjuerna en idé om att man kan välja att ha tillit eller att man 
behöver förlita sig på någon eller något. 

På samma sätt som i fråga om tillit till okända är det vanligare att äldre 
människor har tillit än att yngre har det enligt regressionsanalyserna. Det är 
också framför allt de medelålders intervjupersonerna som ser tillit som max-
im, medan jag inte ser detta resonemang lika tydligt bland de unga vuxna. En 
möjlig tolkning skulle kunna vara att det sker en starkare exponering för 
samhällets normer med ökande ålder och därmed en tilltagande normanpass-
ning till skillnad från ett mindre normstyrt sätt att se på världen när man är 
yngre. 

Starka positiva samband förekommer också i fråga om utbildning. Med 
tanke på att tillitsdimensionen normativa tillitsföreställningar uppvisar en del 
likheter med tillit till okända kan vi tänka oss en liknande förklaringsansats 
här. Ju mer upplyst och vidsynt man är desto lättare har man antagligen ock-
så för att tillskriva de flesta människor positiva egenskaper och skulle där-
med kunna resultera i den här behandlade föreställningen om att de flesta 
människor i grunden är goda och värda ens tillit. 

Kvinnor tenderar att ha högre värden avseende denna tillitsdimension, ett 
samband som också Freitag (2003) tidigare konstaterat i fråga om generali-
serad tillit i Schweiz, dock utan att ge någon förklaring till detta faktum. 

Ser man till att dimensionen normativa tillitsföreställningar uppvisar stora 
paralleller till tillit till okända är det knappast förvånande att kontakt med 
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människor såsom vänner och grannar sammanfaller med höga värden beträf-
fande tillitens normativa innebörd. Sådana kontakter skulle kunna innebära 
att man kommer i kontakt med andras åsikter och därmed leda till större 
tolerans och i förlängningen större tillit (jfr. Sztompka 1999, s. 137; Uslaner 
2002, s. 34f.). Naturligtvis kan man även tänka sig en omvänd riktning i 
sambandet. Med detta menar jag att en övertygelse om att människor i all-
mänhet är hederliga och att man bör ha tillit antagligen också gör en mer 
benägen att umgås med andra människor, både kända och okända. 

Att som barn ofta ha blivit rådd att inte lita på vissa typer av människor 
sammanfaller enligt regressionerna med låga värden beträffande normativa 
tillitsföreställningar. Denna koppling framstår som helt rimlig då själva var-
ningen avser hur man bör uppfatta andra människor, alltså huruvida de flesta 
är värda tillit eller inte (jfr. Stolle 2001, s. 127; Uslaner 2002, s. 110). När 
man vänder sig till intervjumaterialet ligger fokus snarare på socialiseringen 
i hemmet på ett mer övergripande plan. Några medelålders intervjupersoner 
verkar se ett samband mellan ett öppet och tolerant föräldrahem där det dis-
kuterades mycket och att de själva är toleranta, orädda och tillitsfulla gent-
emot de flesta människor. I övrigt förmedlar intervjupersonerna mer en bild 
av att deras förståelse av tillit som maxim alltid har existerat ”från att man 
var liten” på ett mer diffust sätt. Här skulle man kunna tänka sig att denna 
socialisering kan ha skett genom flera kanaler såsom föräldrarna och andra 
vuxna, men också genom institutioner som förskolan och skolan på ett med-
vetet eller omedvetet sätt (jfr. Dohmen m.fl. 2006). 

Att ha upplevt bemötande från kommunal personal som positivt samman-
faller med högre värden när det gäller normativa tillitsföreställningar, och en 
sådan koppling förekommer också i intervjupersonernas berättelser. Andra 
studier visar på att bemötande har betydelse för uppfattning om rättvis be-
handling (se t.ex. Esaiasson & Ribbhagen 2006). Viktigt är vidare att infor-
manterna inte relaterar politiska skandaler och liknande direkt till sin egen 
syn på samhället, utan betraktar dem mera som undantag som man bör bortse 
ifrån just på grund av en föreställning om tillit som levnadsmaxim. Således 
framstår det också som logiskt att människor med optimistisk attributionsstil 
tenderar att ha högre tillit avseende denna dimension i enkäten. 

Att ha varit offer för våldsbrott sammanfaller i regel med lägre tillit när vi 
ser till dimensionen normativa tillitsföreställningar. Flera informanter tror att 
deras tillit skulle påverkas av integritetskränkande brott. Likväl ger också de 
som har varit med om integritetskränkande brott uttryck för att de betraktar 
tillit som maxim och att de uppfattar människans natur som god i grunden. 

Både att ha en funktionsnedsättning och att inte veta vart man ska vända 
sig sammanfaller i regressionerna med lägre värden i fråga om normativa 
tillitsföreställningar. Om man förstår båda variabelvärdena som ett uttryck 
för ett begränsat handlingsuttrymme skulle det kunna innebära att man upp-
fattar sig som mer sårbar och därför har mindre tillförsikt till att människor 
inte skulle försöka utnyttja en sådan underlägsenhet för sina egna syften. 
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Ser vi till det som jag kallat för tillit som maxim kan jag inte se några så-
dana paralleller i intervjumaterialet. Ser vi däremot till förståelsen av tillit 
som frivillig och ofrivillig, vilket framträder i intervjuerna, blir bilden mer 
meningsfull: att uppleva sig ha stort handlingsutrymme förknippas med att 
känna frivillig tillit samtidigt som att uppleva begränsat handlingsutrymme 
förknippas med ofrivillig tillit. Att vara ung (jämfört med medelålders) och 
att ha olika fysiska begränsningar relateras till att i olika situationer känna 
sig tvingad att ha tillit. Även osäkerhet och upplevelse av mindre kontroll i 
kontakt med myndigheter tycks leda till en känsla av ofrivillig tillit, alltså 
något övervägande negativt. Omvänt verkar att vara etablerad och att ha 
olika sorters erfarenheter kunna bidra till att man upplever frivillig tillit. 
Denna mekanism verkar förstärkas av att man ändrar sina prioriteringar, det 
vill säga att negativa erfarenheter tillskrivs mindre vikt framför då de inträf-
fat på livsområden som inte berör ens närmaste sociala krets. 

Trygghet 
När det gäller trygghet skiljer jag med utgångspunkt i resultaten från kapitel 
5 mellan inre och yttre trygghet. Enbart den yttre tryggheten, alltså att inte 
känna rädd för regelrätta brott eller obehagliga närmanden i offentliga miljö-
er fångas i enkäten. 

Det är tydligt att kön spelar en avgörande roll när man ser till båda mate-
rialen. Män tenderar att känna sig tryggare jämfört med kvinnor. I intervju-
erna understryker kvinnorna att deras otrygghet är särskilt stor då de vistas 
på ödsliga platser i städer. Den mest närliggande förklaringen som jag ser är 
att kvinnor skulle vara mer sårbara jämfört med män utifrån deras generellt 
sett fysiska underlägsenhet (Sandstig 2009, s. 80ff.), men kanske också ut-
ifrån en föreställning om att kvinnor är mer utsatta för övergrepp i offentliga 
miljöer, vilket framkommer i intervjuerna. 

Personer födda utanför Norden känner sig enligt analysen av det kvantita-
tiva materialet mindre trygga än personer födda i något nordiskt land. Flera 
svenskfödda intervjupersoner uttrycker att de känner sig tryggare i Sverige 
än i många andra länder utifrån en uppfattning om mindre utbredd kriminali-
tet här. Möjligen kan man tänka sig att risken att bli överfallen eller bestulen 
uppfattas som större utomlands av de flesta invånarna i Sverige och att ut-
landsfödda personer överför denna känsla av otrygghet från sina ursprungs-
länder även till svenska förhållanden. 

Vidare sammanfaller låg utbildning och låg inkomst med brist på trygghet 
enligt enkäten, vilket skulle kunna tolkas som att man på grund av resursbrist 
kan vara tvungen att bo i mer socialt utsatta och dåligt underhållna områden 
som ger intryck av att vara farligare än mer välbärgade områden. 

Personer med funktionsnedsättning tenderar enligt enkätmaterialet att 
känna sig mindre trygga än personer utan sådana begränsningar, vilket kan 
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tänkas förklaras med att dessa människor känner sig mer fysiskt sårbara jäm-
fört med personer med full funktionsförmåga (Pain 2001). Att vara medveten 
om att man har sämre möjligheter att försvara sig mot människor som vill 
skada en skulle alltså kunna förstärka en känsla av otrygghet. 

I regressionsanalyserna har umgänge med grannar ett positivt samband 
med trygghetskänslan i närområdet. Det skulle man kunna tolka som ett ut-
tryck för att man själv skapar en form av social kontroll. Dessa informella 
kontakter skulle i detta fall fungera som en sorts (mer eller mindre formalise-
rad) grannsamverkan (jfr. Sandstig 2009, s. 91). I intervjuerna fanns det vi-
dare visst belägg för den mekanism som också Sandstig (2009, s. 217) och 
Heber (2007, s. 135) beskriver, nämligen att umgänge med kända personer i 
allmänhet och erfarenhetsbyte, eller kanske skvaller, i synnerhet, också kan 
leda till en förstärkning av otryggheten. 

På samma sätt skulle därför också kopplingen till föräldrarnas sätt att fost-
ra sina barn kunna förklaras. I enlighet med vad vi skulle förvänta oss sam-
manfaller erfarenhet av att ofta ha blivit rådd av föräldrarna att inte lita på 
vissa typer av människor med lägre trygghet i det statistiska materialet. In-
tervjuerna tyder dock på att sådana varningar visserligen inte är något man 
kommer särskilt väl ihåg eller relaterar medvetet till sin känsla av trygghet. 
Likväl avsåg varningar om att akta sig för ”det där vanliga” bland annat att 
inte följa med främlingar. Med andra ord handlar det om råd kring hur man 
bör bete sig i offentliga miljöer, vilket gör det rimligt att anta att frekventa 
råd av detta slag bidrar till en uppfattning om att det är farligt att vistas ute. 
Detta skulle på så sätt kunna bidra till en benägenhet att inte känna sig sär-
skilt trygg. 

(Yttre) trygghet är den dimension där två brottstyper har signifikanta ne-
gativa samband i det statistiska materialet; inbrott i bostaden samt våldsbrott. 
Eftersom yttre trygghet just handlar om att inte känna sig rädd för angrepp 
av främst okända ligger det nära till hands att man efter en eller flera negati-
va erfarenheter betraktar det som mer sannolikt att något sådant ska kunna 
hända igen (jfr. Sandstig 2009, s. 80). Ändå kan det tyckas förbryllande att 
egen eller anhörigs erfarenhet av brott inte har större betydelse jämfört med 
andra faktorer samt att inga andra brottsvariabler faller ut. Ur intervjuperso-
nernas svar framgår att det möjligen kan ha med graden av integritetskränk-
ning att göra. Där framkommer också att villa- eller lägenhetsinbrott samt 
våld eller sexuella övergrepp betraktas som de allvarligaste händelserna i 
detta avseende, medan övriga brottstyper inte uppfattas som lika integritets-
kränkande. Enligt intervjumaterialet verkar erfarenheten av att ha blivit offer 
för egendomsbrott inte få någon särskild konsekvens för den yttre trygghe-
ten, mer än att ens beteendemönster kan förändras mot en ökad försiktighet 
just i det aktuella avseendet. 

Egna erfarenheter av våldsbrott, konkret misshandel och våldtäkt, relate-
ras dock inte till känslan av yttre trygghet av berörda intervjupersoner. Att de 
inte gör en sådan koppling skulle rimligen kunna hänga samman med att 
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deras erfarenheter enbart undantagsvis handlade om att okända attackerade 
dem på öppen gata. 

Intressant i intervjuanalysen är dock, enligt min mening, att upplevelsen 
av hur trygga offentliga platser och hur vanliga överfall är samt hur olika 
typer av brott går till många gånger snarare tycks ha sitt ursprung i indirekta 
erfarenheter såsom hörsägen, medierapportering och till och med förmenta 
kunskaper om en verklighet i form av statistiska rapporter. Detta skulle kun-
na, liksom när det gäller institutioner, hänga samman med att föreställningar 
införlivas så pass mycket att de har självständiga effekter på förtroende 
(Edlund 2006; Freitag & Bühlmann 2009; Norén Bretzer 2005) respektive 
trygghet (Sandstig 2009) oberoende av faktiska erfarenheter. 

Om än inte synligt i enkätmaterialet verkar attributionsstil, alltså huruvida 
man tänker i optimistiska eller pessimistiska banor, ha relevans för hur inter-
vjupersonerna tolkar tillgreppsbrott. Tänker man optimistiskt och tolkar dem 
som förorsakade av ens egen tillfälliga klantighet eller otur och därmed nå-
got som skulle kunna hända vem som helst tenderar man att kunna upprätt-
hålla en känsla av yttre trygghet trots egna negativa erfarenheter. 

När det gäller uppkomsten och upprätthållandet av inre trygghet, som lig-
ger nära det som också kallas för grundläggande tillit samt självförtroende, 
är det andra aspekter som tycks vara relevanta enligt intervjupersoners berät-
telser. Här är det framför allt kvinnornas beskrivningar som står i fokus, 
närmare bestämt erfarenheter som uppfattas ha lett till minskad inre trygghet. 
Återigen lyfts händelser i barndomen fram som centrala orsaker. Dels rör det 
sig om att känna sig oviktig och oälskad av föräldrarna, särskilt mamman. 
Dels kan det ha med att göra att man känt sig utfryst eller till och med mob-
bad som barn. Båda typer av erfarenheter verkar ha kunnat bidra till brist på 
inre trygghet, framför allt i barndomen, men ibland också senare. 

Jag föreslog tidigare ett flertal faktorer som skulle kunna svara för denna 
särskilda betydelse för en negativ inverkan på inre trygghet. Det skulle kun-
na handla om att inte enbart ett specifikt beteende eller en enskild egenskap 
utpekas, utan att man blir ifrågasatt som person, att andra människor blundar 
samt att händelserna inträffar i en formativ fas. Att den negativa erfarenheten 
gäller hela ens person stämmer också in på de beskrivningar av erfarenhet av 
fysiska defekter och den resulterande känslan av bristande tillit till sig själv. 
En liknande mekanism går vidare att se i fråga om kränkningar och/eller 
erfarenhet av brott i vuxen ålder. Sexuella övergrepp framstår i intervjuerna 
som särskilt förödande. Likväl verkar intervjupersonerna ha funnit olika 
strategier för att återerövra en inre trygghet samtidigt som tiden i sig tycks ha 
bidragit till ett läkande. En optimistisk attributionsstil verkar också kunna 
bidra till att återigen bygga upp en känsla av inre trygghet enligt intervjuer-
na. 

Man får dock inte glömma att också positiva erfarenheter rimligen kan 
antas vara viktiga i fråga om inre trygghet. Upplevelsen av personlig utveck-
ling genom att etablera sig i vuxenlivet samt att ha en religiös tro som tilläg-
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nats i vuxen ålder, kan enligt analysen av intervjuerna också främja den inre 
tryggheten. 

Tillitshandlingar 
En sista dimension är tillitshandlingar. I enkäten handlar det om hur man 
beter sig gentemot okända människor i ganska vardagliga situationer. Typis-
ka tillitshandlingar som de intervjuade spontant nämner ligger däremot ofta 
på en mer generisk nivå där omtanke och lojalitet lyfts fram som centrala 
element, och som kan ta sig olikartade konkreta uttryck. 

