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Förord
I USA har den sociala tilliten sjunkit med över 50 procent sedan 1960-talet. Den senaste 
mätningen från år 2018 visar att rekordlåga 32 procent tycker att de flesta människor 
går att lita på. Ett lågtillitssamhälle är inte önskvärt av flera skäl. Samhället drabbas av 
högre transaktionskostnader, större generell misstro mot statliga institutioner, medias 
rapportering och människor och politiker i allmänhet. 

Sverige delar inte USA:s problem. Men Sverige har två oroande tillitsproblem idag.

En majoritet av svenskarna tror att tilliten är på väg ned – men när de får frågan om sin 
egen tillit ger genomsnittssvensken en mindre dyster bild. Den uppfattade tilliten och 
den faktiska tilliten skiljer sig tydligt åt. 

Inför det svenska valet år 2022 har det från vissa 
håll i politiken talats om att tilliten befinner sig i 
en kris. Risken med att politiker tolkar uppfattad 
tillit och faktisk tillit som samma sak är att det kan 
resultera i en självuppfyllande profetia. Tilliten till 
samhällskontraktet, till media och till varandra är 
då i fara. I ett sådant läge befinner sig samhället 
på ett sluttande plan. 

Det andra problemet är att den svenska tilliten 
är synnerligen splittrad – trots att vi har en 
genomsnittligt hög nivå av tillit på cirka 60 procent 
som varit stabil över tid. Måttet lokalsamhälletillit 
i denna rapport hjälper oss att förstå och därmed 

hantera de lokala utmaningarna för tilliten. Om de lokala samhällsproblemen inte 
hanteras riskerar en konsekvent generell misstro att växa fast, som i värsta fall ärvs 
över generationer. 

Om en sådan allvarlig situation uppstår ställs det svenska samhället inför en historiskt 
ny utmaning som dagens politik inte har svar på. Inför den svåra prövningen är det 
mycket angeläget att politiken tar avstamp i den begränsade forskning som finns 
till hands. Medborgarnas tillit till samhället påverkas av hur väl samhällskontraktet 
uppfylls av staten. Därför blir det angeläget att fråga medborgarna hur väl staten följer 
sin del av kontraktet – och därmed hur tilliten i Sverige faktiskt mår idag.

Resultaten från denna rapport, författad av tillitsforskarna Rebecka Andersen och Lars 
Trägårdh, visar vilka välfärdsfaktorer som påverkar lokalsamhälletilliten. Det lokala 
förtroendet för skola och äldreomsorg påverkar i synnerhet medborgarnas känsla av 
tillit till lokalsamhället. Likaså finns en stark korrelation mellan upplevd trygghet och 
lokalsamhälletillit. Rapporten visar dessutom att geografisk närhet till en polisstation 
tydligt påverkar tilliten till polisen. 

Slutsatsen är att faktisk tillgänglighet till välfärdstjänster inte påverkar tilliten, 
medan forskningen visar en tydlig korrelation mellan upplevd tillgänglighet och 
lokalsamhälletillit. Det spelar alltså ingen roll om skola, äldrevård, sjukvård, polis 
och andra välfärdsinstitutioner finns att tillgå om medborgarnas upplevelse inte 
överensstämmer med det faktiska lokala utbudet. Tillit är därför också en fråga om 

“Att politiker tolkar 
uppfattad tillit 
och faktisk tillit 
som samma sak 
riskerar att bli en 
självuppfyllande 
profetia”
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välfärdleverantörernas kommunikation till medborgarna.

En upplevd närvaro av välfärdssamhällets institutioner i hela landet är centralt för att 
säkra tilliten för framtiden. Politiker behöver därför väga prioriteringen av centralisering 
och ekonomisk effektivitet mot den lokala känslan av samhörighet och lokalsamhälletillit 
som närheten till välfärdsinstitutioner medför. Om välfärden inte märks av, om polisen 
inte syns på gator och torg, om kommuninvånarna bevittnar nedläggningen av de 
lokala skolorna – då skadas känslan av samhörighet och lokalsamhälletilliten.

Den ekonomiska kostnaden av den sprickan i samhället är svårberäknad eftersom det 
ännu inte finns ett sätt att beräkna det ekonomiska värdet av en hög lokalsamhälletillit. 
Tilliten, tillsammans med tryggheten och tillväxten är grundpelarna för ett uthålligt 
samhälle som kan hantera samhällsproblemen. En stabilt hög tillit är förutsättningen 
för att medborgarna alltjämt erkänner samhällskontraktets villkor – men då behöver 
staten uppfylla sin plikt.

Ulrica Schenström, vd Tankesmedjan Fores
Stockholm, september 2022
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Sammanfattning
Rapporten Tilliten till det svenska samhällskontraktet, skriven av Rebecka Andersen 
och Lars Trägårdh, är ett viktigt bidrag från Fores till det alltför begränsade 
forskningsområdet om tillit.

Rapportens viktigaste slutsats är att Sveriges tillitsproblem i allra högsta grad är 
lokal, men riskerar att spilla över på det nationella om problemen förblir olösta. För 
att stärka lokalsamhälletilliten krävs det av politiken att säkra den fysiska närvaron 
av välfärdsinstitutioner över hela Sverige. Det gäller i synnerhet polisnärvaron som 
är central för människors känsla av trygghet. Studieresultaten visar nämligen att 
svenskarnas uppfattade trygghet och tillit är mycket starkt sammankopplat. 

Tilliten till det svenska samhällskontraktet bidrar även med ett unikt Välfärds-
tillgänglighetsindex, respektive Välfärdsförtroendeindex, som i sin tur delas upp i 
fyra underkategorier: sjukvård, utbildning, äldreomsorg och polisväsende/trygghet. 
Rapporten tillför en översyn av välfärdssverige genom data från 49 kommuner, från 
Kiruna i norr till Malmö i syd. 

Resultaten visar också att:

• Pessimismen om tillitens tillstånd är värre än dess faktiska tillstånd

• Känslan av trygghet har minskat sedan Tillitsbarometern började mäta år 2009 – 
och det spiller delvis över på lokalsamhälletilliten

• Upplevd tillgänglighet till välfärdstjänster stämmer inte överens med den faktiska 
tillgängligheten

• Faktisk tillgänglighet till välfärdstjänster påverkar inte tilliten – men upplevd 
tillgänglighet gör det

• Tilliten till välfärden är generellt lite högre i större tätorter, jämfört med storstäder 
och landsbygd

• Tilliten till äldrevården är märkbart högre i mindre tätorter 

• Lokalt förtroende för grundskola och äldrevård påverkar tydligt lokalsamhälle 
tilliten, medan sambandet mellan tilliten till sjukvård och lokalsamhälletilliten är 
svårare att fastställa

• Socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden uppfattar i högre grad 
kommunmedborgares förväntningar på välfärden som rimliga, jämfört med 
Moderaterna och Centerpartiet
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Tilliten till det svenska 
samhällskontraktet
Introduktion
Fores har tagit fram denna rapport under våren 2022 på initiativ av Fores Tillitsgrupp.  

Rapportens innehåll är främst baserat på befolkningsundersökningen  
Tillitsbarometern som Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Ersta 
Sköndal Bräcke högskola åren 2009, 2017 och 2020. Undersökningen är en bred studie 
av social tillit i Sverige men genomförs med det huvudsakliga syftet att undersöka hur 
olika betingelser i lokalsamhället eventuellt påverkar medborgarnas tillit. Tre former 
av tillit mäts och analyseras i studien. Dels studeras de två former som traditionellt 
har uppmärksammats i forskningen: generell tillit (tillit till människor i allmänhet) och 
partikulär tillit (tillit till människor man känner och som står en nära), dels vad som 
benämns ”lokalsamhälletillit” som är ett av Tillitsbarometerns centrala teoretiska och 
empiriska bidrag till tillitsforskningen. Lokalsamhälletilliten studeras via ett kluster av 
frågor som söker fånga de svarandes syn på tillit, social sammanhållning och kapacitet 
att lösa gemensamma problem i lokalsamhället. 

I enkäten finns förutom en rad frågor om tillit i dess olika dimensioner även specifika 
frågor kring oro gällande samhällets förmåga att leverera sin del av samhällskontraktet. 
Det ställs exempelvis frågor om tillgång till centrala välfärdstjänster som utbildning 
och sjukvård. En tes som drivs är att desto tätare den institutionella infrastrukturen 
är, desto högre lokalsamhälletillit och desto lägre otrygghet. Mer information om 
undersökningen finns att läsa på projektets hemsida: mchs.se/tillitsbarometern.

Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka kommunmedborgares förväntningar på lokal välfärdsservice 
och kommunernas förmåga att leva upp till förväntningarna och huruvida detta har en 
koppling till olika former av tillit. Studien utgår ifrån följande frågeställningar:

- Vilka förväntningar har kommuninvånare på den lokala välfärdsservicen? 

- Hur korrelerar den uppfattade tillgången till välfärd med den faktiska tillgången till 
välfärd? 

- Hur ser bilden ut om nationella snitt bryts ner till kommunnivå? 

- Finns det ett samband mellan tilliten hos kommuninnevånare och deras uppfattade 
och/eller faktiska tillgång till välfärdsservice? 

- Hur ser kommunernas tillit till den nationella politiken ut?

Metod och källor
För denna undersöknings skull har kommunerna som ingår i Tillitsbarometern 
inventerats (49 kommuner), där samtliga kommuners data sammanställts vad gäller 
uppfattad tillgång till och förtroende för välfärdsservice, samt oro gällande utvecklingen 

https://www.mchs.se/tillitsbarometern
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i ett framtidsperspektiv. Dessa data mäter inte direkt eller explicit vilka förväntningar 
som kommuninnevånare har på välfärdsservicen, men dock indirekt via frågor rörande 
tillgång, förtroende och oro för utvecklingen. Dessa data har sedan undersökts i 
relation till olika former av tillit genom korrelationsanalyser. Olika definitioner av tillgång 
prövades i relation till ovan nämnda analys – bland annat i termer av geografisk närhet, 
täthet, kapacitet och effektivitet. Det empiriska underlaget, utöver Tillitsbarometern, 
består av material från Socialstyrelsen, Skolverket, BRÅ samt Rådet för främjande 
av kommunala analysers (RKA) databas Kolada. I studien har olika jämförbara mått 
(andel med gymnasiebehörighet efter grundskolan, vårdtider inom primärvården samt 
olika mått på tillgång och förtroende för äldreomsorgen) prövats och presenteras i 
rapporten. 

Vad gäller frågan om kommunernas tillit till den nationella politiken har vi som underlag 
utnyttjat det omfattande intervjumaterial vi har tillgång till inom ramen för våra 
fördjupningsstudier av åtta kommuner och stadsdelar. Vi har utifrån detta material 
formulerat ett antal frågor som vi ställt till politiker i samtliga kommuner som ingår i 
Tillitsbarometern och för vilka vi har data enligt ovan även från en rad andra källor.

Det svenska samhällskontraktet – välfärd, 
tillit och trygghet
Det är sedan länge etablerat att Sverige tillsammans med övriga nordiska länder tillhör 
en liten grupp av högtillitsländer i världen (World Values Survey, European Social 
Survey, Eurobarometer). Den höga generella tilliten framstår dessutom som stabil över 
tid, ett uttryck för ”sega” värderingar kopplad till en positiv, optimistisk, prosocial syn 
på medmänniskor samt ett högt förtroende för lagbunden ordning och gemensamma 
institutioner (SOM-undersökningen, Tillitsbarometern).

Vidare är denna tillit kopplad till det svenska/nordiska samhällskontraktet som baseras 
på ömsesidighetens tillitsskapande logik: medborgare som arbetar, betalar skatt, och 
åtnjuter civila, politiska och sociala rättigheter (Marshall 1949). Utmärkande för vad vi 
har kallat ”den svala svenska tilliten” är den långa tillitsradien med en hög generell tillit 
som inkluderar alla i samhället (Trägårdh et al 2013). Det svenska samhällskontraktet 
bygger på alliansen mellan stat och individ, vad som har benämnts statsindividualism 
(Berggren & Trägårdh 2006, 2015) samt en välfärdspolitik som premierar universalism 
(Andersen 1990, Rothstein 1994). Att den långtgående svenska statsindividualismen 
är kopplad till hög tillit har även bekräftats av annan forskning som visar på starka 
samband mellan individualism och tillit (Delhey, Newton & Welzel 2011; van Hoorn 
2014).   

Det splittrade Sverige – tillit, trygghet och 
optimism
Nationella genomsnitt ligger av naturliga skäl i fokus när man gör jämförelser mellan 
länder, men de tenderar samtidigt att osynliggöra variation inom landet.  Detsamma 
gäller de samband mellan tillit, förtroende och trygghet och andra intressanta variabler 
som är viktiga för att kunna analysera och bättre förstå tillitens villkor och förutsättningar 
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samt hur tillit och förtroende påverkas av andra faktorer. Detta gäller såväl individuella 
faktorer som utbildning, arbete, inkomst, typ av boende som områdesfaktorer som 
tillgång till offentlig service, till arbete, till konsumtion, till kultur, sport, och föreningsliv. 
Att fylla denna kunskapslucka har varit ett huvudsyfte med Tillitsbarometern. 

Vad ser vi då? Den senaste Tillitsbarometern, som genomfördes under 2020–2021, 
visar att tillit, otrygghet, optimism och oro varierar stort inom Sverige. Vad gäller tillit 
ligger den generella mellanmänskliga tilliten visserligen fortsatt stabilt högt sett till 
genomsnittet på nationell nivå, men rör vi oss bort från de nationella genomsnittens 
lugnande siffror och tar oss ner till våra lokala verkligheter tonar en väsentligt 
annorlunda bild fram, bilden av ett splittrat Sverige.  

Nedan visar vi ett par centrala resultat. Dels ser vi att tilliten varierar geografiskt, dels 
att detta även gäller den upplevda tryggheten. För det andra ser vi att lokalsamhälletillit 
och trygghet har tydliga statistiska samband. Slutligen redovisar vi ett antal resultat 
rörande dels optimism, som ofta stipuleras ha ett starkt samband med tillit (Uslaner 
2002), dels oro, bland annat rörande välfärdens utveckling. 

Som Figur 1 visar är variationen stor avseende generell tillit, såväl mellan kommuner 
som inom våra storstäder. I kommuner som Sorsele och Hammarö instämde 79 
respektive 78 procent i påståendet att man överlag kan lita på de flesta. Siffran för 
kommuner som Ronneby och Norrköping låg å andra sidan på kring 50 procent. På 
stadsdelsnivå i storstäder (Stockholm och Malmö) är skillnaderna ännu större.

Figur 1. Andel som litar på de flesta

Figur 2 visar en liknande situation rörande lokalsamhälletilliten med Malung-Sälen 
som den av Tillitsbarometerns 49 kommuner som har högst lokalsamhälletillit. Malmö, 
Sundbyberg och Örebro är de kommuner som har lägst lokalsamhälletillit, efter 
stadsdelarna Fosie, Rosengård, Hyllie i Malmö och Rågsved i Stockholm.

Figur 2: Lokalsamhälletillit
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Samma bild framträder i Figur 3 avseende den upplevda tryggheten kvällstid. I Sorsele 
är det under 7 procent av de tillfrågade som känner sig otrygga kvällstid medan 
motsvarande siffra för Ronneby, Norrköping och Sundbyberg är kring 40 procent.

Figur 3. Otrygghet (kvällstid)

Figur 4 nedan visar att lokalsamhälletillit och upplevd otrygghet kvällstid samvarierar 
starkt. Detta antyder vikten av att analysera just vad de svarande lägger för betydelse 
i begreppet trygghet, i synnerhet med avseende på de civila och sociala rättigheter 
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i begreppet trygghet, i synnerhet med avseende på de civila och sociala rättigheter 
som utgör bas för upplevd välfärd och dess konkreta manifestationer i olika institutioner 
och former av offentlig service. I ett följande avsnitt kommer vi därför att syna detta 
begrepp närmre för att kunna utröna de olika dimensioner som tycks ingå i detta viktiga 
men också sammansatta och stundtals vaga (o)trygghetsbegrepp.

