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Vad säger forskningen?

• Förtroende och tillit är grunden för det goda samhället och en 

välfungerande demokrati

• Förtroende är en vertikal relation, mellan individer och institutioner/aktörer i 

det politiska systemet, medan tillit är en horisontell relation mellan 

människor

• Mellanmänsklig tillit handlar om hur mycket vi litar på människor som för 

oss är okända

• Empiriska belägg för att att förtroende för institutioner påverkar tillit till 

andra människor, snarare än tvärtom



Vad säger forskningen?

• Varför påverkar institutionellt förtroende den mellanmänskliga tilliten?    

Teorin om inferens!

• Starka empiriska belägg för negativt samband mellan etnisk mångfald och 

tillit. Varför?

1. Personer som invandrar tar med sin ofta lägre tillit till sitt nya land

2. Konflikt mellan majoritetsbefolkningen och etniska grupper om 

(begränsade) resurser

3. Etniskt diversifierade öar medför försvagning av kollektiva normer



Våra hypoteser om sambandet mellan förtroende och 
tillit

1. Förtroende för samhällsinstitutioner har ett positivt samband med 

mellanmänsklig tillit 

2. Den mellanmänskliga tilliten är lägre i områden med en högre andel 

utrikes födda och högre i områden med lägre andel utrikes födda

3. Sambandet mellan förtroende för samhällsinstitutioner och 

mellanmänsklig tillit är starkare i områden med högre andel utrikes födda 

än i områden med lägre andel utrikes födda. 



Hur mäter vi förtroende och tillit?

Institutionsförtroende mäter 
vi både som ett 
sammanslaget index och med 
separata indikatorer för de 
fyra institutionerna. Skalan är 
1-5, 5=Mycket stort 
förtroende (för en eller flera 
institutioner)
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Stor skillnad i mellanmänsklig tillit i Göteborg



Tydligt negativt samband mellan andel utrikesfödda och 
mellanmänsklig tillit i Göteborgs primärområden

r=-.90



Svagt negativt samband mellan andel utrikesfödda och 
institutionsförtroende i Göteborgs primärområden

Ju högre värde på y-axeln, desto högre 

institutionsförtroende!

r=-.28



Mellanmänsklig tillit i olika befolkningsgrupper
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Predicerade värden av mellanmänsklig tillit beräknade efter en 

regressionsanalys där de ingående variablerna är kontrollerade mot 

varandra. Staplar med signifikanta gruppskillnader är inramade med 

svart kantlinje.

Stöd för hypotes 1 Stöd för hypotes 2



Sambandet mellan institutionsförtroende och 
tillit varierar inte mellan områden

• Inget stöd i våra resultat för att sambandet mellan generellt institutionsförtroende 

och tillit skulle vara starkare i områden med högre andel utrikesfödda.

• Det betyder att sambandet mellan generellt institutionsförtroende och tillit inte 

varierar mellan områden med olika andel utrikes födda

• Samma slutsats drar vi när det gäller sambandet mellan förtroende för 

polisen/sjukvården/äldrevården och mellanmänsklig tillit

• Grundsambandet finns, förtroende påverkar tillit, men sambandet ser inte olika ut 

mellan områden

• Ett viktigt undantag: förtroende för skolan/förskolan



Sambandet mellan förtroende för 
skolan/förskolan och tillit är starkare i områden 
med högre andel utrikes födda



Slutsatser

1. Institutionsförtroende har ett positivt samband med mellanmänsklig tillit. Högre 

nivåer av förtroende går hand i hand med högre tillit

2. Den mellanmänskliga tilliten är lägre i områden med högre andel utrikesfödda, även 

om skillnaderna delvis minskar när vi tar hänsyn till sammansättningen av invånare

3. Inga tecken på att sambandet mellan förtroende och tillit i allmänhet skulle vara 

starkare i områden med en högre andel utrikesfödda, med ett viktigt undantag: 

skolan/förskolan.

4. Att ha högt förtroende för skolan/förskolan innebär att den mellanmänskliga tilliten 

inte påverkas av hur stor andel utrikesfödda som bor i området, medan att ha ett 

lågt förtroende också innebär lägre tillit i områden med högre andel utrikesfödda.



Tack för er uppmärksamhet!