När vi ser till enkätmaterialet har utbildning ett starkt positivt samband, 
där en förklaring antagligen, liksom i fråga om flera andra tillitsdimensioner, 
går att finna i möjliggörandet av mer nyanserade uppfattningar om ens socia-
la omgivning genom utbildning. Två av de unga vuxna intervjupersonerna 
har bara grundskoleutbildning, och det är också de som visar sig vara minst 
benägna att handla tillitsfullt vid kontakt med okända. Men denna bild är inte 
homogen, då andra, speciellt yngre, högutbildade personer berättar om att de 
brukar bete sig försiktigt. I framför allt de medelålders intervjupersonernas 
resonemang framkommer att de är medvetna om att de kan ersätta eventuella 
materiella förluster. Detta verkar göra dem mer benägna att bete sig tillits-
fullt, det vill säga agera som om andra människor är hederliga. En sådan 
koppling till materiell status bekräftas dock inte av det statistiska materialet, 
i alla fall inte när man enbart ser till inkomst. Likväl är det rimligt att anta att 
människor i medelåldern har andra typer av ”reserver” som en intervjuper-
son uttrycker det, alltså besparingar, egendom som ackumulerats genom åren 
eller tillgångar som fastigheter. Dessa skulle kunna ge dem en annan typ av 
handlingsutrymme, vilket gör att en överdriven försiktighet, i alla fall inte i 
fråga om att skydda sin egendom, kanske inte är lika motiverad för dem. 
Också det att veta vart man ska vända sig för att påverka ett beslut samman-
faller i det statistiska materialet med en större benägenhet att agera tillits-
fullt, och harmoniserar med detta resonemang. 

Sedan har umgänge med grannar ett positivt samband i regressionerna. En 
tänkbar tolkning utgår från att vissa människor är mer sociala och utåtrikta-
de. I förlängningen skulle det kunna innebära att de dels umgås med sina 
grannar, dels är det sådana typer av personer som människor vänder sig till 
för att be om hjälp, vilket genererar fler tillfällen till tillitshandlingar. I inter-
vjuerna kommer detta huvudsakligen till uttryck genom en del medelålders 
informanters berättelser. De brukar i regel känna sina grannar och känner sig 
bekväma med att be om hjälp med enkla tjänster som på olika sätt kan inne-
bära ett risktagande i liten skala. 

Omvänt tenderar de som har känt sig kränkta av en privatperson att vara 
mindre benägna att agera tillitsfullt enligt de kvantitativa data. Sambandet är 
negativt, som man kan förvänta sig, särskilt om den ”privatperson” som det 
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frågas om antas vara en okänd person. Både händelsen som resulterade i 
kränkningen och tillitshandlingarna utspelar sig i en offentlig miljö och gäll-
er interaktioner med okända personer, det vill säga de hör båda hemma i den 
offentliga sfären. 

Vidare visar regressionerna att människor som blivit rådda av sina föräld-
rar att inte lita på vissa typer av människor är mindre benägna att utföra till-
litsfulla handlingar gentemot okända människor, ett mönster som följer 
samma logik som ovan. Även i intervjumaterialet återfinns några exempel på 
att uppmaningar från föräldrar att göra eller inte göra saker på ett visst sätt i 
förhållande till okända personer verkar kunna resultera i att dessa mönster 
reproduceras i vuxen ålder. 

Utifrån det konkreta frågebatteriets utformning kan man förvänta sig att 
erfarenhet av inbrott, alltså tillgreppsbrott, i regressionen skulle uppvisa 
samband med denna dimension, men så är inte fallet. Det är enbart bedrägeri 
som faller ut, och det på ett kanske oväntat sätt om man utgår från att ens sätt 
att bete sig eller inte bete sig tillitsfullt skulle influeras av tidigare erfarenhe-
ter av att ha blivit utsatt för brott. Att ha varit utsatt för bedrägeri sammanfal-
ler nämligen med en större benägenhet att handla tillitsfullt. En rimligare 
tolkning, menar jag, är därför att en stor benägenhet att handla tillitsfullt kan 
vara ett tecken på godtrogenhet. Med detta menar jag att människor som ofta 
handlar tillitsfullt samtidigt utsätter sig för en större risk att faktiskt bli be-
dragna. Särskilt handlingar som att träffa någon man bara lärt känna på in-
ternet, lämna ut sitt personnummer och köpa varor eller tjänster av telefon-
försäljare kan tänkas vara sådana som bedragare lätt kan utnyttja till sin för-
del. När det gäller mer bagatellartade incidenter finns det visst stöd för denna 
tolkning även i intervjuerna. 

Här vore det särskilt intressant att veta mer om hur allvarliga bedrägeriin-
cidenterna varit i de enskilda fallen och huruvida de ens skulle ha klassifice-
rats som brott i juridisk mening. Allvarlighetsgraden skulle eventuellt kunna 
säga något mer om huruvida benägenheten att handla tillitsfullt handlar om 
ett kalkylerat risktagande som är nödvändigt för att leva i ett samhälle med 
andra människor eller om ren dumdristighet. Ser man till intervjuerna har 
flera intervjupersoner som hade råkat ut för egendomsbrott skaffat säker-
hetsanordningar av olika slag och blivit mer uppmärksamma för att skydda 
sina tillhörigheter. Likväl uttrycker de inte att de allmänt blivit mer försikti-
ga i sina beteenden. 

Avslutande kommentar 
I denna sammantagna tolkning har jag gett förslag på hur både personliga 
egenskaper och erfarenheter skulle kunna vara kopplade till tillitens olika 
dimensioner. Det har förhoppningsvis också förtydligats att vissa faktorer 
verkar ha betydelse för de flesta tillitsdimensioner, framför allt utbildning, 
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föräldrarnas beteende, känslan av kontroll, informellt umgänge samt upple-
velsen av kontakten med andra. Även dessa till synes särskilt viktiga faktorer 
representerar alltså både personliga egenskaper och erfarenheter, och de kan 
dessutom spåras både till barndomen och till vuxenlivet. 

Efter detta kapitels summering av fördjupningsanalyserna och detta för-
sök till att syntetisera resultaten från det båda empiriska materialen vill jag i 
det avslutande kapitlet ta ett helhetsgrepp kring avhandlingens resultat och 
slutsatser, diskutera dem i relation till tidigare forskning samt lyfta fram det 
som jag anser vara min studies unika bidrag. 
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9. Slutsatser och avslutande diskussion 

Liksom Ulrika och Martin i de inledande raderna till denna bok visar sig ha 
tillit i olika avseenden har även bilden av Sverige som högtillitssamhälle 
bekräftats på många sätt (jfr. Rothstein & Uslaner 2005; Trägårdh 2009b). 
Begreppet högtillitssamhälle utgår ofta från den så kallade generaliserade 
tilliten och i viss mån institutionsförtroende. Bilden av tillitsfulla svenskar 
visar sig även stämma när man anammar ett flerdimensionellt perspektiv 
som i denna studie avsåg en förståelse av tillit som omfattar tillit till kända, 
tillit till okända, förtroende för institutioner, normativa tillitsföreställningar, 
trygghet samt tillitshandlingar. Men jag har också kunnat visa på de varia-
tioner som trots allt finns. 

I början av denna avslutning vill jag kort återvända till de frågeställningar 
som jag formulerade i studiens första kapitel. Den första frågeställningen 
löd: I vilken utsträckning säger sig människor ha tillit i olika avseenden? 

Människor i Sverige uppger sig överlag känna tillit, förtroende och trygg-
het samt handla tillitsfullt i mycket stor utsträckning, i alla fall i jämförelse 
med människor i de flesta andra länder. Det rör sig vidare om en liknande 
storleksordning som de uppgifter som setts i andra svenska representativa 
enkätundersökningar som inkluderat frågor om tillit. Detta resultat är därmed 
inte oväntat, men undersökningen bidrar till att ge en mer nyanserad bild än 
den vi har från andra undersökningar. 

Det övergripande mönster som träder fram utgår från förhållandet mellan 
den som har tillit till någon och den eller det som blir föremål för denna tillit, 
det vill säga tillitsobjektet. Ju närmare någon eller något står en person desto 
större tillit tenderar personen i fråga att känna till henne eller det. Detta åter-
speglade sig både i termer av tillitens omfattning (sett till hur stor andel re-
spondenter som svarat på ett visst sätt) och intensitet. 

Den andra frågan som skulle besvaras inom ramen för kartläggningen var: 
Finns det några skillnader i tilliten mellan människor i olika livsfaser? 

Ja. Unga vuxna uppger sig generellt ha tillit i signifikant lägre utsträck-
ning än människor i medelåldern. Denna övergripande bild av relativt sett 
mindre tillitsfulla unga människor stöds också av den tidigare forskningen. 

Men, det går också att se avvikelser från detta generella mönster. I ett få-
tal avseenden, om än inte hela dimensioner, visar sig de unga vuxna i ge-
nomsnitt ha tillit i större utsträckning än personer i medelåldern. Detta om-
vända mönster förekommer framför allt på arenor som de unga vuxna kan 
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antas vara mer förtrogna med eller ha färskare minnen av än personer i me-
delåldern. 

Studiens tredje frågeställning löd: Vilka samband framträder mellan olika 
dimensioner av tillit och personliga egenskaper och erfarenheter? 

Det framträdde en komplex bild av olika faktorers möjliga påverkan på 
tillitens olika dimensioner. Både olika personliga egenskaper och erfarenhe-
ter har betydelse för olika dimensioner av tillit. Inga av de behandlade di-
mensionerna förklaras av exakt samma bakgrundsfaktorer. Utöver det tyder 
resultaten på att ålder, först och främst relativt i bemärkelsen livfas, har be-
tydelse för tillit. Under livets gång förändras dels vissa av de faktorer som 
kan beskrivas som egenskaper, dels de tankesätt som i sin tur tycks påverka 
tilliten. Vidare innebär att befinna sig i olika livsfaser både att man har olika 
typer av och olika många erfarenheter, vilket i sin tur kan betraktas som en 
tillgång (min beteckning är erfarenhetskapital) som många gånger verkar 
gynna tilliten. 

Mitt främsta bidrag med avhandlingen, som jag ser det, ligger i presenta-
tionen av ny och mer mångfacetterad empiri med fokus på ämnet tillit och 
där framför allt på individnivå. Här i avslutningen vill jag diskutera några av 
mina resultat mer utförligt utifrån tre teman. Dessa teman kan sammanfattas 
som: 

- Sfärlogiken 
- Närhetsprincipen 
- Tids- och åldersperspektivet 

Sfärlogiken och närhetsprincipen kan betraktas som mönster som jag menar 
beskriver mina resultat på ett övergripande plan. De två material jag arbetat 
med pekar här åt samma håll. Tids- och åldersperspektivet kan betraktas som 
sätt att fördjupa förståelsen av ovan nämnda mönster och mekanismer. 

Sfärlogiken 
En central del i mitt arbete har varit att försöka utforska hur man skulle kun-
na förklara att tillit uppstår och upprätthålls. Vilken grundläggande teoretisk 
ingång man väljer påverkas bland annat av huruvida man betraktar tillit som 
en ensartad företeelse, som något som består av flera dimensioner eller till 
och med inbegriper olika typer av tillit som i grunden är ganska väsensskilda 
fenomen. I de senare fallen kan samma språkliga uttryck förefalla vara den 
enda gemensamma nämnaren. 

Den analys jag genomförde i samband med kartläggningen i kapitel 5 ger 
vid handen att en flerdimensionell förståelse svarar bäst mot mitt empiriska 
material. Ur forskningsgenomgången i kapitel 3 framgick vidare att det finns 
en etablerad föreställning i forskarsamhället om att olika dimensioner av 
tillit bör relateras till olika förklaringsansatser som verkar på olika nivåer. 
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Ingen strikt uppdelning av förklaringsansatser utifrån dimension 
Människors egenskaper och psykologiska predispositioner sägs i första hand 
kunna förklara den generaliserade tilliten medan personliga erfarenheter har 
betydelse för partikulär tillit (Uslaner 2000, 2002; Yamagishi & Yamagishi 
1994)150. Att denna teoretiska förståelse inte nödvändigtvis behöver ha sin 
empiriska motsvarighet kretsar Freitag och Traunmüllers (2009) artikel 
kring. Eftersom jag i deras studie ser många paralleller till mitt eget arbete 
ges deras uppsats särskilt stort utrymme. Det är framför allt två av deras 
teoretiska poänger som jag tar fasta på när jag nu ska diskutera mina resultat. 

Freitag och Traunmüller arbetar på ett hypotesprövande sätt när de för det 
första argumenterar mot en teoretisk förståelse där en viss typ av variabler 
sägs uteslutande kunna förklara en viss tillitsdimension, medan en annan 
variabeluppsättning sägs enbart kunna tillämpas på en annan tillitsdimen-
sion. För det andra hävdar de att förklaringsfaktorer och tillitsdimension 
delar samma sfärtillhörighet. Jag återkommer till vad det innebär mer i detalj 
i den löpande diskussionen. 

Den ovannämnda uppdelningen av förklaringsansatser i personliga egen-
skaper och erfarenheter är mindre tydlig för andra tillitsdimensioner än för 
just generaliserad och partikulär tillit. När det gäller förtroende för institutio-
ner betonas i större utsträckning både personliga egenskaper och erfarenheter 
som förklarande element. Å ena sidan sägs förtroende påverkas av de normer 
som råder, exempelvis med avseende på att följa lagar och uppfattningar om 
att alla behandlas lika. Å andra sidan sägs förtroende för institutioner vara en 
konsekvens av hur man själv har blivit bemött (se t.ex. Delhey & Newton 
2005; Edlund 2006; Kumlin & Rothstein 2005; Rothstein 2003). 

Att förklara tillit med erfarenheter bygger teoretiskt på en rational choice-
logik. Närmare bestämt innebär det att upprepade interaktioner utgör ut-
gångspunkten för en människas förutsägelser av andra männisors handlingar. 
Vidare bygger ansatsen på att man antar att finns en form av genväg där 
erfarenheter som människor man känner och litar på har blir till en form av 
egna indirekta erfarenheter. Sådana skaffar man sig alltså genom att även ta 
hänsyn till människors rykte. Hårdraget innebär det att tillit i grunden egent-
ligen bara skulle kunna gälla kända personer som familj och vänner eller 
åtminstone personer som ingår i ens sociala kontext som man ändå har nå-
gon sorts relation till som grannar eller bekanta. Denna erfarenhetsbaserade 
ansats tillämpas alltså som förklaring till partikulär tillit, eller tillit till kända 
personer. 151 

                               
150 I de fall det görs en sådan distinktion. Jag vill påminna om, vilket jag beskrivit i kapitel 2, 
att tillit ibland betraktas som ensartad, men behandlas som om det rörde sig om partikulär 
tillit. 
151 Som jag beskrivit mer utförligt i kapitel 5 finns det stora likheter mellan partikulär tillit 
som används i litteraturen och tillit till kända som finns i mitt material. Detsamma gäller 
generaliserad tillit som används i litteraturen och tillit till okända samt till viss del normativa 
tillitsföreställningar, ett begrepp som jag myntat utifrån mitt material. I fortsättningen refere-
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Den andra ansatsen bygger i stället på att tillit bestäms av moraliska före-
ställningar och ens eget inre psykologiska liv oberoende av det man känner 
till om tillitsobjektets egenskaper. Huruvida man har tillit har då att göra 
med ens personliga egenskaper och vilka värderingar man omfamnar. Dessa 
egenskaper och värderingar kan i sin tur vara medfödda alternativt formas 
tidigt i livet i hemmet; det rör sig då om primärsocialisering. Också det som 
beskrivits som social intelligens (Yamagishi 2001) är då en psykologisk 
mekanism som människor mer eller mindre har eller saknar. Följaktligen kan 
tilliten inte rubbas så lätt. Denna ansats används främst som förklaringsmo-
dell för den generaliserade tilliten, eller tillit till okända människor. 