Figur 4. Lokalsamhälletillit och otrygghet

Vidare kan man, som Figurerna 5 och 6 nedan visar, se en negativ förändring för de 
flesta av Tillitsbarometerns kommuner från år 2009, då den första undersökningen 
genomfördes, till år 2020, framför allt gällande sjunkande trygghet, men även till viss 
del en försämrad lokalsamhällestillit.
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Figur 5. Förändring otrygghet 2009-20201

Figur 6. Förändring lokalsamhälletillit 2009-20202 

Vidare är den underliggande pessimismen gällande den generella tillitens utveckling 
mycket stor. På frågan om man tror att tilliten är högre eller lägre idag än för tjugo år 
sedan, menar, som Figur 7 visar, under 2 procent att den har ökat medan nästa 70 
procent tror att den har minskat. Detta resultat antyder att det finns en föreställning 

1 De svarta staplarna indikerar att förändringen inte är statistiskt signifikant. 
2 De svarta staplarna indikerar att förändringen inte är statistiskt signifikant.
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om tillitens utveckling som är mer negativ än den vi faktiskt ser när vi ser till den 
generella tillitens utveckling på aggregerad nivå. Faran här att detta över tid kan bli en 
självuppfyllande profetia i den mån som det leder föräldrar till att varna sina barn att 
inte lita på vissa grupper av människor. Ett av de starkaste sambanden vi ser mellan 
hög generell tillit och andra variabler är nämligen just den mån i vilken man inte blev 
varnad för att lita på vissa grupper av människor (Figur 8). 

Figur 7. Pessimism i förhållande till tillitens utveckling

Figur 8. Relationen mellan olika former av tillit och hur ofta föräldrarna rådde 
sina barn att inte lita på vissa typer av människor
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Välfärdens dimensioner och institutioner: 
vilka ingår?
Välfärden, den universella, tillitsskapande välfärden, garanteras och kommer till uttryck 
i ett antal medborgerliga rättigheter – civila, politiska och sociala rättigheter (Marshall 
1949) – som i sin tur realiseras i våra centrala, gemensamma institutioner. Bland 
dessa ingår polis och rättsväsende, skola, utbildning, sjukvård, barn- och äldreomsorg, 
infrastruktur för kommunikation, såväl fysisk som virtuell (listan kan göras längre). 
Den synliga, fysiska närvaron och tillgängligheten avseende dessa grundläggande 
nyckelinstitutioner ser vi hypotetiskt som viktiga för tillit, förtroende och trygghet.  

Konkret handlar detta om lokalt närvarande poliskontor och poliser på gator och torg, 
räddningstjänst, brandkår, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdcentral, apotek, 
bibliotek, simhall, sjukhus, ambulans, förskola, grundskola, gymnasium, högskola. 
Även socialtjänst kan räknas till denna institutionella infrastruktur även om den är 
mindre universell och mer stigmatiserande till sin natur. 

Figur 9. Generell välfärd 

I denna rapport har vi valt utifrån grundtesen att den institutionella infrastrukturens täthet 
och närvaro är viktig för att skapa tillit, förtroende och trygghet att testa samband på 
lokal nivå mellan lokalsamhälletillit, å ena sidan, och (1) faktisk tillgänglighet samt (2) 
upplevd tillgänglighet, förtroende för och oro rörande ett urval av centrala gemensamma 
(offentliga) institutioner. Valet har till del varit styrt av de data vi har tillgängliga, dels 
från Tillitsbarometern, dels från andra källor som erbjuder data rörande tillgänglighet 
och kvalitet avseende dessa institutioner och former av samhällsservice.  

Vidare har vi utifrån rapportens ursprungliga direktiv lagt fokus på den del av statens 
åtaganden i relation till medborgarna som rör sociala rättigheter som t ex sjukvård, 
skola och äldreomsorg. Dock vill vi redan inledningsvis betona av resultaten från vad 
våra analyser antyder att man måste tolka variationen avseende upplevd trygghet 
och tillit utifrån en mer sammansatt teoretisk förståelse av samhällskontraktets och 
välfärdens logiker och förutsättningar. 

Vår preliminära hypotes är att för att förstå variationen i tillit och upplevd trygghet 
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så måste man ta i akt såväl vad vi i denna rapport kommer att kalla den klassiska 
kopplingen mellan välfärd och trygghet där betoningen legat på vad politiker ofta 
sammanfattar som vård, skola, omsorg, som vad vi här benämner den moderna 
förståelsen av trygghet som även – och inte minst - förknippar otrygghet med brott 
och våld.

En utgångspunkt blir då att tänka i termer av samspelet mellan arbete och välfärd, där 
såväl tillit som trygghet vilar på en grund där medborgare förväntas arbeta och betala 
skatt, näringslivet förväntas skapa arbetstillfällen, och staten göra sociala investeringar 
i form av skola, utbildning, sjukvård och omsorg. Till det kan läggas de frivilliga 
föreningarnas roll att hävda intressen, att skapa sociala nätverk och gemenskap som 
bas för kollektivt handlande. Empiriskt innebär detta att om vi söker samband mellan 
framtidstro, trygghet och tillit (och dess motsatser), så måste vi ha flera bollar och 
hypoteser i luften. I denna rapport ligger fokus på den skattebaserade välfärden – hur 
tillgänglig den uppfattas vara, om variation i detta hänseende är kopplad till upplevd 
tillit, trygghet och framtidstro kontra misstro, otrygghet och oro (vi kommer även i en 
avslutande bilaga kortfattat att beakta andra möjliga förklaringar till denna variation). 

Vad sedan gäller den för rapporten primära frågan om statens kapacitet att leva upp till 
sin sida av samhällskontraktet, sett ur medborgarnas perspektiv, blir en utgångpunkt 
i våra data den vi nämnde ovan. Det vill säga, det finns skäl att särskilja kopplingen 
mellan välfärd och medborgarnas upplevda tillit och trygghet kontra oro, misstro och 
otrygghet. Det rör såväl statens – staten här förstådd i bred mening som gemensamma, 
offentliga, skattefinansierade institutioner manifesterade konkret på såväl nationell 
som på regional och kommunal nivå – förmåga att garantera polisiär och rättslig 
trygghet genom att bekämpa brottslighet (såväl våld som fusk och korruption) som 
statens förmåga att bereda fullgod och jämlik tillgänglighet till sociala rättigheter i form 
av vård, skola och omsorg. En finmaskigare analys av trygghet, oro och otrygghet 
visar att den upplevda oron kan förstås såväl i termer av oro rörande brottslighet och 
fundamentala civila rättigheter som kännetecknar en rättsstat, som oro för minskad 
tillgång till grundläggande sociala rättigheter och offentlig service i form av vård, skola 
och omsorg. Vår hypotes är att denna tudelning av förståelsen och upplevelsen av 
trygghet/otrygghet och välfärd har en historisk dimension.

Sålunda tycks det ha skett en förändring över tid där trygghet har rört sig från att 
vara något som politiker och medborgare i första hand har kopplat till välfärd som 
sociala rättigheter, det vill säga trygghet i en bemärkelse som konkret har handlat 
om tillgång till, å ena sidan, offentlig service som skola, utbildning, sjukvård och 
omsorg samt, å den andra sidan, tillgång till arbete och inkomst. Detta är vad vi i 
denna rapport benämner den ”klassiska” synen på trygghet. Denna byggde på det 
folkhemska samhällskontraktet där medborgarna hade såväl en rätt som en plikt att 
arbeta, för att sedan betala skatt som staten i sin tur omsatte i sociala rättigheter. Detta 
kontrakt byggde på ett livsloppsperspektiv där man i arbetsför ålder bidrog med arbete 
och skatter som sedan i sin tur finansierade allt från omsorg och skola i barndom, 
utbildning av ungdom, vård vid sjukdom, rättssäkerhet, infrastruktur, till pension och 
omsorg under ålderdom. 

Idag, menar vi, har denna förståelse av (o)trygghet fått konkurrens av en mer ”modern” 
förståelse av (o)trygghet som snarare är associerad med brottslighet, i synnerhet 
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våld och mord kopplad till gängkriminalitet men även till välfärdsbrott i form av fusk 
och bedrägerier. Som sociologen Klara Hermansson har argumenterat var trygghet 
historiskt kopplat ”till uppbyggandet av välfärdsstaten med dess mål att minska 
ojämlikhet och fattigdom genom sociala reformer” (Hermansson 2018, 180.) Men till 
denna koppling mellan trygghet och universella sociala rättigheter har det över tid 
adderats en association till otrygghet i betydelsen rädsla och oro för brott, något som 
lett till en politisk debatt och en politik som ”förordar ordning och kontroll” (Hermansson 
2018, 181).

Resultatet är att vi idag kan iaktta en mer sammansatt och komplex förståelse av 
(o)trygghet där oron för kriminalitet spelar en större roll. Detta betyder dock inte att den 
klassiska förståelsen av trygghet i termer av sociala rättigheter inte längre är aktuell, 
utan främst att vi i analysen av data rörande tillit, trygghet och tillgång till välfärd måste 
förstå frågan om tillit och välfärd i detta bredare perspektiv.

Som Figur 10 nedan visar är det också så att idag, utifrån analyserna av data från 
Tillitsbarometern, är oron för samhällsutvecklingen förknippad med såväl oro rörande 
den moderna kopplingen mellan otrygghet och kriminalitet, som en oro rörande sämre 
tillgång till sociala rättigheter och offentlig service, inklusive skola och sjukvård.   

Figur 10. Oro för brottslighet kontra oro för sämre tillgång till sociala rättigheter

Genom att göra en korrelationsanalys av sambandet mellan otrygghet och oro för 
gängkriminalitet (Figur 11) ser man också att den moderna förståelsen av begreppet 
otrygghet som kopplad till kriminalitet är tydligt närvarande.
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Figur 11. Oro för ökad otrygghet kontra oro för ökad gängkriminalitet

Däremot ser man inget samband mellan otrygghet och oro för sämre välfärd i form av 
klassiska sociala rättigheter, som Figur 12 nedan visar.

Figur 12. Oro för ökad otrygghet kontra oro för sämre tillgång till sociala 
rättigheter

Samtidigt visar data från Tillitsbarometern att den oro som medborgare redovisar 
rörande välfärd i form av vård, skola och omsorg kontra välfärd som trygghet i relation 
till brottslighet har en geografisk variation som redovisas i Figur 10 ovan. Om man ser 
till oron över samhällsutvecklingen lokalt kan man iaktta signifikanta skillnader mellan 
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land och stad, ett tema som på senare år också har debatterats flitigt. I storstäderna 
dominerar oron för gängkriminalitet stort (63 procent jämfört med 42 procent i mindre 
städer och på landsbygden). Vad gäller oron över tillgång till sjukvård, skola/utbildning 
och kommunal service är det tvärtom, dvs oron är större på landsbygden. 

Kontrasten mellan stad och land är även tydlig när man ser till skillnader gällande 
framtidstro (Figur 13). Här framträder dock en synbart motsatt bild. Trots den större 
oron för kriminalitet är framtidstron större i storstäderna (72 procent) än på landsbygden 
(61 procent) där oron för våldsam brottslighet är lägre. En möjlig förklaring är att sett ur 
ett individperspektiv erbjuder de större städerna fler möjligheter till utbildning, arbete, 
karriär och självförverkligande, samt tillgång till såväl offentlig som privat service och 
konsumtion, något som balanserar oron rörande brottsrelaterad otrygghet.   

Figur 13. Andel med framtidstro

Välfärdtillgänglighetsindex – 
Välfärdsinstitutionernas faktiska
tillgänglighet
Tillgänglighet kan förstås i flera olika dimensioner. En sådan är fysisk närvaro – 
finns det polis, jurist, åklagare, domstol, brandkår, sjukhus, vårdcentral, apotek, 
arbetsförmedling, försäkringskassa, förskola, grundskola, gymnasium, högskola, 
äldreomsorg, med mera i lokalsamhället/kommunen? Detta kan i större kommuner, 
inte minst geografiskt stora landsbygdskommuner i inre Norrland, även handla om 
närhet, det vill säga det fysiska avståndet till dessa institutioner. Vidare kan det handla 
om antalet alternativ, kopplad till valfrihet och konkurrens. Kopplat till detta är vad vi 
kan kalla täthet, det vill säga antalet medborgare per institution, till exempel antalet 
vårdplatser, skolplatser etcetera, som finns per individ i kommunen. Ett annat mått kan 
vara väntetid, inte minst avseende vård, men även polis, brandkår, räddningstjänst, 
med mera. Vidare särskiljer vi den medborgerliga upplevelsen gällande tillgänglighet 
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från den faktiska tillgången. Nedan kommer vi på olika sätt att studera dessa olika 
parametrar i mån av tillgång till data.     

I undersökningen ställs frågor om kommuninvånarnas upplevda tillgång till en rad 
offentliga institutioner och former av välfärdsservice i kommunen samt näringsliv. 
Svaren på dessa frågor har ställts samman i ett ”tillgänglighetsindex” (Figur 14 nedan) 
med mått på tillgång till butiker, banker, vårdcentraler, sjukhus, polis, skolor, gymnasie- 
och högre utbildning samt allmänna kommunikationer. 

Figur 14. Tillgänglighetsindex (TB)

Figur 15. Tillgänglighetsindex efter kommuntyp
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Som framgår är spridningen avsevärd, med stora skillnader mellan större städer 
och mindre orter. Om vi bryter upp detta tillgänglighetsindex efter kommuntyp ser 
vi att storstäder och storstadsnära städer skattar tillgängligheten högre än både 
större städer och kommuner nära en större stad och mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (Figur 15).

Det är dock inte så att detta tillgänglighetsindex har ett enkelt och uppenbart positivt 
samband med lokalsamhälletilliten (Figur 16), snarare ser man snarare ett svagt 
negativt samband vilket indikerar att detta sammansatta index inte kan hjälpa oss att 
förklara hur tillgänglighet i denna aggregerade form relaterar till lokalsamhälletilliten. 
Snarare pekar det dels på att andra faktorer – oro rörande brottslighet, tillgång till jobb, 
för att ta ett par möjligheter – kan spela in, dels på att vi måste disaggregera för att 
kunna studera eventuella samband på en mer detaljerad och konkret nivå.   

Figur 16. Tillgänglighetsindex kontra lokalsamhälletillit (TB)

Med tanke på att detta index innehåller såväl näringsliv (butiker och banker) som 
skolor och utbildning, vårdcentraler, polis och kommunikation, har vi därför valt att 
bryta upp detta index för att synliggöra hur kommunerna särskiljer sig avseende olika 
delkomponenter i det sammansatta tillgänglighetsindexet, i synnerhet de som rör 
de sociala och civila rättigheterna, inklusive tillgång till vårdcentral/sjukhus, skolor/
utbildning samt polis. Dessa nedbrutna index ställs i följande avsnitt i relation till annan 
data som rör tillgänglighet.

Tillgång till sjukvård 
I Tillitsbarometern ställs frågor om upplevd närhet till vårdcentral och sjukhus, 
vilket utgör ett tillgänglighetsmått. Figur 17 visar hur kommunerna skattar närhet till 
vården, där vi ser att stor- och medelstora städer skattar närheten högst, medan 
bruksortskommuner tenderar att skatta närheten lägre.
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Figur 17. Tillgänglighetsindex – sjukvård (TB)

På grund av att sjukvård är ett ansvarsområde för regionerna, och inte 
kommunerna, görs statistiska sammanställningar i regel utifrån regionstillhörighet. 
Detta försvårar jämförande analyser av våra data och den offentliga statistik som finns 
tillgänglig genom exempelvis Socialstyrelsen. Vi har slagit samman medelvärden för 
kommunerna i respektive region som ingår i Tillitsbarometern och fångar då samtliga 
regioner förutom Uppsala (Tabell 1).

Tabell 1. Regioner och kommuner i Tillitsbarometern
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Ett sätt att uppskatta tillgängligheten är att undersöka i vilken utsträckning regionerna 
lever upp till olika delar av vårdgarantin, som exempelvis innebär att medborgare 
har rätt till medicinsk bedömning inom tre dagar efter sökt vård (Väntetid i vården, 
www.vantetider.se). Figur 18 visar hur regionerna lever upp till garantin om medicinsk 
bedömning inom tre dagar, där den röda stapeln visar hur stor andel som får medicinsk 
bedömning samma dag eller dagen efter, den gula stapeln visar andelen som får 
medicinsk bedömning inom två till tre dagar, och den blåa stapeln visar andel som får 
vänta i mer än tre dagar.

Figur 18. Väntetid för medicinsk bedömning per region (SKR)

Om vi analyserar sambandet mellan detta faktiska tillgänglighetsmått och det upplevda 
tillgänglighetsmåttet enligt Tillitsbarometern ser vi ingen korrelation (R2 = 0,0361, se 
Figur B1a i bilaga). 

Å andra sidan har (Sveriges kommuner och regioner (SKR) i enkäten Hälso- och 
sjukvårdsbarometern 2020 ställt frågan om medborgares upplevelse av tillgång till 
vård, och denna data korrelerar tydligt med Tillitsbarometern 2020 (data rörande 
upplevd tillgänglighet), se Figur 19 nedan.