Denna förenkling, att personliga egenskaper bestämmer generaliserad till-
lit och erfarenheter förklarar partikulär tillit, är något som Freitag och 
Traunmüller (2009) starkt kritiserar. De visar med hjälp av sitt tyska enkät-
material att både egenskaper och erfarenheter har betydelse för olika dimen-
sioner av tillit, vilket också ligger i linje med mina resultat. 

Men Freitag och Traunmüller argumenterar också för vad de kallar sfär-
logik som jag vill utveckla under nästa rubrik, eftersom denna upptäckt sva-
rar väl mot vad jag har sett när jag analyserat mina båda material. I korta 
drag innebär sfärlogiken för författarna att både personliga egenskaper och 
erfarenheter från en viss livssfär påverkar den tillit som rör sig inom samma 
livssfär. Mot bakgrund av mina resultat begränsas sfärlogiken till att gälla 
enbart erfarenheter (och därmed inte personliga egenskaper). För att påmin-
na läsaren ska sägas att jag tidigare, närmare bestämt i kapitel 7, använt be-
greppet selektiva överföringar för just denna erfarenhetsaspekt av sfärlogik-
resonemanget. 

En förfining av egenskaps- och erfarenhetsintegrerande ansatser 
Vid försök att förklara tillit brukar det inte diskuteras i litteraturen vilken 
sfär en personlig egenskap, värdering eller psykologisk predisposition re-
spektive erfarenhet tillhör och vad det skulle kunna innebära för olika di-
mensioner av tillit som i sin tur hör hemma i en viss sfär. 

Detta gör i stället Freitag och Traunmüller (2009) som drar som ovan an-
tytts mot bakgrund av sina analyser av ett tvärsnittsmaterial slutsatsen att 
positiva erfarenheter av okända människor leder till större generaliserad tillit 
medan erfarenheter av specifika kända personer leder till större tillit till just 
dessa. Vidare hävdar de att även egenskaper eller psykologiska mekanismer 
som främst avser det egna livet står i relation till partikulär tillit, medan så-
dana egenskaper som gäller ens syn på samhället är relevanta för den genera-

                                                                                                                             
rar jag därför till partikulär och generaliserad tillit när jag utgår från litteraturen och tillit till 
kända, tillit till okända och normativa tillitsföreställningar när det gäller min egen forskning. 
Enbart ordet tillit avser en mer generisk nivå. 
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liserade tilliten. Den ena sfären är alltså den intima privata och den man 
känner och den andra en mera offentlig, abstrakt och okänd. 

Freitag och Traunmüller begränsar sig till rent kvantitativa analyser samt 
två dimensioner av tillit, nämligen generaliserad och partikulär tillit. Att man 
kan finna stöd för en viss form av sfärlogik även när man använder sig av en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa data visar min avhandling. 
Vidare ger min studie underlag till att bredda sfärlogiken till att även gälla 
fler dimensioner av tillit än dessa två. 

I brist på longitudinella eller experimentella data kan varken Freitag och 
Traunmüller eller jag med säkerhet säga något om att det skulle finnas enty-
diga orsakssamband. Likväl framträder olika former av samband som kan 
tolkas som kausala. 

Freitag och Traunmüller använder en elegant bevisföring för att under-
bygga sitt teoretiska bidrag. Jag ser dock flera problematiska aspekter i deras 
förslag på sfärlogik. Forskarna påpekar att många av de inflytelserika bidra-
gen inom tillitsforskningsfältet huvudsakligen är teoretiska, inte minst när 
det gäller att hitta lämpliga förklaringar för olika former av tillit. Att de själ-
va kan luta sig mot empiriska data i denna diskussion lyfter de fram som en 
stor förtjänst. Även om jag kan hålla med om att denna hypotesprövande 
ansats har ett stort värde leder inte minst de insikter som mitt kvalitativa 
material har gett till att vilja granska deras operationaliseringar och vad de i 
förlängningen kan innebära för ett sfärlogiskt resonemang. Min avsikt är inte 
att avvisa Freitag och Traunmüllers grundläggande idé. Likväl menar jag att 
det är meningsfullt att problematisera och modifiera deras teoretiska slutsat-
ser utifrån hur dessa svarar mot mina resultat. 

En sådan aspekt handlar om huruvida värderingen av en erfarenhet har 
betydelse för en viss dimension av tillit. Som jag tidigare antytt innebär ett 
frekvent umgänge med både kända och ytligt kända personer antagligen att 
man har positiva erfarenheter, eftersom man i annat fall inte skulle fortsätta 
umgås. Detta gäller i alla fall relationer som kan betraktas som frivilliga och 
potentiellt jämbördiga som i fallet med vänner och grannar. På så sätt fram-
står det som motiverat att Freitag och Traunmüller, likt oss som konstruerat 
Tillitsbarometern, inte gör någon teoretisk distinktion mellan umgänge i sig 
och positiva erfarenheter i dessa fall. Freitag och Traunmüller inkluderar i 
sin analys dels frågor som handlar om frekvensen av erfarenheter i sig (i 
kontrast till frånvaron av erfarenheter), dels frågor som handlar om positivt 
eller negativt värderade upplevelser. Mer konkret innebär det i det första 
fallet att man mer eller mindre ofta umgås med familj, vänner och grannar 
samt deltar i föreningslivet. I det andra fallet rör det sig exempelvis om att 
explicit ha känt sig gynnad av en handling en främling har utfört gentemot 
en. Erfarenheter i sig avser vid en sådan tillämpning umgänget med kända 
personer, medan erfarenheter som har en positiv värdering gäller okända 
personer. I det ena fallet tillskriver man erfarenheten i sig en positiv inne-
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börd, i det andra fallet utgår man från individens värdering av den aktuella 
erfarenheten. 

Likväl pekar analysen av mitt kvalitativa material på att ett sådant förfa-
rande inte är helt oproblematiskt. När det gäller kända personer som famil-
jemedlemmar kan man ha mängder av erfarenheter, pågående eller sådana 
som ligger längre tillbaka i tiden, som inte alls är gynnsamma, men som 
ändå inte går att undvika på grund av relationernas moraliska status. Kortfat-
tat menas med det att att de sociala positioner som människor har i förhål-
lande till varandra och de roller de därmed intar bär på varierande normativ 
laddning. Detta gör det svårt, om inte omöjligt, att ignorera och frigöra sig 
från mer eller mindre inkorporerade förväntningar, ovsett hur ens personliga 
omständigheter i den aktuella relationen ser ut. Av denna anledning ser jag 
det som motiverat att understryka att man bör vara försiktig med att behand-
la erfarenheter av kända personer som alltid positiva upplevelser, medan det 
bara är erfarenheter av okända personer, eller institutioner152, som kräver att 
de explicit värderas som positiva eller negativa.153 Resultaten från den kvali-
tativa delen av min studie tyder exempelvis på att negativa erfarenheter av 
kända personer många gånger skadar tilliten till dem på lång sikt trots att 
man fortsätter att umgås och därmed ackumulerar erfarenheter av dem just 
på grund av relationens art. 

Det verkar alltså vara så att det först är den relation man har till aktören i 
den aktuella erfarenheten som gör en erfarenhet till en positiv eller negativ 
upplevelse. Mycket tyder på att ju större maktasymmetrin är mellan en själv 
och tillits- eller förtroendeobjektet, desto mindre tenderar förtroendet vara. 
Upplever man befinna sig i ett underläge och känner osäkerhet inför motpar-
tens framtida agerande tycks det motverka tillit och förtroende. För att att 
förtydliga det vill jag vända mig till Baier (1986, s. 235) som talar om tillit 
som en accepterad sårbarhet gentemot den andra parten. När det rör sig om 
en påtvingad relation är det tveksamt huruvida man egentligen accepterar 
den sårbarhet man har gentemot det eventuella tillitsobjektet. Detta kan alltså 
vara en av anledningarna till varför själva handlingen kan spela en underord-
nad roll jämfört med aktören i erfarenheten. 

Generellt sett är det alltså svårt att tala om positiva eller negativa händel-
ser utan att också se till den involverade aktören för att genomföra en sådan 
klassificering. Den enda typ av händelse som har en sådan normativ inne-
börd per definition som jag kan se är regelrätta brott. I övrigt verkar kombi-
nationen aktör och handling behöva tas i beaktande för att kunna kategorise-
ra en erfarenhet som främjande eller hämmande för tilliten. 

                               
152 Med institution avses här de tidigare namngivna offentliga organisationerna och myndig-
heterna. 
153 Detta bör givetvis vägas mot fördelen av att kunna jämföra resultaten från olika enkätstu-
dier. Jämförelser som bygger på en kontinuitet i frågeformuleringarna. 
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Så här långt avsåg sfärtanken att man känner eller är obekant med vissa 
personer, vilket i sin tur skulle kunna påverka huruvida man har tillit till 
kända eller okända personer. Det är alltså fråga om en personbunden privat 
och en personbunden offentlig sfär. Betraktar man också personer å ena si-
dan och institutioner å andra sidan som olika sfärer kan jag tillämpa sfärlo-
giken ett steg längre utifrån mina resultat. Positiva eller negativa erfarenheter 
av människor tycks främst kunna leda till större eller mindre tillit när det 
gäller tillitsdimensioner som helt uppenbart är just personbundna till skillnad 
från tillitsdimensioner som avser institutioner. 

På motsvarande sätt tycks positiva respektive negativa erfarenheter av in-
stitutioner återspegla sig i större respektive mindre förtroende för institutio-
ner. I likhet med vad som är fallet med personer indikerar mina resultat ock-
så att det är av stor betydelse vilka institutioner det rör sig om. Olika erfa-
renheter från kontakt med en viss institution (i praktiken många gånger 
myndigheter) tycks i regel också återspegla sig i större eller mindre förtroen-
de för just denna institution eller typ av institution och inte automatiskt ock-
så för andra institutioner. 

Ett sådant sätt att identifiera underkategorier till sfärerna ligger nära Frei-
tag och Traunmüllers ursprungliga förståelse av sfärlogiken. Här rör det sig 
dock inte om privat versus offentlig sfär; snarare verkar en distinktion mel-
lan universella och behovsprövande myndigheter vara mer relevant. 

Individens värdering av erfarenheter kan även vara av stor vikt i samband 
med erfarenheter av institutioner. Sådana värderingar kan dels ha sitt ur-
sprung i hur man upplever att man blir bemött av representanter för en insti-
tution, dels i vilken position man har i förhållande till den aktuella institutio-
nen. En erfarenhet av kontakt med en viss insitution skulle utifrån sett kunna 
beskrivas som neutral. Mycket riktigt tycks erfarenheten att ”det fungerar 
som det ska” räknas som en positiv erfarenhet för vissa institutioner och sätts 
därmed i relation till större förtroende (jfr. Luhmann 1968). När det gäller 
andra institutioner, särskilt sådana som man är beroende av för sin försörj-
ning, tyder mina resultat på att frekvent kontakt med dem snarare räknas som 
negativa erfarenheter som i sin tur leder till minskat förtroende (jfr. Kumlin 
& Rothstein 2005). 

Särskilt i fråga om institutioner får man heller inte glömma att indirekta 
erfarenheter, alltså det man vet eller säger sig veta om andras (företrädesvis 
negativa) erfarenheter också kan vara av betydelse. Andras erfarenheter 
tycks ibland kunna påverka ens förtroende för vissa institutioner på ett sätt 
som kan jämföras med egna erfarenheter. På så sätt skulle man också kunna 
tala om effekter av rykten, alltså att det som många vet eller tror sig veta om 
ett tillitsobjekt påverkar tilliten till det (se t.ex. Coleman 1990; Dasgupta 
1988). Idén bygger dock på att en aktör anpassar sitt beteende i syfte att nå 
ett gott rykte och att omgivningen hela tiden ger återkoppling på dessa an-
passningar. Denna parallell bör emellertid inte dras fullt ut, eftersom enskil-
da medborgare sällan sanktionerar institutioners agerande. Institutionerna 
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kan således inte sägas påverkas av en särskilt hård press på att anpassa sig 
för att framstå som värda medborgarnas förtroende mer än genom vad som 
sker indirekt och ofta fördröjt som genom brukarundersökningar eller all-
männa val. 

Betydelsen av andrahandserfarenheter sätter också fingret på ytterligare 
ett problem med sfärlogiken, och då med avseende på sfärspecifika erfaren-
heters inverkan på sfärspecifik tillit: Det rör sig om svårigheten att kunna 
urskilja när erfarenheter går över till att bli uppfattningar eller attityder som 
präglar ens tillit och därmed inte längre går att spåra bakåt till att vara en 
sammanvägning av enskilda erfarenheter. I Freitag och Traunmüllers (2009) 
artikel blir det kanske som mest tydligt när de använder förtroende för olika 
institutioner ställföreträdande för (underförstått positiva) erfarenheter av 
instititutioner som en förklaringsfaktor. 

Som tidigare nämnts kan sammansättningen av ens självvalda umgänges-
krets och intensiteten i umgänget många gånger vara ett uttryck för positiva 
erfarenheter av de personer som ingår. Det gör det rimligt att utgå från en 
form av positiv spiral där goda erfarenheter leder till ökad tillit som i sin tur 
främjar mer kontakt och därmed positiva erfarenheter. Således kan tillit vid 
varje given tidpunkt betraktas som lagrad i erfarenheter och omvänt kan 
erfarenheter förstås som inkorporerade i tillit. Samtidigt blir detta problema-
tiskt om erfarenheter, utöver personliga egenskaper, är tänkta att föregå och 
därmed i viss mån orsaka tillit. 

Tiden i bemärkelsen räckvidd är en aspekt som enligt min uppfattning 
också behöver ges utrymme i ett sfärlogiskt resonemang, men som Freitag 
och Traunmüller bortser ifrån. Med det menar jag att man kan se på erfaren-
heters eventuella betydelse för tillit både på kort och på lång sikt. Freitag och 
Traunmüller problematiserar inte detta trots att de använder sig av frågor om 
erfarenheter som ligger olika långt bakåt i tiden. På så sätt skulle man kunna 
sluta sig till att de anser att erfarenheter, oavsett när de inträffar, uppvisar 
denna sfärlogiska koppling till tillit. 

Resultaten från min studie stödjer sfärlogiken i grunden både på kort och 
på lång sikt. Likafullt kräver det några reflektioner. Det verkar som att kopp-
lingen mellan positiva erfarenheter och hög tillit respektive negativa erfaren-
heter och låg tillit är mer direkt och synlig på kort sikt. Detta blir särskilt 
tydligt när man ser till att de exempel som inte ligger så långt tillbaka ofta är 
av en ganska vardaglig karaktär som egentligen inte kräver några ingående 
förklaringar för att förstå hur de kan påverka den aktuella tillitsdimensionen. 
Däremot kan det tänkas uppstå en annan dynamik på längre sikt där tolk-
ningar och värderingar genom bearbetning spelar en större roll. Dessa tolk-
ningar och värderingar verkar i sin tur kunna påverkas av bland annat den 
livshistoriska placeringen. Således är det sannolikt att samspelet mellan tid 
och erfarenheter i bemärkelsen räckvidd, minne och mening komplicerar att 
kunna uttala sig helt bestämt om eventuella orsak–verkan-mekanismer. 



 241 

Att tala om sfärlogik avseende erfarenheter och tillit kräver alltså en viss 
försiktighet eftersom omtolkningar och omvärderingar aktualiseras först på 
längre sikt. Många gånger skulle det därför kanske vara mer rättvisande att 
tala om bearbetade erfarenheter. Med reservation för de tänkbara självselek-
tionseffekter som jag redogjort för i metodkapitlet verkar det dessutom fin-
nas en tendens att neutrala och till och med negativa erfarenheter över tid 
kan omtolkas till positiva erfarenheter och därmed snarare gynnar tillit än 
misstro. Mycket tyder på att människor inte nödvändigtvis tolkar enstaka 
negativa händelser som något som påverkar hela deras syn på mänskligheten 
eller ens någon annan dimension av tilliten. Enbart mycket specifika och 
förhållandevis allvarliga negativa erfarenheter tycks även på lång sikt kunna 
visa sig i misstänksamhet och misstro gentemot specifika personer eller situ-
ationer. 

Det ligger i sfärlogikens natur att den tar fasta på att tilliten har en rikt-
ning, eller är transitiv, vilket jag pekat på i avhandlingens första kapitel. 
Detta gör det å ena sidan möjligt att tillskriva erfarenheter som gäller ett 
visst objekt eller område en viss sfär. På ett motsvarande sätt kan tillitsdi-
mensioner som i första hand kännetecknas av att gälla ett visst objekt till-
skrivas en sådan sfär. Även tillitsdimensioner som till synes faller utanför 
detta, som trygghet och normativa tillitsföreställningar, relaterar i viss mån 
till olika objekt och kan på så sätt sägas underordna sig sfärlogiken: Yttre 
trygghet avser att inte vara rädd för att bli utsatt för obehag av okända perso-
ner i det offentliga rummet. På ett liknande sätt kan normativa tillitsföre-
ställningar sägas relatera till människor i allmänhet samt okända personer, å 
ena sidan. Ser man å andra sidan till just det värderingsmässiga elementet i 
normativa tillitsföreställningar är det däremot svårare att tillämpa någon 
självklar sfärlogik. 

Om vi återvänder till Freitag och Traunmüllers (2009) artikel gör de det 
relativt lätt för sig i detta avseende genom att enbart ta hänsyn till en inne-
börd av den generaliserade tilliten, att den kan gälla människor i allmänhet 
och/eller okända personer. Däremot bortser de från den tänkbara normativa 
innebörden som begreppet också har. Som jag beskrivit mer utförligt i kapi-
tel 2 använder framför allt Uslaner (2002) generaliserad tillit som i stort sett 
synonymt med det som han kallar för moralisk tillit, alltså en föreställning 
om att man bör bete sig på ett sådant sätt att andra kan lita på en. Att Freitag 
och Traunmüller ignorerar denna betydelse kan möjligen betraktas som ett 
tecken på sfärlogikens begränsade tillämpbarhet. 

Till sist några ord om de givna begränsningar som den här diskuterade te-
oriansats har i förhållande till mina resultat. Sfärlogiken kan inte sägas vara 
absolut. I stället finns det bland mina resultat också tecken på att det kan 
förekomma erfarenheter av okända som återspeglar sig i tilliten till kända. 
Motsvarande har vi även kunnat se exempel på erfarenheter av kända perso-
ner som har betydelse för tillitsdimensioner som inte enbart gäller kända 
personer såsom normativa föreställningar, trygghet eller tillitsfulla handling-
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ar. Detta talar alltså för förekomsten av vissa överföringseffekter, med andra 
ord att erfarenheter från en sfär också kan påverka tilliten i en annan, något 
Freitag och Traunmüller avvisar i sin studie, men som nämns i andra sam-
manhang (se t.ex. Stolle 2003). 

Närhetsprincipen 
Resonemanget om sfärlogiken leder oss automatiskt in i det som jag kallat 
för närhetsprincipen. Att vi människor generellt tenderar att intressera oss 
och känna empati för de människor (individer eller grupper) som vi kan 
identifiera oss med är ett allmänt känt psykologiskt fenomen. Det kan ta sig 
uttryck i att vi många gånger engagerar oss mycket mer i naturkatastrofer, 
olyckor eller politiska händelser som utspelar sig på relativt kort geografiskt 
avstånd eller som sker i samhällen som liknar våra egna jämfört med sådana 
som vi betraktar som mycket olika våra egna. Det går alltså att känna igen 
dessa psykologiska mekanismer som också har visat sig ha bäring på tilliten. 

Närhetsprincipen i fråga om tillit tangerar det som beskrivits som tillitens 
radius,154 alltså ett uppmärksammande av att de tillitsobjekt, och här talar jag 
om personer, som potentiellt inkluderas i ens tillit kan variera, framför allt 
mellan olika kulturer. Idén om att tilliten till olika tillitsobjekt skiljer sig i 
kvalitet (i bemärkelsen karaktär) och kvantitet (i bemärkelsen omfattning 
och intensitet) är inte ny i sig. Genom att uppmärksamma kontrasterna i re-
sultaten när människor svarar på frågor om tillit till kända jämfört med tillit 
till okända människor har exempelvis distinktionen mellan partikulär och 
generaliserad tillit kunnat växa fram, särskilt i den typ av tillitsforskning som 
förlitar sig på befolkningsstudier. Men även företrädare för den mer kvalita-
tivt inriktade tillitsforskningen som Weber och Carter (2003) understryker 
att tilliten kan skilja sig mycket beroende på vilken relation man har till till-
litsobjektet i fråga, till exempel partner i kontrast till vänner. Mot denna 
bakgrund kan min studie sägas ha bidragit till att ge en mer nyanserad bild 
av utformningen av ovannämnda tillitsradius än vad många tidigare studier 
kunnat göra. 

Tillitens struktur har i avhandlingen beskrivits i termer av dimensioner, 
omfattning och intensitet. Närhetsprincipen framträder som ett övergripande 
mönster redan i den inledande kartläggningen där ambitionen har varit att ge 
en relativt detaljerad beskrivning av vad tillit kan innebära för unga vuxna 
och medelålders personer i Sverige i både kvalitativa och kvantitativa ter-
mer. Detta sätt att studera tillit på har sedan också visat sig ge insikter om 

                               
154 Fukuyama (1995) använder begreppet i samband med sin dystra teckning av amerikaner-
nas sjunkande tillit. Han menar då att kretsen av människor som inkluderas i medborgarnas 
allmänna tillit ständigt krymper. 
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kopplingen mellan erfarenheter och tillit, vilket jag berört i föregående av-
snitt. 

Närhetsprincipen avser alltså, som nämnts i slutet av kapitel 5, två aspek-
ter som båda utgår från tillitsobjektet respektive tillitskontexten ifråga. Den 
första har att göra med relationsmässig och emotionell närhet samt abstrak-
tionsnivå. Den andra avser kontaktfrekvens och förtrogenhet. Det innebär att 
ju mer privat och personligt, intimt och konkret det aktuella tillitsobjektet 
framstår, i desto större utsträckning säger sig människor ha tillit i det aktuel-
la avseendet. Omvänt gäller att ju mer offentligt och opersonligt, svalt och 
abstrakt tillitsobjektet ifråga framstår, i desto mindre utsträckning säger sig 
människor ha tillit i det aktuella avseendet. På samma sätt är tillitsnivån des-
to högre ju mer omfattande kontakten är och följaktligen ju mer förtrogen 
man därmed är med det aktuella tillitsobjektet. När jag tidigare underströk 
att både personliga egenskaper och erfarenheter hos den som har tillit är 
relevant, fokuserar jag nu också på de personliga egenskaper som tillitsob-
jektet har eller åtminstone tillskrivs samt den erfarenhet som den som har 
tillit kan antas ha av tillitsobjektet utifrån hur de involverades roller förhåller 
sig till varandra. 

Flera betydelsefulla tillitsforskare (Baier 1986; Luhmann 1968, 1988; 
A.B. Seligman 1997) diskuterar vikten av förväntningar både avseende roller 
och förtrogenhet i förhållande till tilliten. De gör det dock enbart teoretiskt, 
utan att empiriskt testa argumentens hållbarhet, medan jag har arbetat abduk-
tivt där egna primärdata intar en given plats. 

Grundtanken är i alla fall att man litar på någon utifrån den information 
man har eller tror sig ha om den andra, vilka risker man är beredd att ta och 
ens antaganden om framtiden. Dessa element har jag redan i avhandlingens 
inledning beskrivit som centrala när jag försökte ringa in tillit. 

Låt mig börja med att närmare gå in på den första aspekten i närhetsprin-
cipen, det vill säga närhet som är kopplad till roller. Olika roller är mer eller 
mindre skapade utifrån de normer vi i olika kollektiv tillskriver dem och är 
inte nödvändigtvis erfarenhetsbaserade. I viss mån kan de därmed sägas vara 
avhängiga kulturella eller institutionella förutsättningar. Normer bestämmer 
hur vi oberoende av vår förkunskap om individen ifråga förväntar oss att 
personen är och agerar. Vi utgår då från de föreställningar vi fått med oss om 
den roll individen ifråga förknippas med. Sådana roller kan vara helt basera-
de på relationer som släkt- eller vänskap, men de kan också vara kopplade 
till en profession eller liknande. Den enskilda applicerar således roller som 
spänner från en relativt smal, inte självvald krets (hennes egen familj) över 
en något bredare som definieras av att en person befinner sig i en specifik 
mer eller mindre självvald relation till en själv (grannar, vänner och kolle-
ger) till en mycket bred krets som man inte i första hand är kopplad till en 
som individ (personer man möter som representanter för sitt yrke, en institu-
tion eller liknande, personer som kategoriseras utifrån en viss gemensam 
egenskap som att ha en viss religion och därmed kan tillskrivas en viss roll). 
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Framför allt Weber och Carter (2003) understryker relationers status som 
helt avgörande för ens tillit gentemot den aktuella personen. Relationer som 
man får genom att vara del av en familj och därmed föds in i eller som man 
mer aktivt ingår med människor tillskrivs mer eller mindre hög så kallad 
moralisk status som i sin tur graderar olika relationer. Ju högre moralisk 
status en relation har desto större tillit förknippas den vanligtvis med. 

Men även inom närståendekretsen förekommer det variationer när det 
gäller vilken moralisk status som attribueras olika relationer. Ser vi till We-
bers och Carters studie tillskriver deras intervjupersoner exempelvis partner-
relationer större vikt eller högre moralisk status än vänskapsrelationer, även 
om båda relationernas status långt överstiger den status som ytligare bekanta 
som grannar intar gentemot personen ifråga. Mina egna resultat tyder i stället 
på att en sådan uppdelning inte alla gånger är helt självklar, vilket verkar 
motiveras av att partnerrelationer också i hög grad betraktas som självvalda, 
frivilliga och av samhället accepterade att lämna. 

Oavsett dessa skillnader utgör alltså närhetsprincipen en mer allmängiltig 
förståelse för tillitens struktur. Men den är också aktuell när man vill få syn 
på vilka erfarenheter som påverkar tilliten. Avhandlingens resultat tyder på 
att det framför allt är erfarenheter av social karaktär, närmare bestämt sådana 
där människor vi har etablerade relationer med är involverade i, som har 
betydelse för olika tillitsdimensioner. Det kan kontrasteras mot att exempel-
vis utsatthet för brott sällan får något större genomslag när det gäller tillit 
utanför sitt specifika sammanhang (alltså beträffande denna specifika för-
övare eller denna specifika situation). Detta kan sägas ligga i linje med vad 
Uslaner (2002, s. 103ff.) beskrivit om hur människor med hög generaliserad 
tillit inte påverkas negativt av att exempelvis vara utsatta för brott, underför-
stått begångna av främlingar. På ett motsvarande sätt vill jag utifrån mina 
resultat påstå att det först och främst är de situationer vid möten med institu-
tionsrepresentanter som man upplever som personliga som verkar kunna bli 
relevanta för människors tillit (jfr. Sztompka 1999, s. 19ff). 

Om den sociala karaktären av erfarenheter i sig utgör en första nivå för att 
en erfarenhet ska få märkbar betydelse för tilliten innebär värderingen av 
sådana sociala erfarenheter en andra nivå som i sin tur följer närhetsrationali-
teten. Det verkar som att de rollförväntningar som gäller det aktuella tillits-
objektet, och här rör det sig uteslutande om personer, bidrar till att avgöra 
hur allvarligt man uppfattar eventuella brott mot tilliten och därmed också 
vilka långsiktiga konsekvenser det för med sig. Särskilt när närstående per-
soner inte lever upp till ens förväntningar tar tilliten skada. Dessa närstående 
personer kan då ha varit involverade i direkt negativa händelser som uppfat-
tas som svek. Lika gärna kan de underlåta att göra det som förväntas av dem 
alternativt inte försökt förhindra skeden som på något sätt skadar den som 
har tillit. Även om svek från närstående personer många gånger resulterar i 
en misstro mot just dem förekom också exempel i mitt kvalitativa material 
som visar att misstroendet kan sträcka sig längre än så. Värderingen av en 
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erfarenhet har som ovan diskuterats bland annat med den aktuella aktören att 
göra där närstående personers uttalanden eller handlingar automatiskt till-
skrivs större tyngd och möjligen får en större spridningskraft än mer perifera 
personers. 

Detta för också med sig att rollförväntningarna inte enbart är relevanta för 
att initial tillit ska uppstå, utan också för hur ens tillit kan se olika ut under 
olika faser i livet. Med det menar jag att relationer förändras under livets 
gång och därmed också tilliten till olika personer. Visserligen står man hela 
tiden i en viss relation till vissa individer, bland annat genom släktskap, men 
ens roller förändras. Att vara minderårigt barn till en vuxen medelålders 
förälder är inte detsamma som att vara ett medelålders barn till en gammal 
förälder. Förälder–barnrelationen är visserligen densamma, men rollerna har 
förändrats både sett inifrån relationen och utifrån de normer som samhället 
förknippar med en sådan relation. 

Mina analyser indikerar också att även om relationer kan ges en egen och 
unik innebörd för de involverade aktörerna kan det vara svårt att frikoppla 
dem från normativt färgade förväntningar. Även om man själv försöker att 
frigöra sig från givna förväntningar är det inte alldeles lätt att ignorera hur 
man uppfattar att det brukar vara för människor i allmänhet. Särskilt tydligt 
blev det i mitt material då intervjupersoner på olika sätt jämför fel och brister 
i relationen till sina föräldrar med hur de anser att det borde vara. 

Baier (1986) tar också just förhållandet mellan barn och föräldrar som ex-
empel för att belysa denna svårighet. Även om det kanske inte vore mer än 
rätt att tala om någon form av informellt kontrakt mellan vuxna barn och 
deras åldrande föräldrar, nämligen genom att barnen förväntas bistå sina 
hjälpbehövande föräldrar, går det inte att tvinga fram att barnen intar samma 
roll som tillitsobjekt gentemot sina föräldrar som föräldrarna haft gentemot 
dem när de var små. Detta eftersom barnen inte står i någon formell skuld till 
föräldrarna då de ju inte valt att bli födda och inte har varit medvetna om att 
de ens ingår något kontrakt. Inte heller kan föräldrarna räkna med att ens 
uppleva ett eventuellt återgäldande vare sig i att kunna lita på sina barn eller 
eventuellt stöd. I Sverige ger en stor andel av den vuxna arbetsföra befolk-
ningen informell omsorg varvid det många gånger rör sig om människor som 
hjälper sina gamla föräldrar (Svedberg, von Essen & Jegermalm 2010). Se-
dan kan vi utgå från att en stor andel av dessa äldre svenskar också litar på 
sina barn.155 Man kan tänka sig att denna vetskap om hur det brukar se ut för 
många antagligen också sätter en viss moralisk press på andra familjer där 
det inte finns sådana starka tillitsband. Bland mina resultat finns det tecken 
på att detta moraliska tryck i sig kan göra att negativa erfarenheter av närstå-
ende kan upplevas som särskilt sårande och därmed förödande för tilliten till 

                               
155 En deskriptiv analys av resultaten från Tillitsbarometern visar att nästan samtliga svaran-
den bland de som uppnått pensionsålder uppger att de litar mycket eller ganska mycket på sin 
familj där eventuella barn ingår. 
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dem just på grund av de normativa och emotionella förväntningar som ligger 
i själva relationen och de omedvetna jämförelser vi gör med andra männi-
skor. 