Som visat i Tabell 1 fångas inte samtliga regioner i Tillitsbarometern, och i vissa 
regioner är enbart en kommun representerad. Det kan hjälpa till att förklara att vissa 
regioner, exempelvis Gävleborg, avviker från trendlinjen i Figur 19. 

http://www.vantetider.se
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Figur 19. Upplevd tillgång till sjukvård (TB) kontra upplevd tillgång till sjukvård 
(HSB)

När vi sedan jämför Hälso- och sjukvårdsbarometerns data över upplevd tillgång 
med väntetider för medicinsk bedömning som vi gjorde ovan för TB 2020, finner vi 
inte heller där någon korrelation (R2 = 0,0044, se Figur B2b i bilaga). Sammantaget 
verkar alltså väntetid för medicinsk bedömning inte utgöra ett mått som korrelerar 
med den upplevda tillgången till vård utifrån vare sig TB eller HSB. Ett annat sätt att 
mäta tillgänglighet till sjukvården är att undersöka väntetider vid akutmottagningar. 
Alla regioner registrerar inte denna data, varför bara 14 regioner finns representerade 
i Figur 20 nedan.
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Figur 20. Andel som får bedömning inom en timme på akutmottagning (SKR)

Om vi jämför detta mått med måtten på upplevd tillgång i Tillitsbarometern syns en 
svag samvariation (Figur 21).

Figur 21. Akutsjukvård (SKR) kontra upplevd tillgång till sjukvård (TB)
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Sammanfattningsvis kan det sägas att den upplevda tillgången inte korrelerar med 
andra tillgänglighetsmått, men som vi ska se senare i rapporten finns det korrelationer 
mellan förtroendet och den upplevda tillgängligheten. 

Tillgång till utbildning
I Tillitsbarometern ställs frågor om upplevd närhet till skolor, gymnasium och högskolor. 
Index över tillgänglighet visas i Figur 22. Stor- och mellanstora städer skattar närheten 
högst, medan bruksortskommunerna och norrländska inlandskommuner tenderar att 
skatta närheten lägre.

Figur 22. Tillgänglighetsindex – utbildning (TB)

I och med att kommunerna har ett ansvar att tillhandahålla utbildningsplatser för alla 
som har rätt till utbildning, är det svårt att presentera jämförbara tillgänglighetsmått 
på kommunnivå (Skollagen, 9 kapitlet 12 och 15 §§). Valfrihet i form av fristående 
skolenheter (friskolor) i kommunerna kan betraktas som ett tillgänglighetsmått. Figur 
23 visar andel elever per kommun som går i friskolor – antingen i hemkommunen 
eller i en annan kommun. Lysekil, Malung-Sälen, Sorsele, Storuman och Vadstena är 
kommuner där inga grundskolelever går i friskolor. När det gäller de kommuner där en 
låg andel går i fristående skolor är det i regel friskolor i andra kommuner som avses.

När man undersöker sambandet mellan andel elever i friskolor och upplevd 
tillgänglighet, korrelerar det i viss utsträckning men dock bara svagt (R2 = 0,1874), se 
Figur B2c i bilaga).

Vad gäller förskolan kan vi betrakta barngruppernas storlek som ett mått på tillgänglighet. 
Nedan visas Figur 24 över antal barn i varje barngrupp per kommun.
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Figur 23. Andel elever i friskolor (SV)

Figur 24. Antal barn i varje barngrupp, förskola (SV)
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Ett annat mått är personaltäthet i förhållande till barnantal, som visas i Figur 25 nedan.

Figur 25. Antal barn per heltidstjänst, förskola (SV)

Varken barnantal per barngrupp eller antal barn per förskollärare korrelerar med 
tillgänglighetsskattningen i Tillitsbarometern (R2 = 0,0002 respektive R2 = 0,0057).

När det gäller gymnasieutbildning sker i viss utsträckning samverkan mellan 
kommunerna på regionnivå för att tillhandahålla utbildningsplatser (Skolinspektionen, 
2018). Vi ser därför stora variationer på kommunnivå, där Sorsele, Åsele och 
Laxå skattar tillgängligheten lägst medan Östersund, Umeå och Halmstad skattar 
tillgängligheten högst (Figur 26).

Figur 26. Tillgänglighet, gymnasieskolor (TB)
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Figur 27. Andel elever i gymnasieskolor inom respektive utom kommunen (SV)

Medborgare i de kommuner som skattar tillgängligheten lägst är också de kommuner 
där gymnasieelever läser i andra kommuner än hemkommunen, något som kan tolkas 
som att man föredrar att gymnasier tillhör den egna kommunen, det vill säga säger 
något om en slags lokalpatriotism, lokalidentitet och ”hembygdspreferens” avseende 
skolans placering. 

Tillgång till äldreomsorg
I Tillitsbarometern finns inte frågor som fångar kommunmedborgarnas upplevda 
tillgång till äldreomsorg, och vi har därför valt att undersöka två mått på tillgång till 
äldreomsorgen i andra källor. Vi har dels sammanställt medelvärdet för antal dagar från 
ansökan till plats vid särskilt boende (SÄBO) (Figur 28), dels beviljade hemtjänsttimmar 
per vecka (Figur 29) i varje kommun. I båda fallen har ett medelvärde för åren 2019, 
2020 och 2021 plockats fram. 
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Figur 28. Antal dagar till plats på SÄBO (K)

Figur 29. Antal beviljade hemtjänsttimmar (K) 

Dessa mått kommer sedan att jämföras med förtroendet för äldreomsorgen i 
avsnittet ”Äldreomsorg: tillit och oro”.
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Polisväsende
I Tillitsbarometern ställs en fråga om närhet till polisstation. Spridningen i 
undersökningskommunerna visas i Figur 30. Här bör dock noteras att en viss 
komplexitet råder rörande själva polis-begreppet. Det kan till exempel vara så att 
inget bemannat kontor med uniformerad polis finns, men dock en ”kommunpolis” eller 
”områdespolis” som gör besök i kommunhuset, ibland eller vanligen utan uniform, för 
att delta i möten med kommunledningen och rapportera om brottsstatistik och annat. 
Det kan också finnas ambulerande polis som bara är närvarande ett par timmar i 
veckan, till exempel i Ronneby där man haft en polisbuss på torget en eftermiddag 
i veckan efter att den reguljära, uniformerade verksamheten upphörde (Trägårdh & 
Svedberg, 2022). I ett tillitsperspektiv är detta viktigt då den dagliga närvaron på gator 
och torg av ”kvarterspolis” kan förmodas vara viktig.

Figur 30. Tillgänglighet – polisstation (TB)

Av de 49 kommuner som ingår i Tillitsbarometern saknar 5 ett poliskontor i kommunen 
(polisen.se). Av dessa kommuner skattar 31,2 procent förtroendet för polisen i 
närområdet ganska högt eller högt, att jämföra med de övriga kommunerna där 
53,4 procent skattar förtroendet ganska högt eller högt. Att det finns ett poliskontor i 
närområdet påverkar alltså förtroendet.
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Välfärdsförtroendeindex – Medborgarnas 
förtroende för, tillit till och oro kring olika 
institutioner
Ett till tillgänglighetsindexet motsvarande index har tagits fram avseende förtroende, 
som utgår från frågor ur Tillitsbarometern. Indexet visar skattat förtroende på en skala 
från ett till fem när det gäller skola, äldreomsorg, sjukvård och arbetsförmedling (Figur 
31).

Figur 31. Välfärdsförtroendeindex (TB)

I motsats till tillgänglighetsindexet ser vi här en relativt stark korrelation mellan 
förtroende till nämnda välfärdsinstitutioner och lokalsamhälletillit (Figur 32).

Figur 32. Förtroendeindex kontra lokalsamhälletillit (TB)
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Figur 33 visar hur förtroendet varierar beroende på kommuntyp, där storstäder och 
storstadsnära kommuner tenderar att skatta förtroendet för olika välfärdsinrättningar 
lägre än de andra kommuntyperna. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
skattar förtroendet för äldreomsorgen märkbart högre än de andra kommuntyperna.

Figur 33. Andel som har ganska stort/stort förtroende efter kommuntyp

Precis som i frågor som rör tillgänglighet har vi brutit ned indexet för att kunna 
studera särskilda välfärdsområden; sjukvård, skola, omsorg (klassisk trygghet) samt 
rättsväsende och (modern) trygghet. Resultaten presenteras i avsnitten som följer.