Den andra aspekten av närhetsprincipen är den som avser hur mycket 
kontakt man har eller har haft med och därmed har kännedom om något till-
litsobjekt eller någon arena där tillit är aktuell. Luhmann (1988) och Selig-
man (1997) väljer till och med att använda olika termer för att skilja mellan 
tillit i situationer som man är förtrogen med och sådana som inte är präglade 
av förtrogenhet och därmed samma självklarhet. Däremot diskuterar dessa 
teoretiker inte tillitens omfattning och intensitet som en del av denna åtskill-
nad på det sätt som jag gjort. Den gradering av tillit som jag kunnat se i mitt 
material, alltså att olika stora andelar av befolkningen har tillit i varierande 
styrka till olika tillitsobjekt, ger en empirisk förankring för en sådan be-
greppslig distinktion. Somliga individer eller grupper av människor intar en 
självklar plats i ens liv eftersom de alltid funnits där och man fortsätter att 
träffa dem ofta, som exempelvis ursprungsfamiljen. Dessa personer har man 
i regel tillit till i stor utsträckning. Andra, som till exempel bekanta, umgås 
man mer sällan med och dessa har man följaktligen många gånger tillit till i 
mindre utsträckning. Detsamma gäller för olika arenor där människor verkar 
bli mer förtrogna med olika typer av offentliga arenor ju äldre de blir. Vilka 
potentiella tillitsobjekt och livsarenor man kommer i kontakt med och hur 
ofta verkar i hög grad vara avhängigt vilken livsfas man befinner sig i, vilket 
leder oss till det sista temat i denna avslutande diskussion. 

Tids- och åldersperspektivet 
Motiven till att anlägga ett livsloppsperspektiv på tillit, i den breda bemär-
kelse som skisseras i avhandlingens första kapitel, är flerfaldiga. Dels hand-
lar det om ett utforskande av skillnader i tillit mellan människor i olika åld-
rar, närmare bestämt att ungdomar och unga vuxna många gånger har lägre 
tillit än medelålders personer. Dels framstod en sådan ansats som fruktbar 
för att närmare undersöka erfarenheters roll för tilliten. Strålkastarljuset rik-
tas sällan explicit på tidsfaktorn i förhållande till tilliten. Snarare förekom-
mer den latent: medfödda och genom primärsocialisering inpräntade egen-
skaper lokaliseras tidsmässigt till barndomen, medan andra erfarenheter an-
tas ha utspelat sig i vuxenlivet. 

Den specifika infallsvinkel jag valt för min studie av tillit har med männi-
skors livslopp i allmänhet och olika livsfaser i synnerhet att göra. Jag menar 
att detta perspektiv och i förlängningen de livsloppsteoretiska analysprinci-
perna156 som de beskrivits av Elder och personer kring honom (Elder 1994; 

                               
156 Som jag har utvecklat i avhandlingens första kapitel, nämligen att se till människans hela 
liv, att uppmärksamma människans möjligheter och begränsningar att själv agera och styra 
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Elder m.fl. 2003; Elder & Shanahan 1997; Giele & Elder 1998) bidrar på 
flera sätt till att öka förståelsen av tillit. För det första genom att mina resul-
tat har kunnat fördjupa kunskapen om olika socialiseringsprocesser under 
livets gång. För det andra genom att andra tidsrelaterade aspekter av tilliten 
frilades såsom tolkningsprocesser med livshistorisk dynamik. Båda delarna 
ingår i den mekanism av erfarenhetsackumulering som jag ser som betydan-
de beståndsdelar av en livscykeleffekt. En sådan livscykeleffekt skulle kunna 
vara en möjlig förklaring till de över tid relativt stabila åldersskillnaderna 
som jag pekat på i inledningen till denna avhandling. 

Jag ska börja med att inrikta mig på de olika socialiseringsprocesserna. 
Tidpunkten för när händelser som skulle kunna påverka tillit inträffat verkar 
vara avgörande för att tillit ska byggas upp respektive förstöras. Barndomen 
verkar inta en särställning för skapandet av tillit och ha en särskild räckvidd 
ända in i vuxenlivet. Det är förvisso ingen nyhet. Men jag vill påstå att min 
studie kunnat bidra till att vi inte längre enbart är hänvisade till den omvända 
bevisföringen som ofta görs och som går ut på att om man inte kan spåra en 
tillitsdimension till senare händelser måste den komma från individens 
(oföränderliga) egenskaper som är medfödda eller skapats i barndomen (se 
t.ex. Sturgis m.fl. 2007; Uslaner 2002, s. 93). Utöver det anser jag att min 
studie bringar lite ljus i den forskning som Stolle och Nishikawa (2011, s. 
285) liknar vid en svart låda, eftersom den sammanlänkar ursprungsfamilj 
och tillit utan att specificera hur. Detta skedde bland annat genom att syn-
liggöra betydelsen av såväl föräldrahemmet som signifikanta andra, direkta 
överföringsmekanismer från vuxna till barn, men också barnets egna beslut 
och handlingsinitiativ. Genom att tillämpa ett tolkningsraster som utgår från 
livsloppsperspektivets agencyintresse blev det särskilt tydligt att man inte 
enbart är ett offer för omständigheterna oavsett ålder och livsfas. Mina resul-
tat tyder vidare på att effekterna av både positiva och negativa upplevelser 
förstärks genom att ha inträffat under barndomen och många gånger i föräld-
rahemmet. 

Stolle och Nishikawa (2011, s. 294) argumenterar för att tillit inte enbart 
är del i en mognadsprocess där den allmänna tilliten automatiskt kommer 
som ett led i en utveckling, utan att den också är beroende av vilka värde-
ringar som föräldrarna förmedlar. I likhet med Dohmen med flera (2006, s. 
24f.) pekar Stolle och Nishikawa (2011, s. 286f.) på att föräldrarna både kan 
direkt försöka plantera uppfattningar om hur man bör tänka i sina barn och 
agera förebilder omedvetet. 

Enligt mina resultat verkar föräldrars aktiva sätt att försöka påverka sina 
barn i form av uppmaningar och varningar ha relativt stor betydelse för bar-
nens senare tillit, särskilt när man ser till resultaten från analysen av enkäten. 
Men man kan också förstå dessa resultat som ett uttryck för barndomens 

                                                                                                                             
över sitt liv, tid och rums betydelse, betydelsen av olika skedens tidsmässiga placering samt 
hur människors liv är sammanlänkade. 
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betydelse överlag där mer omedvetna sätt att överföra värderingar och bete-
endemönster spelar minst lika stor roll. Särskilt att ha varit med om många 
negativa händelser under barndomen tycks också kunna skada vårt tänkande 
och handlande tillitsmässigt på ett bredare plan i vuxenlivet. 

Resultaten från analysen av intervjuerna pekar dock på att det inte finns 
några enkla och helt förutsebara samband mellan erfarenheter man gjort när 
man är liten och hur ens tillit gestaltar sig i olika avseenden när man är vux-
en. Att exempelvis ens föräldrar varnar en för främmande människor måste 
inte nödvändigtvis medföra lägre tillit. Detsamma verkar gälla för föräldrar 
som uttrycker misstro och beter sig som om andra människor var ohederliga. 
Genom berättelserna framkom att barn också påverkas av andra personer de 
ofta umgås med och kan, inte minst, aktivt ta avstånd från föräldrarnas sätt 
att tänka och handla. 

Även värderingar och tolkningar av erfarenheter har på olika vis fram-
kommit kunna påverka tilliten. Som tidigare antytts i detta kapitel anser jag 
att man måste vara varsam med att anta att en erfarenhet i sig behöver vara 
positiv eller negativ, utan den kan tolkas på olika sätt. Vi såg att liknande 
händelser kan tolkas på helt olika sätt med olika konsekvenser för tilliten. 
Det kunde å ena sidan röra sig om huruvida en viss erfarenhet ens medvetet 
sätts i relation till tilliten. En typ av exempel här var separationer, från den 
egna partnern men också föräldrarnas. Somliga intervjupersoner beskrev 
erfarenheten som något som påverkat deras tilllit, medan andra inte gjorde 
sådana kopplingar. Det kunde å andra sidan gälla hur mycket något påverka-
de en. Sexuella övergrepp upplevdes exempelvis som mer eller mindre bety-
delsefulla för ens tillit till den mera abstrakta gruppen män. Till viss del ver-
kar sådana tolkningar bestämmas av tids- och åldersrelaterade faktorer. 

I mina resultat förefaller stigande ålder och att befinna sig i olika livsfaser 
medföra ändrade tolkningar av omvärlden och ändrade prioriteringar (jfr. 
Carstensen m.fl. 1999). Att man ändrar sitt tänkande i takt med att man går 
igenom livsfaser visade sig också i samband med rationaliseringsmekanis-
merna. Framför allt med lite avstånd bedömde intervjupersoner negativa 
händelsers funktion i deras liv som helhet många gånger som positiva. Också 
jämförelser med exempelvis välfärdssystemet eller säkerheten i det offentli-
ga rummet i andra länder var något som framför allt de medelålders infor-
manterna gjorde. Sådana utläggningar tenderade att mynna ut i att det är 
motiverat att ha tillit, vilket jag menar tyder på att tankemönster som många 
först uppnår i medelåldern gynnar tillit. 

Vidare hade det stor betydelse när händelser inträffade. Det var framför 
allt negativa händelser som inträffar under perioder av sårbarhet som förefal-
ler göra skada på tilliten och få långvariga konsekvenser. Dessa perioder av 
sårbarhet var dels barndomen och ungdomen, dels perioder då personen ifrå-
ga på annat sätt befann sig i en uttalad beroendeställning till andra eller var 
mindre handlingskraftig än vanligt. De personer som ingår i den närmsta 
tillitskretsen eller de institutioner man uppfattar sig vara beroende av hamnar 
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därmed i ett maktmässigt överläge, vilket ställer höga krav på dem att förval-
ta denna position väl. Själva den tänkta negativa händelsen i interaktionen 
med den som har tillit eller förtroende behöver inte vara särskilt allvarlig i 
grunden för att ändå uppfattas som ett svek jämfört med situationer där den-
na asymmetri inte är lika stor. 

Dessutom framkom i resultaten att hur olika händelser förhåller sig till 
varandra kan påverka tolkningen av erfarenheter och därmed deras betydelse 
för flera tillitsdimensioner. Ser man exempelvis en viss tematisk systematik i 
olika händelser tycks de förstärka varandra. Man skulle alltså kunna säga att 
händelser står i ett dynamiskt förhållande till varandra. Det innebär på intet 
sätt att man ska bortse från barndomens betydelse för tilliten (se t.ex. Stolle 
& Nishikawa 2011; Uslaner 2002), men det är viktigt att komma ihåg att 
även ta den tidsmässiga placeringen i beaktande på ett bredare sätt. 

Ytterligare en viktig aspekt som blev tydlig i dataanalysen är att männi-
skor i olika åldrar och livsfaser inte har eller uppfattar sig ha samma tillgång 
till olika former av resurser. Högre ålder verkar i allmänhet gå hand i hand 
med större resurser på flera plan. Där tyder mina resultat på att materiella 
tillgångar spelar en viss, men inte dominerande roll, för tilliten, framför allt i 
termer av lägre sårbarhet vid materiella förluster som i samband med stölder. 
Många föremål eller skador på sådana går helt enkelt lätt att ersätta. Större 
betydelse tycks i stället något som jag kallat för erfarenhetskapital ha, alltså 
en immateriell resurstillgång som är ålders- och livsfasbunden på flera olika 
sätt. 

Dels är erfarenhetskapital viktigt i bemärkelsen att man med stigande ål-
der och fler genomgångna olika livsfaser har varit med om allt fler olika 
händelser under sin livstid. Detta markerade jag redan ovan i samband med 
närhetsprincipen. Annorlunda uttryckt underströk jag att min studie pekar på 
att ha kommit i kontakt och blivit förtrogen med flera olika arenor där tillit 
kan vara relevant verkar gynna tilliten. Dels rymmer begreppet erfarenhets-
kapital att man samtidigt har bemästrat problem, och därmed lärt sig att sätta 
dem i ett större sammanhang.157 

Genom den första aspekten kan man antagligen göra bättre förutsägelser 
om framtida utfall, inte minst genom att kunna jämföra med ett relativt stort 
spektrum av tidigare erfarenheter. Genom den andra aspekten möter man 
sannolikt nya utmaningar med större tillförsikt. Därför menar jag att det kan 
vara en tillgång att ha varit med om många och varierande erfarenheter. 

Närhetsprincipen har tidigare i detta kapitel beskrivits som ett lämpligt 
sätt för att på ett övergripande plan karakterisera tillitens struktur för männi-
skor i olika åldrar i allmänhet. Beroende på ålder och livsfas kommer man 
olika mycket i kontakt med olika livsarenor som samtidigt rymmer arenor 
där olika tillitsobjekt har sin hemvist. Att det skulle kunna finnas ett sådant 
samband formulerades på ett tesliknande sätt inledningvis i samband med 

                               
157 Med större avser jag både längre tidsmässigt och sammantaget mer varierat. 
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kartläggningen och att det många gånger förhåller sig så besannades sedan i 
takt med att de fördjupande analyserna genomfördes. Utöver att man kom-
mer olika mycket i kontakt med olika arenor beroende på var i livet man 
befinner sig, får man erfarenhet av fler olika arenor ju äldre man blir och i 
samband med olika typer av övergångar såsom inträde i arbetslivet, bildan-
det av familj med mera. 

Även om jag menar att mina resultat indikerar att det förekommer sfärlo-
giska mekanismer går det också att se andra mekanismer som till viss del 
står i ett spänningsförhållande till varandra. På ett övergripande plan förefal-
ler positiva erfarenheter inom någon sfär eller med ett potentiellt tillitsobjekt 
gynna tilliten inom samma sfär, med en tendens att även föras över till andra 
sfärer. Omvänt verkar det inte alla gånger vara så att negativa erfarenheter 
inom en sfär automatiskt också leder till minskad tillit inom densamma. Re-
gressionerna ger en bild av att positiva erfarenheter, framför allt sådana som 
inträffat nyligen, främjar tilliten medan negativa, nyligen inträffade erfaren-
heter, också logiskt sett, i viss mån motverkar tilliten. Går man till intervju-
erna har vi visserligen sett att negativa erfarenheter kan göra skada på befint-
lig tillit, men sällan på ett övergripande långsiktigt plan, utan selektivt och 
tillfälligt och därmed begränsat till den specifika sfären. 

Sammantaget indikerar mina resultat att frånvaron av erfarenhet många 
gånger tycks kunna vara skadlig på ett liknande sätt som negativa erfarenhe-
ter, om inte mer. Det är alltså inte alla gånger negativa erfarenheter, som 
man skulle kunna tro, som medför misstänksamhet och misstro. Snarare är 
det att inte veta vad något innebär som kan bidra till att människor blir, om 
än inte misstänksamma eller misstrogna så dock försiktiga eller avvaktande. 
På så sätt skulle man kunna beskriva det som att ökad förtrogenhet genom 
ökat antal erfarenheter automatiskt gör att fler och fler personer och institu-
tioner inom fler och fler livsområden kommer ifråga som tänkbara tillitsob-
jekt. Erfarenhet i sig, oavsett om den är av positiv eller negativ natur, verkar 
många gånger vara tillitsfrämjande. 