Sjukvård
Som nämnts i avsnittet som behandlar tillgänglighet är det kommuner snarare än 
regioner som studeras i Tillitsbarometern. Därmed är det svårare att jämföra våra 
data med offentlig statistik när det gäller sjukvård, som ju är ansvarsområde för 
Sveriges regioner. I resultaten som presenteras nedan har kommunerna som ingår 
i Tillitsbarometern grupperats utifrån regionstillhörighet. Upplevd tillgänglighet och 
förtroende korrelerar. Detta gäller oavsett om vi jämför sammanställningar gjorda av 
SKR eller våra egna data.

Figur 34 visar hur Tillitsbarometerns resultat vad gäller förtroende för sjukvården och 
upplevd tillgång till sjukvården korrelerar på regional nivå.
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Figur 34. Upplevd tillgång kontra upplevt förtroende, regional nivå (TB)

Figur 35 visar hur motsvarande siffror korrelerar i Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Figur 35. Upplevd tillgång kontra upplevt förtroende, regional nivå (HSB)
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Andra studier visar liknande resultat. Exempelvis visar en undersökning genomförd 
av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samband mellan förtroende och 
tillgänglighet när det gäller sjukvård. Undersökningen visade vidare att kontinuitet och 
relationella faktorer påverkade förtroendet (IVO 2021, 32).

Om vi ställer förtroende för sjukvården i relation till lokalsamhälletilliten ser vi inte några 
starka samband (Figur 36). En möjlig förklaring här kan vara sjukvården i huvudsak är 
ett regionalt ansvar, inte ett kommunalt.

Figur 36. Lokalsamhälletillit kontra förtroende för sjukvård (TB)

Om vi däremot undersöker relationen mellan förtroende för sjukvård och oro för sämre 
tillgång till sjukvård ser vi samvariation (Figur 37). Detta antyder, i samklang med den 
ovan nämnda studien (IVO), att förtroende i nuet, kopplat till tidigare erfarenheter, 
kontinuitet och längre relationer, även påverkar tillit och oro rörande utveckling och 
framtid.
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Figur 37. Oro för sämre tillgång till sjukvård kontra förtroende för sjukvård (TB)

Skola
Det finns flera sätt att undersöka vad kommunerna klarar av att leverera när det 
handlar om utbildning. Kompetens hos anställda lärare, satsningar på elevhälsa och 
prestationsmått är ett antal sådana, som undersöks i Lärarförbundets årliga ranking 
av Sveriges kommunernas förmåga att leverera inom utbildningssektorn. Om vi 
jämför resultat från Tillitsbarometern med Lärarförbundets årliga undersökning ser vi 
samband (Figur 38).

Figur 38. Förtroende för grundskola (TB) kontra skolrankning (LF)
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För att plocka ut några av mätpunkterna har vi tittat på förtroende kontra andel med 
gymnasiebehörighet efter grundskolan, och ser då att det finns viss korrelation (Figur 
39).

Figur 39. Förtroende för grundskola (TB) kontra andel med gymnasiebehörighet 
efter grundskolan (SV)

I avsnittet om tillgänglighet plockades siffror fram för andel elever i friskolor för 
Tillitsbarometerns 49 kommuner. Som Figur 40 visar finns en samvariation med 
förtroende – där lägre andel elever i friskolor i viss utsträckning samvarierar med 
högre förtroende. Det antyder att val av friskola kan vara kopplat till missnöje med den 
kommunala skolan, såväl som till faktisk tillgänglighet till friskolor.
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Figur 40. Andel elever i friskolor (SV) kontra förtroende för för- och grundskola 
(TB)

Om vi sedan ställer lokalsamhälletilliten i relation till kommuninvånarnas skattade 
förtroende för olika välfärdsinrättningar framkommer att samvariationen mellan 
förtroende för skola och lokalsamhälletillit är tämligen stor (Figur 41).

Figur 41. Lokalsamhälletillit kontra förtroende för grundskola (TB)
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I motsats till förhållandet när det gällde oro och förtroende för sjukvård syns inte 
liknande korrelation när det handlar om skola och utbildning (Figur 42).

Figur 42. Oro för sämre tillgång till utbildning kontra förtroende för skola (TB)

Äldreomsorg
Andel heltidsanställda i respektive kommun korrelerar bara svagt med förtroendet för 
äldreomsorgen (R2 = 0,1041, se Figur B2d i bilaga). Detsamma gäller antal beviljade 
hemtjänsttimmar kontra förtroende (R2 0,1763, se Figur B2e i bilaga), medan antal 
dagar från ansökan till plats på särskilt boende kontra förtroende har en obetydlig 
samvariation (R2 = 0,0203, se Figur B2f i bilaga).

Däremot ser vi tydliga samband när vi jämför förtroende för äldreomsorgen i kommunen 
och lokalsamhälletilliten: Detta står i kontrast till vad vi såg rörande sjukvården, vilket 
också är mer väntat givet att ansvaret för äldreomsorgen ligger på kommunnivå i 
motsats till sjukvården (Figur 43).
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Figur 43. Lokalsamhälletillit i relation till förtroende för äldreomsorg (TB)

Brott och trygghet
Som vi tidigare har diskuterat så kan man dela upp medborgarnas upplevelse av 
trygghet och välfärd i två dimensioner, där en handlar om staten, regionerna och 
kommunernas förmåga att leverera sociala rättigheter i form av vård, skola, omsorg, 
och den andra om de offentliga institutionernas förmåga att prestera civila rättigheter 
och trygghet i termer av polisiär närvaro och effektivitet samt rättsväsendets och 
myndigheternas kapacitet att hantera olika former av brottslighet, från välfärdsbrott 
till gängkriminalitet. Vi vänder oss därför nu till den aspekt av välfärd som rör civila 
rättigheter, trygghet, tillit och oro med koppling till rättsstatens kapacitet och leverans. 

Som Figur 44 visar ser vi åter en signifikant variation inom Sverige vad gäller 
upplevelsen av att brottsligheten har ökat.
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Figur 44. Andel som upplever att brott har ökat i Sverige

Detta gäller i ännu högre grad variationen vad gäller de som tror att brott har ökat i det 
egna bostadsområdet, som Figur 45 nedan visar.

Figur 45. Andel som tror att brott har ökat i det egna bostadsområdet

Ser vi sedan till korrelationen mellan faktiskt anmälda brott enligt data från BRÅ och 
inrapporterad oro för otrygghet utifrån data från Tillitsbarometern, ser vi ett starkt 
samband (Figur 46 nedan).
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Figur 46. Antal anmälda brott (BRÅ) i relation till oro för otrygghet (TB)

Ett ännu starkare samband går att påvisa – Figur 47 nedan – när vi jämför antal 
anmälda brott (BRÅ) i relation till hur man på lokal nivå upplever utvecklingen rörande 
ökad brottslighet enligt Tillitsbarometern. 

Figur 47. Antal anmälda brott (BRÅ) i relation till upplevd utveckling av brott i 
kommunen (TB)
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Vidare kan vi se att rättsstatens konkreta närvaro är av betydelse, något vi redan 
tagit upp tidigare. Som Figur 48 nedan visar ser vi ett starkt samband mellan närhet 
till polisstation och förtroende för polisen. Vad detta också antyder är att det kan 
finnas en fara i ett tillits- och trygghetsperspektiv att förlita sig för mycket på teknologi 
(internet) och centralisering (färre kommuner, längre avstånd till service) om målet 
är att säkra inte bara tillgång utan även den känsla av samhörighet och närvaro av 
välfärd som konkret, fysisk tillgänglighet innebär. Detta gäller inte bara polisstationer 
utan sannolikt även vård, skola och omsorg och andra välfärdstjänster som brandkår, 
arbetsförmedling, försäkringskassa, med mera. 

Figur 48. Närhet polisstation kontra förtroende för polisen (TB)

Vad vi har sett i våra intervjuer är att medborgare och kommunpolitiker uttrycker oro över 
att så många funktioner idag digitaliseras – från banker till vårdkontakter – att den rent 
mänskliga kontakten mellan privata och offentliga utförare av samhällstjänster tunnas 
ut, med potentiella trygghets- och tillitskonsekvenser (Trägårdh & Svedberg, 2022). 
Som vi argumenterade för i inledningen är tätheten i vår institutionella infrastruktur 
viktig. Närvaron av vad vi kan kalla ”Astrid Lindgren-poliser” men även den lokala 
banken, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, äldreboendet, skolan, och så vidare, 
skapar sammantaget en tätare upplevelse av staten, den offentliga sektorns och även 
näringslivets påtagliga närvaro i ett samhälle, som då inte bara handlar om tjänster, 
arbetstillfällen och konsumtionsmöjligheter, utan även om att det lokala samhällets 
förmåga att just ”hålla samman”.
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Lokala politikers förtroende för den
nationella välfärdspolitiken
Tillitsbarometern riktar sig mot kommunmedborgarna, men vi har också försökt fånga 
hur de lokala politikerna ser på sitt uppdrag och förutsättningarna för detta genom att 
utforma en enkät som skickats ut till Tillitsbarometerns 49 kommuner. Enkäten har 
besvarats av kommunstyrelsernas ordförande (KSO). 30 svar har lämnats vilket ger 
en svarsfrekvens om 61 procent. De partier som finns representerade är C, M och 
S. Bland de övriga partierna har antal svarande varit för få för att utgöra tillräckligt 
underlag för analys.

I enkäten ställdes frågan om den upplevda förmågan att leva upp till 
kommunmedborgarnas förväntningar på den kommunala välfärden. En övervägande 
del av de svarande upplevde att förmågan fanns i ganska hög eller hög sträckning. I 
Figur 49 visar hur KSO:erna har svarat utifrån partitillhörighet.

Figur 49. Kommunernas förmåga att leva upp till kommunmedborgarnas 
förväntningar på den kommunala välfärden

Frågan om kommunmedborgarnas förväntningar på den kommunala välfärden upplevs 
rimliga ställs också i enkäten. Figur 50 visar svaren utifrån partitillhörighet. 
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Figur 50.  I vilken utsträckning uppfattas kommunmedborgarnas förväntningar 
rimliga

I enkäten ställs avslutningsvis en rad frågor om KSO:ernas förtroende för den nationella 
politiken i en rad frågor som påverkar den kommunala välfärden. Figur 51 visar hur 
KSO:erna har skattat sitt förtroende till polisväsende, flyktingpolitik, skola, sjukvård 
och socialtjänst uppdelat på partitillhörighet. Allmänt ser man att S KSO:er syns vara 
mer förtroendefulla, medan C och M är mer skeptiska, något som kan avspegla det 
faktum att S under senare mandatperioder varit i regeringsställning.
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Figur 51. Förtroende för den nationella politiken i frågor som rör…
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Slutsatser och sammanfattning
Utgångspunkten för denna rapport har varit ett antal frågeställningar: 

- Vilka förväntningar har kommuninvånare på den lokala välfärdsservicen? 

- Hur korrelerar den uppfattade tillgången till välfärd med den faktiska tillgången till 
välfärd? 

- Hur ser bilden ut om nationella snitt bryts ner till kommunnivå? 

- Finns det ett samband mellan tilliten hos kommuninnevånare och deras uppfattade 
och/eller faktiska tillgång till välfärdsservice? 

- Hur ser kommunernas tillit till den nationella politiken ut?

I vår analys har vi utgått ifrån vår förståelse av det svenska samhällskontraktet och 
de förväntningar som medborgarna har på statens kapacitet att leverera sin sida av 
detta kontrakt. Den höga tilliten kommer i detta perspektiv till uttryck i en villighet 
från medborgarnas sida att betala hög skatt mot att man i sin tur kan räkna med 
såväl medborgerliga rättigheter (politiska, civila och sociala) som investeringar i den 
gemensamma, institutionella infrastrukturen. En stor fråga idag är om detta kontrakt 
idag står under tryck, och i vilken mån medborgarnas förtroende och tillit gentemot 
staten och den offentliga sektorn ännu motsvaras av statens pålitlighet och förmåga 
att prestera välfärd på lika villkor och med samma kvalitet och kvantitet i hela Sverige.

Vi har valt att förstå välfärd i ett brett perspektiv där såväl sociala rättigheter som vård, 
skola och omsorg, som civila rättigheter som rättssäkerhet och trygghet ingår. I våra 
analyser av data från Tillitsbarometern vet vi att tillit och upplevd trygghet samvarierar 
starkt, inte minst mellan trygghet och lokalsamhälletillit. Konkret har vi sedan valt 
att avgränsa våra analyser till att fokusera på sjukvård, skola, äldreomsorg samt 
polisväsende och rättssamhälle. Detta val har styrts av både teoretiska ingångar och 
mer pragmatiska faktorer som rör tillgång till relevant källmaterial.

Vad finner vi då? Till att börja med är variationen gällande såväl tillit och trygghet som 
tillgänglighet och förtroende betydande. Resultatet visar skillnader mellan stad och 
land. Detta avspeglas även i våra data rörande oro och optimism, där storstäderna 
kännetecknas mer av oro för brottslighet, medan våra landsbygdskommuner präglas 
mer av oro för bristande lokal service rörande skola, sjukvård och omsorg samt att 
optimismen inför framtiden är större i storstäder än på landsbygden.

Vidare finner vi att den faktiska tillgängligheten inte på ett enkelt sätt samvarierar 
med lokalsamhälletilliten, utan att vi snarare ser inga eller bara svaga samband. 
Däremot är korrelationen stark när vi ser till upplevd tillgång, upplevt förtroende och 
lokalsamhälletillit.  

När det gäller specifika välfärdsområden ser vi i fallet med sjukvård att sambanden 
mellan upplevd tillgång kontra faktisk tillgång är svaga. Upplevd tillgång kontra 
förtroende visar däremot relativt starka samband. Lokalsamhälletillit och förtroende 
för sjukvård korrelerar inte – det gör däremot oro för sämre tillgång till sjukvård och 
förtroendet för sjukvården. I de kommuner där oron är störst är förtroendet också 
lägst. Detta antyder att förtroende, kopplat till tidigare erfarenheter, kontinuitet och 
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längre relationer, även påverkar tillit och oro rörande utveckling och framtid.  

Vad gäller skolan ser vi att det kommunerna faktiskt förmår att prestera när det 
gäller grundskolan korrelerar med förtroendet för grundskolan. Att det finns friskolor i 
kommunerna ökar den upplevda tillgängligheten, men i kommuner med större andel 
elever i friskolor är å andra sidan förtroendet för skolan lägre. Lokalsamhälletilliten 
korrelerar vidare med förtroende för grundskola. Det finns däremot inga starka 
statistiska samband mellan oro för sämre tillgång till utbildning och förtroendet för 
skola i kommunen. I relation till de andra välfärdsområdena är det när det gäller skolan 
som vi ser tydligast korrelationen mellan vad kommunen klarar av att prestera och 
invånarnas upplevda tillgänglighet och förtroende.

Vänder vi oss sedan till äldreomsorgen visar förtroende för äldreomsorg och 
lokalsamhälletillit ett starkt samband. Däremot hittar vi inga korrelationer mellan 
förtroende och olika tillgänglighetsmått rörande äldreomsorgen. Invånare i mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner skattar förtroendet för äldreomsorgen 
märkbart högre än invånare i de andra kommuntyperna. Det gäller i och för sig samtliga 
välfärdsinrättningar – där invånare i mellanstora och storstäder tenderar att skatta 
förtroendet lägre än invånare i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. 

Vad slutligen gäller polisväsende så är sambandet starkt mellan medborgarnas oro för 
brott och den faktiska mängden brott som begås i kommunen. Vidare syns polisnärvaro 
i form av poliskontor stärka förtroendet för polisen. 

Sammantaget drar vi slutsatsen att lokalsamhälletillit 
likt trygghet är en sammansatt och komplex 
medborgerlig värdering. Det handlar inte om 
enskilda faktorer utan den bredare institutionella väv 
som ytterst skapar en känsla av välfärd, trygghet och 
tillit. För att denna väv ska upplevas som gedigen 
krävs såväl institutionell närvaro som närhet, täthet 
och kvalitet, från bra grundskolor, polisnärvaro, till 
goda arbetsmöjligheter och konsumtionsmöjligheter, 
till pålitlig sjukvård och fungerande äldreomsorg. 

Just frågan om närvaro av centrala institutioner och 
hur denna spelar en roll för upplevd tillit och trygghet 
förtjänar större uppmärksamhet. Ett återkommande 
tema i de fördjupningsstudier som genomförs inom 
ramen för Tillitsbarometern är att den konkreta, 
fysiska närvaron spelar roll. Detta är viktigt att 
påpeka då många funktioner inom till exempel vård, 
bankväsende, försäkringskassa, arbetsförmedling, 

med flera verksamheter, privata såväl som offentliga, har digitaliserats och 
centraliserats. Även om denna förvandling från fysisk till digital service har fördelar, så 
bör man inte underskatta fysisk närvaro och mänsklig kontakt.