Så vitt jag kan överblicka är detta något som enbart indirekt berörts i den 
tidigare forskningen. Fokus i diskussionen om hur tillit kan förklaras ligger 
framför allt på erfarenheters innehåll. Det går dock att känna igen delar av 
denna tankegång i diskussionen om huruvida kontakt med personer som är 
olika en själv har någon betydelse för tilliten. Vi talar då alltså om en kon-
taktteoretisk utgångspunkt (Allport 1954; Pettigrew m.fl. 2011; Uslaner 
2011; A. Williams 1964). Ursprunget ligger i forskningen om fördomar där 
det i kontaktteorin finns en utgångspunkt att okunskap genom frånvaron av 
egna erfarenheter leder till felaktiga och företrädesvis förutfattade negativa 
föreställningar om den andra gruppen, vilket gynnar fördomar mot den. Till-
lämpad på tillit skulle det innebära att frånvaron av erfarenheter av en viss 
grupp människor, vissa institutioner eller vissa livsområden leder till felakti-
ga negativa fantasier som snarare motverkar än främjar tillit. Framför allt i 
kapitel 7 kunde jag visa att intervjupersonerna många gånger angav andra-
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handsinformation såsom medierapportering eller hörsägen som de beskrev 
som bidragande faktorer till misstro, särskilt beträffande trygghetsdimensio-
nen och förtroende för institutioner. Först genom att få fler egna, och mer 
varierade erfarenheter, tycks den egna tillitsradiusen vidgas. Andrahandser-
farenheter som kan framstå som genvägar genom att man slipper att utsätta 
sig själv för erfarenheten ifråga, förefaller däremot inte kunna bidra till en 
sådan utvidgning. En sådan förståelse förutsätter därför en aktiv medborgare 
som utsätter sig för nya erfarenheter i stället för att hålla fast vid det välbe-
kanta, för att uppnå denna vidgade tillitsradius, sett över livsloppet. 

Den senare aspekten av erfarenhetskapital handlar om att man är medve-
ten om att man har med sig alla dessa erfarenheter och en därmed ökad be-
dömningsförmåga. Man har således också, om man så vill, övat sig i att lösa 
olika sorters problem och tillägnat sig lämpliga verktyg. Vidare pekar resul-
taten från intervjuanalysen, där jag kontrasterat unga vuxnas och medelål-
ders berättelser mot varandra, på att man med stigande ålder får insikt i sin 
egen förmåga att bemästra olika erfarenheter. Detta kan tänkas ge bättre 
förutsättningar att hantera nya utmaningar. Med bättre förutsättningar syftar 
jag här på en minskad sårbarhet som är ett kritiskt element i den inringning 
av tillitens egenskaper och bestämningar jag gjorde i avhandlingens första 
kapitel. En sådan lägre sårbarhet eller åtminstone en upplevelse av en förhål-
landevis låg sårbarhet verkar i sin tur kunna bidra till större tillit. Därigenom 
menar jag stärks min argumention för att det är möjligt att tala om förekoms-
ten av en livscykeleffekt. 

När jag således i studiens titel ställer frågan ”Kommer tid kommer tillit?” 
kan den besvaras på olika sätt: Ja, på så vis att människor i medelåldern i 
allmänhet tycks ha större tillit i flera olika avseenden än unga vuxna. Men 
den måste besvaras med nej när det gäller föreställningen att det skulle ske 
automatiskt, enbart genom ålder i sig utan den sker i stället genom flera för-
ändringar som är ålders-, livshistorie- och historiebundna, vilket jag försökt 
visa i denna avhandling. 
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Summary 

Background and aims 
Trust or lack of trust is an important component of all human interaction and 
is relevant for many areas of life. Trust regarding different areas might be 
interrelated. Trusting your kin, neighbour or a stranger is for example also 
related to confidence in institutions (see e.g. Putnam, 2000; Rothstein, 2003). 
In other words, trust is crucial for generating and maintaining social relation-
ships, and in turn enabling the creation of societies. 

Sweden and the Nordic countries in general are considered high trust so-
cieties based on international comparative values surveys (Rothstein, 2003; 
Wollebæk 2011). However, these surveys usually only comprise one or a 
very limited number of questions that directly address trust and can therefore 
only give a fragmented picture. One of the most prominent questions is the 
so-called general trust question which reads: ”Generally speaking, do you 
believe that most people can be trusted or can’t you be too careful in dealing 
with people?” The answer to this question is often said to give knowledge 
about trust, if trust is understood as one-dimensional, or generalised trust 
when contrasting it to other dimensions of trust. Therefore, this dissertation 
attempts to give a more detailed picture of  trust in the context of Swedish 
society. Based on the exploratory empirical material this study adopts a mul-
tidimensional understanding of trust. 

Even though trust among Swedes is said to be comparatively high it is not 
evenly distributed among different parts of the population. Ethnic and educa-
tional background, for instance, usually differs between those who trust peo-
ple in general and those who do not. But age also matters; young people are 
usually less trustful regarding generalised trust and confidence compared to 
middle-aged people (Glaeser et al. 2000; Putnam, 2000; Uslaner, 2002). 
Most studies that point to this difference depart from the above mentioned 
general trust question. In this dissertation I examine if this pattern still holds 
in a broader context. 

Age related variations have often been attributed to generational differ-
ences (Patterson 1999; Uslaner 2002). However, due to the stability of the 
age pattern, solely generational, cohort or period effects cannot be satisfac-
tory explanations in a Swedish context. Instead, it is reasonable – and this is 
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what I concentrate on in this dissertation - that age also is related to phases 
of life which in turn are related to differences in quantity and quality of ex-
periences throughout life. But age might also be an expression for other 
things, such as economic, cultural and social resources.  

Thus, this dissertation pursues two main goals: The first is to map trust 
among people in different phases of life, more precisely young adults and 
middle-aged individuals. Life phase is here suggested to be related to age in 
a relative way. The second aim is to examine possible explanations for dif-
ferent dimensions of trust focusing on individuals’ life course and conse-
quently on different kinds of experiences. The following research questions 
are addressed: 

- To what extent do people in Sweden report trust in different respects? 

- Are there any differences in trust levels between individuals in different 
phases of life? 

- What relationships can be identified between different dimensions of trust 
and individual characteristics and experiences? 

The theoretical approach is inspired by life course theory. This has several 
consequences. First, the study samples include both young adults and mid-
dle-aged individuals. Second, I choose independent variables in the regres-
sion models that relate to life course theory such as age, experience and 
agency. Third, this analysis has been inspired by principles from life course 
theory as framed by Elder et al. (see Elder, 1994; Elder et al., 2003; Elder & 
Shanahan, 1997; Giele & Elder, 1998).  

To begin with, a literature review shows that trust is often framed as two 
opposing forms, such as generalised trust vs. particularised trust (e.g. Freitag 
& Traunmüller 2009; Uslaner 2002), social trust vs institutional trust (e.g. 
Offe 1999, Norén Bretzer 2005), moralistic trust vs rational or strategic trust 
(e.g. Sztompka 1999; Uslaner 2002) or as either attitude or behaviour (e.g. 
Lewis & Weigert 1985). However, some examples of multidimensional con-
cepts of trust are presented as well. 

In the second review chapter I provide examples of Swedish empirical re-
search on trust. The high levels of trust among the Swedish population are 
commonly related to particular institutional conditions such as a strong pub-
lic welfare system and a wide-spread trust culture (see e.g. Rothstein 2003). 
Variations of trust related to age are also reviewed. Cohort and period effects 
are common explanations of young adults’ suspiciousness or mistrust. In 
addition, I review some of the most common factors used to explain trust. I 
focus particularly on socioeconomic and sociodemographic background, 
experiences in childhood, experiences in adulthood (including informal so-
cializing and victimization), attributional style and (sense of) control. 
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Materials and methods 
This dissertation follows a mixed-methods rationale, employing both qualita-
tive and quantitative data. Data collection was performed using the following 
methods: 1) explorative interviews in 2008, 2) postal survey in 2009 and 3) 
qualitative interviews in 2010. 

The qualitative part of the project comprises of semi-structured interviews 
with altogether 27 individuals. Strategic sampling was applied with the in-
tent to gain variation regarding socio-demographic characteristics. The first 
explorative interviews were conducted with twelve young adults. Two years 
later I returned to six of them in order to conduct an in depth follow-up. In 
addition, fifteen middle-aged subjects were interviewed once using a similar, 
but more detailed, interview guide. The interviews were taped, transcribed 
and coded. I started with a more explorative content analysis, working more 
abductively later on when interpreting the evolving patterns, not at least 
guided by findings from the quantitative material. 

After the preliminary analysis of the explorative interviews was com-
pleted, a questionnaire was designed for a postal survey within the frame-
work of a larger research program. The sample was representative for the 
Swedish population (n=13 200) and had a response rate of 51 percent. The 
total sample consisted of individuals between 18 and 84, but in my analysis I 
concentrated on 18 to 64 year-olds. In the descriptive presentations weights 
were used. Explorative factor analysis, χ ²-tests and hierarchical linear re-
gressions were used to answer the research questions. 

Empirical findings 
The first empirical chapter begins with a presentation of the dimensions that 
appear in the quantitative material. The dimensions identified are: trust in 
known people, trust in unknown people, confidence in local elites/powers, 
confidence in implementing institutions, normative notions of trust, security 
and trust behaviour. A large percentage of the respondents report trust rather 
than distrust in those different respects (more specifically forty items). Be-
tween sixty and almost hundred percent trust in known people, about thirty 
to forty percent trust in unknown people. Confidence in local elites is re-
ported by between twenty and forty percent. For implementing institutions 
the level is between fifteen and sixty percent. Confidence is much higher for 
health institutions, school and police, but much lower for social service and 
employment agency. Regarding the normative dimension of trust, about half 
of the respondents report a trustful view. Almost everyone says that he or 
she feels secure during daytime, around eighty percent at night. When it 
comes to behaviours or actions of trust the picture becomes much more 
complex, ranging from fifty percent having donated to charity to only a few 
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having experience of engaging an unknown babysitter or cleaning help in 
their homes. This data is also compared to other Swedish surveys on inter-
personal trust, confidence in institutions and security, more precisely the 
World Values Survey, data from the SOM-Institute and National Security 
Study. To a great extent this study’s results, where comparable, confirm 
previous research. 

All of the dimensions seen in the quantitative data are also matched with 
interview material with the purpose to illustrate and specify what people 
might mean when responding to the survey questions and to get a better un-
derstanding of the underlying mechanisms. 

There are many similarities between the dimensions of trust emerging 
from both sources of data, but there are also differences. Although a norma-
tive dimension of trust can be seen in both materials, the content is slightly 
different. In the survey it primarily signifies a view on other people in gen-
eral, for example perceiving others’ intentions as beneficial or harmful, 
whereas the interviews reveal additional complexity. There, the normative 
ideas of trust also denote that trust might be a kind of dictum and that trust 
on the one hand can be voluntary and on the other compelled. Another dif-
ference is that there is a dimension of inner security that is not captured in 
the survey. Inner security refers to trust in a more existential notion, trust in 
oneself and trust in God. Security in the survey however deals mainly with a 
feeling of safety in public space. Furthermore, actions or behaviour de-
scribed by the interviewees as typically trustful often tend to be on a more 
generic level and involve known people, whereas trustful behaviour in the 
survey rather relates to interactions with unknown people. 

Based on the statistical results there are significant differences in almost 
all trust respects between young adults and middle-aged people according to 
the known pattern of suspicious younger and trustful older individuals. Yet, 
there were some exceptions, for example a smaller percentage of middle-
aged respondents reporting trust as compared to young adults. Those excep-
tions concerned mainly fields which the young adults assumedly were more 
familiar with, or had more recent memories than the older respondents. For 
instance a higher proportion of young adults say that they have confidence in 
school, and they are more likely to meet someone in person, whom they had 
met through the internet. 

The overarching pattern is that the more concrete, close and personal the 
trust object in question is, the extent to which people report having trust in-
creases. On the other hand, the more abstract, peripheral and impersonal the 
trust object in question appears, the lesser the extent to which people report 
having trust in this respect. In the same way more people report trust when 
contact is more frequent. This pattern is referred to as the closeness princi-
ple. I also note that the younger interviewees tend to relate more often to the 
private sphere whereas the older adults are often also comfortable with pick-
ing their examples from the public sphere.  
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In the second results chapter I depart from the more descriptive results to 
study which factors correlate with the different dimensions, using survey 
material. Using a hierarchical regression model I introduce different blocks 
of variables in a certain order starting with individual characteristics. 

Different factors correlate significantly with different trust dimensions. 
Both individual characteristics and experiences are important for different 
trust dimensions. To some extent there is a kind of sphere logic (cf. Freitag 
& Traunmüller 2009), i.e. experiences of people from the private and the 
public sphere respectively are related to trust patterns in the private and pub-
lic sphere.  

Some factors are correlated to almost all of the trust dimensions. Those 
are higher education, having been encouraged by parents not to trust certain 
types of people, socializing with neighbours, and sense of control. 

The results show that age often is no longer significant when experience 
variables are introduced. Age correlates significantly as an independent fac-
tor only in two of the dimensions. 

Thus, in the next step, the third empirical chapter, I use the interviews to 
explore what those experiences are more specifically and how they are rele-
vant. There is a great variety of several kinds of characteristics and experi-
ences that the interviewees relate to different dimensions of their trust. Par-
ticular attention is given to childhood experiences such as parental separa-
tions, socialization mechanisms and bullying. But I also discuss experiences 
from adult life, such as conceit by family and exposure to crime. Most of the 
experiences that the interviewees explicitly relate to trust are negative. Posi-
tive experiences are usually less visible. Still there are also some emphasized 
experiences with positive consequences for trust; personal growth for exam-
ple appears as beneficial for inner security. 

One important finding is that the timing of the experience and the inter-
pretation or assessment of the experience appears as important as the experi-
ence itself. If the incident happened in a particularly formative period or 
during a period of vulnerability the event, seems to matter even more for 
adult trust. Considering an experience as a critical incident or turning point 
also seems to be important. The earlier mentioned sphere logic appears even 
clearer in the sense that different forms of deceit or negative experiences at 
one life arena or by a certain person would matter exclusively for the loss of 
trust for this particular life arena or person or very similar situations. I call 
this mechanism selective transferrals, which has strong parallels to the above 
mentioned sphere logic. One example of a negative experience might be that 
one’s purse has been stolen when travelling abroad. Consequently, the indi-
vidual in question from then on tends to be careful with his or her belongings 
on journeys abroad, but not necessarily in other situations, for example at 
home. 

The analysis of the interviews also points to the importance of attribu-
tional style in relation to trust. That means that people who tend to express 
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themselves in optimistic terms when describing different situations involving 
trust seem to trust more than people who use expressions indicating pessi-
mism. For instance, a majority of interviewees consider negative experience 
of institutions as exceptions and something temporary. They blame individ-
ual representatives for the organisations in question that make mistakes or 
sometimes have bad intents. However they view their good, or at least ac-
ceptable, direct and indirect, experiences as rule. 

Finally I focus on trust in relation to real and perceived agency. Sense of 
control and different forms of independence seem to benefit trust. In addi-
tion, they seem to be related to the state of being middle-aged. However, not 
only lack of material and immaterial resources among young adults might 
restrict trust, but also limitations such as physical disability. 

I also introduce the term experience capital, which is considered a re-
source in its own right, and is able to promote trust. Experience capital is 
accumulated by different experiences and comparable situations. This is also 
in line with the above-mentioned closeness principle. Both the survey re-
sponses and the interviews indicate that the unknown, i.e. the absence of 
experience, seems to impede trust. With this in mind, it might not always be 
negative experiences, as one would suppose, that results in suspicion or mis-
trust. Rather, not knowing what something means appears to contribute to 
people becoming – if not suspicious or mistrusting – reserved and careful. 
Put differently, having experience capital means that new situations do not 
appear as unknown as otherwise and consequently can probably be ap-
proached more naturally with trust than with mistrust. In addition, experi-
ence capital also means that people who solve problems and cope with diffi-
culties become aware of their ability which then enables them to approach 
new challenges with trust rather than suspicion or mistrust. 

The last empirical chapter summarizes the results of the two previous 
ones. I also synthesize the results from the analysis of both data types, to-
gether with theoretical approaches from the literature, for an interpretation of 
the observed links.  