Medborgare är människor och känslan av tillit, trygghet och gemenskap stärks av 
en finmaskig närhet. Befinner man sig i ett samhälle där man i blickfånget har såväl 

“Lokalsamhälle-
tillit handlar inte 
om enskilda 
faktorer utan 
den bredare 
institutionella 
väv som ytterst 
skapar en känsla 
av välfärd, trygghet 
och kvalitet”
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mataffärer som bibliotek, arbetsförmedling, försäkringskassa, polis, skola, banker, 
affärer, bensinstationer, föreningar och mötesplatser som caféer, idrottsplatser och 
föreningslokaler förstärks känslan av ett samhälle som just ”håller samman”.  Den tillit 
och trygghet som byggs på detta sätt är intuitiv och subjektivt upplevd, oberoende av 
objektiva fakta som rapporterad brottslighet. 

En fara i det moderna Sverige är att jakten på effektivisering enligt ekonomiska 
rationaliteter skymmer blicken för behovet av faktisk närvaro av människor: från lokala, 
patrullerande poliser till de som arbetar med vård, pengar, försäkringar, och service. 
Denna må kosta mer i reda pengar men kan också utgöra en avgörande investering i 
ett tryggt högtillitssamhälle.     
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Bilaga 1: Alternativa förklaringar till tillitens 
variation 
Fokus för denna rapport har legat på eventuella kopplingar mellan tillit, trygghet och 
framtidstro kontra misstro, otrygghet och oro, å ena sidan, och närvaro, tillgänglighet, 
täthet och kvalitet på skattefinansierad välfärdsservice i olika former, å den andra 
sidan. 

Som vi kort noterade i inledningen finns det dock skäl till att beakta andra möjliga 
förklaringar till den betydande variation vi har kunnat påvisa mellan olika kommuner 
rörande tillit och trygghet. Till del handlar detta om att ta i akt och analysera separat 
såväl områdesfaktorer som individfaktorer, samtidigt som det är viktigt att betona att 
dessa två faktorer samtidigt är kopplade till varandra. 

Metodmässigt innebär detta att man kan göra vad vi kan benämna som kontrollanalyser 
för att undersöka sambanden mellan tillit, trygghet, oro och optimism, å ena sidan, 
och faktorer som utbildning, inkomst och ställning på arbetsmarknaden, å den andra. 
Detta kan genomföras på såväl individnivå (ställning på arbetsmarknaden) som på 
lokalsamhällenivå (t.ex. graden av arbetslöshet i en kommun). På samma sätt kan man 
undersöka de eventuella sambanden mellan tillit/trygghet/oro/optimism och graden av 
engagemang och medlemskap i föreningslivet.

Tar vi till exempel utbildning, arbete och inkomst, som vi kan se som typiska 
individfaktorer, leder dessa också till skillnader gällande val av boendeform och 
boende plats som för med sig segregerande effekter. Individer med hög utbildning har 
lättare att säkra jobb med god inkomst vilket i sin tur möjliggör dyrare boende i mer 
exklusiva områden.  

Nedan redovisar vi sambanden mellan, å ena sidan, tillit och å andra sidan utbildning, 
arbete och inkomst med exempel som rör både individ och områdesfaktorer.

Figur B1a. Tillit och utbildning



fores.se

Tankesmedjan Fores Rapport | Oktober 2022

48

Tilliten till det svenska samhällskontraktet

Figur B1b. Lokalsamhälletillit och inkomst

Figur B1c. Tillit och ställning på arbetsmarknaden
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Figur B1d. Tillit och boendeform

Vad gäller sambanden mellan tillit och graden av medborgerligt engagemang samt 
medlemskap i föreningsliv och sociala nätverk – vad som i forskningslitteraturen ofta 
benämns som ”socialt kapital” – har detta ofta betonats i såväl forskning som politik, 
inte minst av Robert Putnam (1993; 2000). Denna förklaring av samband vilar på 
hypotesen om det sociala kapitalets positiva, socialiserande roll för demokrati, välfärd 
och delaktighet i det ekonomiska förvärvslivet, en tes som dock har ifrågasatts av 
andra forskare. Bo Rothstein menar till exempel att det är välfärdsstatens institutioner 
som genererar tillit och förtroende, snarare än medlemskap i föreningar (Rothstein, 
2003). 

Nedan ser vi hur sambanden ser ut utifrån data från Tillitsbarometern (Figur B1e). En 
möjlig tredje väg mellan Putnam och Rothstein är att se föreningar som institutioner 
snarare än som instrument för socialisering, i vilket fall de kan analyseras i termer av 
den institutionella väv vi diskuterat ovan. Det vill säga, ett starkt civilsamhälle hjälper 
till att skapa en tätare institutionell infrastruktur och som därför främjar tillit och trygghet 
via nätverk och närvaro i lokalsamhället.
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Figur B1e. Tillit efter föreningsengagemang och medlemskap
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Bilaga 2: Om Tillitsbarometern

Vilka kommuner har deltagit i Tillitsbarometern?  
I urvalet av kommuner har ambitionen varit att maximera variationen mellan kommuner-
na. För att uppnå variation gjordes, när Tillitsbarometern först genomfördes 2009, en 
indelning av samtliga (290) svenska kommuner i grupper. Indelningen byggde på att 
kommunerna hade höga respektive låga värden på några för studien centrala varia-
bler, nämligen: andel utrikes födda, socioekonomisk ojämlikhet, religiöst deltagande (i 
det här fallet i Svenska kyrkan eftersom några andra uppgifter inte fanns tillgängliga) 
och andel anmälda brott per invånare. På så sätt skapades 16 olika undergrupper av 
kommuner och utifrån denna indelning drog sedan SCB i ett obundet slumpmässigt 
urval två kommuner i respektive undergrupp. 

Efter att urvalsdragningen var avslutad lades även Malmö kommun till för att få med 
en av de tre stora kommunerna, eftersom ingen av dessa kommit med i det ursprungli-
ga urvalet.  I den andra omgången av Tillitsbarometern tillkom ytterligare 3 kommun-
er: Stockholm, Göteborg och Piteå. Dessutom gjordes det ett förtätat urval i Malmös 
samtliga stadsdelar för att kunna göra analyser på stadsdelsnivå, samt även i tre 
stadsdelar i Stockholm (Södermalm, Rågsved och Hökarängen). I den tredje omgån-
gen tillkom ytterligare ett dussintal kommuner.

Vilka individer har deltagit i Tillitsbarometern? 
För undersökningen 2009 drogs i varje kommun (33 kommuner) ett slumpmässigt 
urval om 400 individer i åldrarna 18 till 85 år som hade bott i Sverige i minst fem år. 
Totalt tillfrågades 12 621. Varje individ som besvarat undersökningen kunde sedan via 
SCB:s register knytas till sin bostadskommun och bostadsområde med syftet att sam-
la in relevanta kontextdata, men all denna information avidentifierades sedan av SCB. 
Totalt inkom 6 463 enkäter vilket gav en svarsfrekvens på 51,2 procent. 

I undersökningen 2017 drogs 400–1000 slumpmässigt utvalda i de 36 kommuner som 
deltog (beroende på storlek av befolkning), samt förtätade urval på stadsdelsnivå i 
Malmö och Stockholm. Totalt tillfrågades 26 370 varav 10 213 svarade, vilket gav en 
svarsfrekvens på 39,4 procent (ej inräknat de tre nya kommunerna). 

I 2020 års undersökning, där 49 kommuner samt förtätade urval på stadsdelsnivå 
i Malmö och Stockholm ingick, tillfrågades 40 075 individer, varav 13 677 svarade, 
vilket gav en svarsfrekvens på 34,1 procent.
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Bilaga 3: Figurer
Figur B2a. Upplevd tillgång till sjukvård (TB) och väntetid för medicinsk 
bedömning

Figur B2b. Upplevd tillgång (HSB) kontra väntetid för medicinsk bedömning 
(SKR)
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Figur B2c. Upplevd tillgång till skola (TB) kontra andel elever i friskola (SV)

Figur B2d. Andel heltidsanställda inom äldreomsorgen kontra förtroende för 
äldreomsorgen
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Figur B2e. Beviljade hemtjänsttimmar kontra förtroende för äldreomsorgen

Figur B2f. Förtroende för äldreomsorgen kontra antal dagar till plats på SÄBO
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