Conclusions 
In this study I argue for a broad understanding of the concept of trust relying 
on my own empirical material with different dimensions of trust. 

Individuals in Sweden generally report having high trust levels regarding 
social trust, confidence in institutions, security and trusting behaviour, at 
least in comparison to people from most other countries outside of the Nor-
dic region. The ranges are similar to results from other Swedish representa-
tive survey studies. Thus, this result is not unexpected, but this study devel-
ops a more complete picture. The comprehensive pattern evolving originates 
from the relationship between trustor and trustee. The closer someone or 
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somewhat is to the trustor the higher is the trust in him or her. This is one 
aspect of what I call closeness principle. Here it refers to moral and emo-
tional closeness and level of abstraction. This reveals itself both in terms of 
extent (the size of the share of the population reporting that) and intensity. 

There are differences in trust levels between individuals of different age 
groups. Young adults report trust significantly less often as compared to 
middle-aged individuals. This comprehensive picture of relatively suspicious 
young people is also supported by earlier research, and the levels are similar 
to the results of other Swedish representative survey studies comprising only 
single questions on trust. 

However, there are also deviations from this general result. Regarding 
particular questions, even though not entire dimensions, young adults on 
average have higher levels of trust than middle-aged people. This opposite 
pattern is particularly visible on areas that young adults are supposed to be 
more familiar with or have more recent memories of than older adults. Thus, 
the differences between age groups might also partly be an expression of the 
above mentioned closeness principle. In this case the concept refers to expo-
sure, contact frequency and familiarity. 

A complex picture evolves when I examine different factors potentially 
affecting trust. Both individual characteristics and experiences seem to mat-
ter for different dimensions of trust. Unique combinations of factors seem to 
explain each of the dimensions. Furthermore, the results imply that age, first 
and foremost interpreted as phase of life, matters for trust. Throughout life, 
both some of the factors described as individual characteristics and the way 
of thinking changes, which in turn seems to influence trust. Furthermore, to 
be in different life phases also means having varying types and numbers of 
experiences. Also timing seems to be an important ingredient that contrib-
utes to dynamic interpretation patterns. My results suggest that not only hav-
ing had an experience matters for trust, but also its interpretation and valua-
tion. I suggest the concept of experience capital to denote a resource which I 
suggest might be a partial explanation of the comprehensive differences we 
observe between individuals in different life phases which could be de-
scribed as life cycle effects. 

The main contribution of this thesis, in my view, is the presentation of 
new and multifaceted empirics on trust, in particular at the individual level. 
Finally, the results are discussed focusing on my findings of a sphere logic 
and a closeness principle, and, in a more comprehensive manner, the poten-
tial value of applying a life course approach on the topic of trust. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Allmän tillit över tid i olika länder 
 
Bilaga 2: Enkätformulär för Tillitsbarometern 



 



Tillitsbarometern
– du, ditt boende

och din kommun 2009

 

    
 

  
 

 

  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, ej grön. Använd inte blyertspenna! 

 Skriva tydliga siffror: 

 Skriva  tydliga och STORA bokstäver: 

 Markera dina svar med kryss, så här 

 Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: 

 Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna            
eller om du vill förklara/förtydliga något: 
 
- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna 
- skriv i stället på eventuell kommentarsida 

Instruktioner: 

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig 
därför tänka på att: 

och INTE så här  



 
                                                                     
 

   
1 

 

Området där du bor 
1.  Trivs du i området där du bor? 

1  Ja 
2  Nej 

2.  Hur länge har du levt i området där du bor nu? 
Avrunda till närmaste heltal. 

 
Antal år    

3. Vilken är den huvudsakliga typen av bebyggelse i området där du bor? 

1  Större flerfamiljshus (5 våningar eller mer) 
2  Mindre flerfamiljshus (4 våningar eller mindre) 
3  Villor eller radhus 
4  Blandad 
5  Fristående hus på landsbygd  

4. Hur ofta brukar de som bor i samma område som du hälsa på varandra när de möts? 

1  Alltid eller nästan alltid 
2  Ofta 
3  Sällan 
4  Aldrig eller nästan aldrig 

5. I vilken utsträckning känner du gemenskap med människorna i det område där du bor? 

1  I mycket stor utsträckning 
2  I ganska stor utsträckning 
3  I ganska liten utsträckning 
4  I mycket liten utsträckning 

6. Hur många grannar känner du till förnamnet?  

1  Många av mina grannar 
2  Några av mina grannar 
3  Inga av mina grannar 
4  Har inga grannar ---> Gå till fråga 8 

7. Hur ofta brukar du prata med eller umgås med dina grannar? 

1  Flera gånger i veckan 
2  Någon gång i veckan 
3  Någon eller några gånger i månaden 
4  Någon eller några gånger om året 
5  Mer sällan eller aldrig 

  



 
                                                                     
 

   
2 

 

8. Hur ofta hjälper du till för att lösa gemensamma problem i området där du bor? 

1  Alltid eller nästan alltid 
2  Ofta 
3  Sällan eller aldrig 
4  Det finns inga sådana problem i området där jag bor 

9. Hur stort ansvar känner du för vad som händer i området där du bor? 

1  Mycket stort ansvar 
2  Ganska stort ansvar 
3  Ganska litet ansvar 
4  Mycket litet ansvar 
5  Vet inte, svårt att säga 

Din kommun 
10. Hur nöjd eller missnöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva i? 

1  Mycket nöjd 
2  Ganska nöjd 
3  Ganska missnöjd 
4  Mycket missnöjd 
5  Vet inte 

11. Allmänt sett, hur nöjd eller missnöjd är du med hur din kommun sköter sina olika 
verksamheter? 

1  Mycket nöjd 
2  Ganska nöjd 
3  Ganska missnöjd 
4  Mycket missnöjd 
5  Vet inte eller har ingen åsikt 

12. Hur brukar du bli bemött av de som arbetar åt din kommun? 

1  Mycket bra 
2  Ganska bra 
3  Ganska dåligt 
4  Mycket dåligt 
5  Vet inte eller har ingen åsikt 
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13. Nedan beskriver vi fem sidor av livet i din kommun. Vill du för var och en av dessa sidor säga om 
du tycker att det finns för mycket eller för litet av de olika sakerna? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Finns alldeles 
för litet av 

Finns något för 
litet av 

Finns något för 
mycket av 

Finns alldeles 
för mycket av 

 Att folk följer regler     

 Att alla har det lika bra     

 Att det finns aktiviteter och 
engagemang i folkrörelser och 
föreningar     

 Att det finns fler grupper med olika 
kulturell bakgrund     

 Att folk ger uttryck för sin tro     

Tillit 
14. Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte 

kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor? 

1  Man kan lita på de flesta 

2  Man kan inte vara nog försiktig 

3  Vet inte, ingen åsikt 

15. Hur mycket litar du på olika grupper av människor? 
Markera för var och en av följande grupper hur mycket du litar på dem. 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Litar inte 
alls på 

Litar bara till 
viss del på  

Litar 
ganska 

mycket på 

Litar helt 
och hållet 

på 

Vet inte, 
Ingen 
åsikt 

 Din familj      

 Din släkt      

 Dina grannar      

 Dina vänner och bekanta      

 Dina arbets- eller studiekamrater      

 De som bor i området där du bor      

 De som bor i din kommun      

 De som bor i Sverige      

 Människor som har en annan religion      

 Människor som har en annan 
nationalitet      

 Människor som du träffar för första 
gången      
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16. Tycker du att följande påståenden om att lita på andra människor stämmer bra eller dåligt? 
Markera ett kryss på varje rad. 

  Stämmer 
mycket dåligt

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra 

Vet inte, 
Ingen åsikt

 De flesta människor tänker bara 
på sitt eget bästa och man kan 
inte lita på dem      

 Man gör rätt i att lita på andra 
människor även om man inte 
känner dem så väl      

 Man bör lita på sina 
medmänniskor utan att ha säkra 
bevis för att man verkligen kan 
göra det      

 De flesta människor skulle försöka 
utnyttja mig om de fick chansen      

17. 
   … 

Markera med ett kryss på varje rad. 
  Nej, absolut 

inte 
Nej, 

förmodligen 
inte 

Ja, 
förmodligen 

Ja, helt säkert 

 … någon som du känner hittar 
den?     

 … någon som du inte känner 
hittar den?     

 

 Om du tappade din plånbok på gatan där du bor och den innehöll 1000 kr, tror du då att du 
skulle få tillbaka den med pengarna kvar om … 
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18. Har du under de senaste 12 månaderna … 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej Ja, 1-2 gånger Ja, 3 gånger 
eller fler 

Minns inte, ingen 
åsikt 

 … följt med en främling för att hitta till 
en adress?     

 … lånat ut en ägodel till någon som 
du inte känner så väl?     

 … låtit en granne eller bekant passa 
din bostad?     

 … låtit bli att låsa ytterdörren trots att 
ingen var hemma?     

 … träffat någon som du bara lärt 
känna via Internet?     

 … bett någon obekant om hjälp med 
bagaget när du har varit ute och 
rest?     

 … lämnat ut ditt personnummer till 
någon privatperson som du inte 
känner?     

 … köpt saker av telefonförsäljare 
som du inte visste så mycket om?     

 … gett pengar till någon organisation 
som hjälper människor i andra 
länder?     

 … anlitat en barnvakt eller hemhjälp 
som du inte var bekant med innan?     

19. Hur ofta rådde dina föräldrar dig att inte lita på vissa typer av människor under din uppväxttid? 

1  Ofta 
2  Ibland 
3  Sällan eller aldrig 
4  Minns inte 

20. Tror du att det är fler eller färre svenskar som litar på varandra idag, jämfört med hur det var för 
20 år sedan? 

1  Fler svenskar litar på varandra idag. 
2  Ungefär lika många svenskar litar på varandra idag som för 20 år sedan. 
3  Färre svenskar litar på varandra idag. 
4  Vet inte, ingen åsikt 

  



 
                                                                     
 

   
6 

 

Om dig 

21. När du tänker på följande egenskaper för din egen del, hur viktigt tycker du att det är att ….  
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Är inte alls 
viktigt för mig 

Är inte särskilt 
viktigt för mig 

Är ganska 
viktigt för mig 

Är mycket 
viktigt för mig 

Vet inte, Ingen 
åsikt 

 … komma på nya idéer, 
att vara kreativ och göra 
saker på ditt eget sätt?      

 … vara rik, att ha många 
ägodelar och dyrbara 
saker?      

 … leva i en trygg 
omgivning, att undvika 
sådant som är farligt?      

 … ha det bra, att roa dig 
och att skämma bort dig 
själv?      

 … hjälpa andra människor 
och se till att de har det 
bra?      

 … vara framgångsrik, att 
andra erkänner dina 
förtjänster?      

 … vara med om äventyr, 
att ta risker och att leva ett 
spännande liv?      

 … uppträda korrekt, att 
inte bete dig så att andra 
tycker att du gör fel?      

 … följa de traditioner och 
de tankemönster som du 
har fått lära dig?      

 … försöka förstå dem som 
är annorlunda och att 
lyssna på dem?      
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22. Tycker du att följande påståenden om dig själv stämmer bra eller dåligt? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Stämmer 
mycket dåligt 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
ganska bra  

Stämmer 
mycket bra  

Vet inte, Ingen 
åsikt 

 Jag är ängslig och orolig      

 Jag är tillbakadragen och 
tystlåten      

 Jag är utåtriktad och blir 
lätt entusiastisk      

 Jag är kritisk och 
ifrågasättande      

 Jag är pålitlig och har 
kontroll över mig själv      

 Jag är öppen för olika 
slags erfarenheter      

 Jag är sympatisk och 
varm      

 Jag är slarvig och 
oordentlig      

 Jag är lugn och 
känslomässigt stabil      

 Jag är konventionell och 
vill inte pröva så mycket 
nytt      

23. Om du tänker 10 år fram i tiden, tror du att du själv kommer att ha det bättre eller sämre än 
idag? 

1  Om 10 år kommer jag att ha det bättre än idag. 
2  Om 10 år kommer jag att ha det lika bra som idag. 
3  Om 10 år kommer jag att ha det sämre än i dag. 

24. På det stora hela, hur skulle du beskriva ditt hälsotillstånd?  

1  Mycket bra 
2  Bra  
3  Någorlunda 
4  Dåligt 
5  Mycket dåligt 
6  Vet inte 

25. Har du någon varaktig funktionsnedsättning eller har du haft en sjukdom som medför att du 
har svårigheter att utan hjälp eller hjälpmedel utföra saker i din vardag? 

1  Ja, jag behöver ha hjälp av andra människor för att klara av vardagsbestyr. 
2  Ja, men jag är inte beroende av hjälp av andra människor för att klara av vardagsbestyr. 
3  Nej 
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26. Hur tillfredsställd är du med ditt liv som helhet? 

1  Mycket tillfredsställd 
2  Ganska tillfredsställd 
3  Ganska otillfredsställd 
4  Mycket otillfredsställd 

Vänner och bekanta 
27. Hur ofta brukar du umgås med vänner och bekanta? 

1  Flera gånger i veckan 
2  Någon gång i veckan 
3  Någon gång i månaden 
4  Mer sällan 
5  Aldrig 

28. Människor kan ha vänner de umgås med som är lika eller olika en själv. Har du vänner som … 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej, inga Ja, en Ja, flera Vet inte 

 … har en helt annan utbildningsnivå 
än du själv?     

 … tillhör en helt annan religiös 
tradition än du själv?     

 … ser på lagar, regler och 
bestämmelser på ett annat sätt än du 
själv?     

 … lever på en helt annan ekonomisk 
nivå än du själv?     

 … deltar i samhällslivet (t ex genom 
klubbar och föreningar) på andra sätt 
än du själv?     

29. Har du vänner som bor i Sverige och som har ett annat modersmål än du själv? 
1  Ja. 
2  Nej ---> Gå till fråga 31. 

30. Om ja: 

Hur ofta träffar du dina vänner med ett annat modersmål än du själv? 
Utgå från den du träffar oftast. 
1  Flera gånger i veckan 
2  Någon gång i veckan 
3  Någon gång i månaden 
4  Mer sällan 
5  Aldrig 
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31. Känner du någon som… 

 
 Nej Ja, inom familjen Ja, annan 

 … kan låna dig 10 000 kr?    

 … du kan fråga om råd i ekonomiska 
eller juridiska frågor?    

 … kan hjälpa dig att få media att 
rapportera om någon fråga som du 
är engagerad i?    

 … kan handla mat åt dig om du är 
sjuk?    

Politik och samhälle 
32. Här är vi intresserade av det som ofta brukar kallas frivilligt arbete, dvs. arbete som är oavlönat (eller 

mot ett symboliskt arvode) och utförs på fritiden. Det kan handla om många olika slags insatser, t.ex. 
utbildning, styrelseuppdrag, hjälpinsatser, kaffekokning, insamlingar, m.m. 

a) Har du under de senaste 12 månaderna utfört något frivilligt arbete för en eller flera av följande 
typer av föreningar eller organisationer?  
Markera alla typer av föreningar eller organisationer där du utfört någon insats. 

1  Idrotts- eller friluftsförening 
1  Hyresgäst-, bostadsrätts- eller villaägarförening 
1  Lokal intressegrupp, miljögrupp eller lokal aktionsgrupp 
1  Församling inom svenska kyrkan, frikyrkligt samfund eller annat religiöst samfund 
1  Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening 
1  Fackförening 

1  Föräldraförening 

1  Pensionärsförening 

1  Invandrarorganisation eller -förening 

1  Handikapporganisation, patientförening 

1  Hembygdsförening eller liknande 

1  Humanitär hjälporganisation, t.ex. Röda korset, Lions 

1  Hobbyförening, t.ex. schackklubb, fotoklubb, syförening 

1  Konsumentkooperativ- eller konsumentorganisation 
1  Motororganisation 
1  Annan förening eller organisation 

b) Är du medlem i någon sådan typ av förening eller organisation? 

1  Ja 
2  Nej 

  

Markera ett eller flera svarsalternativ per rad. 
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33. Har du under de senaste 12 månaderna…  
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej Ja Vet inte/minns inte 

 … deltagit i 
namninsamling eller 
upprop på internet?    

 … deltagit i någon 
bojkott, köpstrejk?    

 … deltagit i någon 
fredlig demonstration?    

 … kontaktat tjänsteman 
för att påverka beslut i 
en samhällsfråga?    

 … kontaktat politiker för 
att påverka beslut i en 
samhällsfråga?    

 … överklagat 
myndighetsbeslut (själv 
eller med hjälp av 
annan)?    

34. Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig och dina åsikter? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
helt och 

hållet 

 De politiska partierna i kommunen är 
bara intresserade av min röst och inte 
av mina åsikter.      

 Om jag berättar om mina åsikter för 
kommunens politiker kommer de att ta 
hänsyn till dem.      

 De flesta politiker i kommunen lovar 
mycket, men de gör ingenting.      

 Så fort politiker i kommunen blir valda 
tycker de att de är förmer än sådana 
som jag.      

 Det finns inte en enda politiker i 
kommunen som jag litar på.      

 På det hela taget kan man lita på att 
de politiska ledarna i kommunen fattar 
beslut som är för allmänhetens bästa.      

35. Vet du vart du ska vända dig för att påverka ett beslut i din kommun? 

1  Ja, alltid eller nästan alltid 
2  Ja, men jag är osäker ibland. 
3  Nej 
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36. Hur intresserad eller ointresserad är du av samhällsfrågor i din kommun? 

1  Mycket intresserad 
2  Ganska intresserad 
3  Ganska ointresserad 
4  Mycket ointresserad 
5  Ingen åsikt 

37. Hur stort eller litet förtroende har du för det sätt på vilket var och en av dessa 
samhällsinstitutioner sköter sitt arbete: 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
litet eller 

inget 

Ganska 
litet  

Varken 
litet eller 

stort 

Ganska 
stort 

Mycket 
stort 

Vet inte 

1 2 3 4 5  

 De/det styrande politiska 
partierna/et i din kommun       

 Näringslivet i din kommun       

 Lokala massmedier       

 Polisen där du bor       

 Grundskolan i din kommun       

 Socialtjänsten i din kommun       

 Arbetsförmedlingen i din 
kommun       

 Sjukvården där du bor       

Lika villkor och jämställdhet 
38. Har du under de senaste 12 månaderna känt dig kränkt eller orättvist behandlad av någon 

privatperson? 

1  Ja. flera gånger 
2  Ja, någon enstaka gång 
3  Nej, aldrig ---> Gå till fråga 40. 
4  Minns inte ---> Gå till fråga 40. 

39. Om ja: 

Av vilken anledning kände du dig kränkt eller orättvist behandlad? Var det på grund av… 
  Ja Nej    

 Etnisk tillhörighet      

 Kön      

 Sexuell läggning      

 Din religiösa tillhörighet      

 Ålder      

 Annat      

  



 
                                                                     
 

   
12 

 

40. Har du under de senaste 12 månaderna känt dig kränkt eller orättvist behandlad av 
myndigheter/företrädare för myndigheter? 

1  Ja. flera gånger 
2  Ja, någon enstaka gång 
3  Nej, aldrig ---> Gå till fråga 42. 
4  Minns inte ---> Gå till fråga 42. 

41. Om ja: 

Av vilken anledning kände du dig kränkt eller orättvist behandlad? Var det på grund av… 
  Ja Nej    

 Etnisk tillhörighet      

 Kön      

 Sexuell läggning      

 Din religiösa tillhörighet      

 Ålder      

 Annat      

42. Allmänt sett, anser du att följande grupper av människor blir bättre eller sämre behandlade av 
svenska myndigheter jämfört med de flesta andra: 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
sämre  

Något 
sämre  

Varken 
bättre 
eller 

sämre  

Något 
bättre  

Mycket 
bättre  

Vet inte 

 Människor med utländsk bakgrund       

 Människor med hög utbildning       

 Människor med stora ekonomiska 
resurser       

 Människor med låg utbildning       

 Människor med små ekonomiska 
resurser       
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43. Anser du att följande åsikter stämmer bra eller dåligt? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Stämmer 
mycket dåligt  

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer ganska 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Ingen åsikt 

 Människor bör ta ett 
större ansvar för att 
försörja sig själva      

 Människor som är 
arbetslösa borde ta 
vilket jobb som helst 
annars bör de 
förlora sin a-kassa      

 Tydliga 
inkomstskillnader 
motiverar människor 
till att arbeta hårdare      

 
Konkurrens är bra. 
Den stimulerar 
människor till att bli 
kreativa      

44. Hur skulle du beskriva din etniska identitet?  
Med etnisk identitet menar vi en känsla av tillhörighet till en grupp som anser sig ha särskild kultur, 
särskilda traditioner och vanor. 

1  Jag ser mig själv som i huvudsak svensk. 
2  Jag ser mig själv som både svensk och som (ange själv) 

                      

 

3  Jag ser mig själv som i huvudsak som (ange själv) 

                

Religion 
45. Hur viktig eller oviktig är religionen i ditt liv? 

Svara oavsett om du är aktiv i någon kyrka/religiöst samfund eller inte. 

1  Mycket viktig 
2  Ganska viktig 
3  Ganska oviktig 
4  Mycket oviktig 

5  Vet inte, ingen åsikt 
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46. Hur ofta deltar du i gudstjänst? 
Räkna inte med dop, konfirmation, bröllop och begravningar eller motsvarande. 

1  Flera gånger i veckan 
2  Varje vecka 
3  Varje månad 

4  Någon eller några gånger om året  
5  Mer sällan eller aldrig 
6  Vet inte, svårt att säga 

47. Tillhör du eller är du medlem i någon kyrka eller religiöst samfund? 

1  Ja 
2  Nej ---> Gå till fråga 49. 
3  Vet inte ---> Gå till fråga 49. 

48. Vilken kyrka eller vilket religiöst samfund är du med i? 
Du kan markera flera svar. 

1  Svenska kyrkan 
1  Annat kristet samfund 
1  En muslimsk församling 

1  Annat samfund 
1  Vet inte 
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49. Tycker du att följande två påståenden om religion stämmer bra eller dåligt? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Stämmer 
mycket 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra 

Vet inte, 
Ingen åsikt 

 Religion handlar i första hand om att 
man ska följa religiösa regler och delta 
i religiösa ceremonier.      

 Religion handlar i första hand om att 
man ska göra bra saker för sina 
medmänniskor.      

Rätt eller fel 
50. Nedan räknar vi upp några olika saker som några tycker är fel och som andra tycker kan försvaras. 

Vad tycker du? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Kan aldrig 
försvaras 

Kan försvaras, 
men bara ibland 

vid speciella 
omständigheter

Kan ganska 
ofta försvaras 

Vet inte, ingen 
åsikt 

 Att stanna hemma och få ersättning 

egentligen kunde ha jobbat.     

 
eller tåg.     

 Att lämna felaktiga uppgifter om sin 
ekonomi för att slippa betala olika 
avgifter.     

 Att parkera där det inte är tillåtet.     

 Att inte göra allt som man har lovat att 
göra.     

 Att be någon man känner om en fördel 
som man egentligen inte har rätt till.     

51. Hur vanligt eller ovanligt tror du det är att de som bor i din kommun gör de saker som vi 
frågade om i den förra frågan? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
ovanligt 

Ganska 
ovanligt 

Ganska 
vanligt 

Mycket 
vanligt 

Vet inte, 
ingen åsikt 

 Att stanna hemma och få ersättning 

egentligen kunde ha jobbat.      

 
eller tåg.      

 Att lämna felaktiga uppgifter om sin 
ekonomi för att slippa betala olika 
avgifter.      

 Att parkera där det inte är tillåtet.      

 Att inte göra allt som man har lovat att 
göra.      

 Att be någon bekant om en fördel som 
man egentligen inte har rätt till.      

från försäkringskassan trots att man 

Att inte betala när man åker buss 

från försäkringskassan trots att man 

Att inte betala när man åker buss 
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52. Hur utbredd eller begränsad tror du att korruptionen är … 
Med korruption menar vi att ta emot mutor i form av pengar, gåvor, tjänster osv. 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
begränsad/ 
förekommer 

inte alls  

Ganska 
begränsad 

Ganska 
utbredd 

Mycket 
utbredd 

Vet inte 

 … bland de högre kommunala 
tjänstemännen i din kommun?      

 … bland höga chefer i företag i din 
kommun?      

 … bland politikerna i din kommun?      

 … bland rikspolitiker i Sverige?      

 … bland högre tjänstemän på statliga 
myndigheter i Sverige?      

 … bland höga chefer på stora företag i 
Sverige?      

Trygghet 
53. Hur trygg eller otrygg känner du dig när du går i området där du bor? 

  Mycket otrygg Ganska otrygg Ganska trygg Mycket trygg 

 Ensam dagtid     

 Ensam i mörkret     

54. Finns det i din bostad … 
Utgå från din egen lägenhet om du bor i ett flerfamiljshus. 

  Ja Nej Nej, men funderar på 
att skaffa 

 … dubbla lås?    

 … inbrottslarm?    

 … säkerhetsdörr?    

 … galler för fönster?    

55. Har du eller någon i ditt hushåll under de senaste fem åren drabbats av … 
  Nej Ja, 1-2 gånger Ja, 3 gånger 

eller fler 
Minns inte/inte 

aktuellt 

 … inbrott i bostaden?     

 … inbrott i bilen?     

 ... våldsbrott, hot eller rån?     

 … bedrägeri?     

 … skadegörelse på egendom?     
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56. Hur vanligt eller ovanligt tror du att det är att de som bor i din kommun drabbas av … 
  Mycket 

ovanligt 
Ganska 
ovanligt 

Ganska 
vanligt 

Mycket 
vanligt 

Ingen åsikt

 … inbrott i bostaden?      

 … inbrott i bilen?      

 … våldsbrott, hot eller rån?      

 … bedrägeri?      

 … skadegörelse på egendom?      

Bakgrundsfrågor 
57. Är du man eller kvinna?  

1  Man 
2  Kvinna 

58. Är du för närvarande… 

1  … ensamstående? 
2  … gift, sammanboende eller registrerad partner? 

59. Har du några barn? 

1  Ja 
2  Nej ---> Gå till fråga 61. 

60. Om ja: 

Har du några barn som bor hemma? 
Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig. Du kan ange flera svar. 

1  Ja, i åldern 0-5 år 
1  Ja, i åldern 6-12 år 
1  Ja, i åldern 13-17 år 
1  Ja, 18 år eller äldre 

61. Hur många personer ingår i ditt hushåll? 
Räkna även med dig själv. Räkna inte eventuella inneboende. 

 
                          personer 

62. Vilken typ av bostad bor du i? 
Markera endast ett alternativ oberoende av om boendet är i första hand eller andra hand. 

1  Villa eller jordbruksfastighet 
2  Radhus eller kedjehus 
3  Lägenhet i mindre flerfamiljshus 
4  Lägenhet i större flerfamiljshus  
5  Annat boende, t.ex. serviceboende, institution eller studentboende 

  



 
                                                                     
 

   
18 

 

63. Hur stor är hushållets ungefärliga sammanlagda månadsinkomst före skatt? 
Räkna den sammanlagda inkomsten för alla i hushållet Med inkomst avses lön, arbetslöshets-
ersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster, pensioner mm. samt olika bidrag som t 
ex barn-, studie- och underhållsbidrag. 

1  0 – 8 499 kronor 
2  8 500 – 16 499 kronor 
3  16 500 – 24 999 kronor 
4  25 000 – 33 499 kronor 
5  33 500 – 49 999 kronor 
6  50 000 kronor eller mer 

64. Är du svensk medborgare? 

1  Ja 
2  Nej 

65. Var är du född? 

1  Sverige  
2  Övriga Norden 
3  Övriga Europa 
4  Afrika 
5  Asien 

6  Nordamerika 

7  Sydamerika 

8  Australien 

66. Har du eller dina föräldrar kommit till Sverige som flykting? 
  Ja Nej 

 Mamma   

 
Pappa   

 Jag själv   

67. 

 

Jag var ungefär                     år. 

68. Var är dina föräldrar födda? 
Svara för var och en av dem. 

  Född i 
Sverige 

Född i 
övriga 

Norden 

Född i 
övriga 
Europa 

Född i 
Afrika 

Född i 
Asien 

Född i 
Nord-

amerika 

Född i 
Syd-

amerika 

Född i 
Australien

/Nya 
Zeeland 

Vet 
inte 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Mamma          

 Pappa          

Om du är född utomlands: 
Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
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69. Vilket språk talar du i huvudsak hemma? 

1  Svenska 

2  Annat, ange vilket 

70. Ibland uppfattar människor att de tillhör en minoritet, i jämförelse med de flesta andra i det samhället 
man lever i – det kan till exempel gälla sexuell läggning eller religiös uppfattning. 
Tillhör du någon sådan minoritet? 

1  Ja, nämligen vilken eller vilka (ange själv). 

 

2  Nej. 
 

71. Vilken är din högsta genomförda utbildning (examen)? 
Ange endast ett alternativ. 

1  Grundskola, folkskola, fackskola eller liknande 
2  Gymnasieskola, folkhögskola eller realskola 
3  Universitets- eller högskoleutbildning 

72. I vilken facklig centralorganisation eller a-kassa är du medlem? 

1  LO (Kommunal, Metall, Byggnads, SEKO, Handels 
2  SACO (JUSEK, CF, LR, SSR 
3  TCO (SIF, SKTF, HTF, ST, Lärarförbundet, Vårdförbundet 

4  Annan, ange: 

 

5  Ingen 

73. Vilken är din sysselsättning just nu? 
Flera svar är möjliga. 

01  Arbetar som anställd 
02  Egen företagare 
03  Hemarbetande, sköter hushållet 
04  Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) med arbete 
05  Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) utan arbete  
06  Studerande 
07  Tjänstledig eller föräldraledig 
08  Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
09  Pensionär (ålderspensionär-, sjuk- eller aktivitetsersättning m.m.) 
 
 
10  Annat, skriv i rutan: 

 

  

 

 

 

 

m.fl.) 
m.fl.) 

m.fl.) 
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74. Om du är anställd: 

Vilken anställningsform har du? 

1  Fast anställd/tillsvidareanställd 
2  Anställd på personaluthyrnings- eller bemanningsföretag 
3  Vikarie-, projekt- eller provanställd 
4  Timanställd 
5  Annan anställning 

Frågorna 75-77 besvaras endast av dig som har ett förvärvsarbete. 

75. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt varje vecka? 

1  Mer än 40 timmar/vecka 
2  30-40 timmar/vecka 
3  15-29 timmar/vecka 
4  1-14 timmar/vecka 

76. Hur självständig får du vara i ditt arbete?  

 Får bestämma allt 
själv 

Får bestämma 
mycket själv 

Får bestämma rätt 
litet själv 

Får endast 
bestämma  lite eller 
ingenting alls själv 

Inte aktuellt 

 1 2 3 4 5 

      

77. Är du orolig för att förlora ditt arbete i samband med den kris som Sverige nu går igenom? 

1  Ja 
2  Nej 

Avslutning 
78. Tack för att du har svarat på våra frågor. Dina svar kommer att vara till stor hjälp. Om du har 

några kommentarer till de saker som våra frågor handlar om är vi tacksamma om skriver dem 
här nedan. 
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