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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att undersöka tillitens påverkan på deltagande i konfliktfyllda 

samhällsprocesser. Studien fokuserar på medborgarnas tillit till myndigheter/institutioner 

(vertikal tillit) och tillit till andra människor i samhället (horisontell tillit). För att uppfylla 

syftet studeras effekten av tillit på deltagande i tillstånds- och samrådsprocesser gällande 

gruvetablering. Undersökningen avgränsas till de pågående gruvetableringsprocesserna i 

Jokkmokks, Kirunas och Storumans kommun. 

Metoden för datainsamling var en enkätundersökning som skickades ut till 6000 

respondenter gällande attityder till gruvetablering i ovanstående tre kommuner. Enkäten 

innehöll frågor om hur individen ser på gruvverksamhet i allmänhet, på eventuell etablering i 

den egna kommunen och processen som omger denna. Utöver tillitens effekt på deltagande 

kontrollerades även deltagande gentemot medborgarnas kunskap om och inställningar till 

gruvetableringar och tillståndsprocesser. För att analysera den insamlade datan användes 

logistisk regression. Regressionerna utfördes i tre omgångar och skapade tre olika modeller. 

En modell som endast innehöll den beroende och de oberoende variablerna, och två 

modeller som även inkluderade kontrollvariabler. 

Undersökningen visar att varken vertikal eller horisontell tillit har betydelse för deltagande i 

tillstånd- och samrådsprocessen i detta fall. Tillit visade ingen effekt i någon av modellerna 

som ställdes upp. Det som gav någon effekt på deltagande var kunskap om 

tillståndsprocessen och inställning till gruvetablering. Förklaringsfaktorn var dessvärre svag i 

alla modellerna. Slutsatsen är att mer forskning behövs för att undersöka medborgarnas 

deltagande i konfliktfyllda samhällsprocesser. 
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1. INLEDNING 

I den representativa demokratin är ett aktivt medborgarskap en grundsten. Medborgare 

utvecklar och styr samhället genom sitt intresse och engagemang. Demokratin förlorar sin 

legitimitet utan detta deltagande (Bäck 2011:52). Även inom den deliberativa demokrati 

teorin är deltagande en central aspekt. Idén bakom deliberativ demokrati är att demokrati 

ska ske genom diskussion (Hadenius 2001:63). Att deltagandet ska vara jämlikt för de 

medborgare som samtalar och diskuterar politik (Premfors och Roth 2004:32). Samspelet 

mellan medborgarna och deras valda representanter emellan valen är av betydelse för ett 

väl fungerande demokratiskt systemet. Interaktioner kan uttryckas olika, men det politiska 

deltagandet utgör en central kanal för kommunikation. Genom olika aktiviteter kan 

medborgare kommunicera med sina folkvalda politiker (Christensen 2013:103).  

I och med samhällets utveckling har definitionerna gällande politiskt deltagande blivit 

bredare och innefattar en mängd dimensioner av deltagande (Bäck 2011: 52, 53). I stället för 

att enbart fokusera på val- och partiverksamhet inkluderas även alternativa former av 

deltagande i de rymligare definitionerna. Begreppet politiskt engagemang innehåller inte 

bara olika sätt att delta på, utan även politiskt intresse, politisk kunskap, att följa med politik 

genom olika medier eller att diskutera politik med familj samt vänner. Deltagande i protester 

och demonstrationer, politisk konsumtion och andra former av samhälleligt deltagande som 

syftar till att påverka den politiska beslutsfattningen är också inkluderat i definitionen (Ibid). 

Kontexten till deltagandet i detta fall är konflikter. Att konflikter uppstår och skapar 

spänningar i samhället är oundvikligt. Reformer, resurser och rättigheter är några vanliga 

konfliktområden inom politiken. Ett återkommande område för starka spänningar är 

konflikter kring gruvetablering. Den osämja som uppstår omkring gruvetablering 

uppkommer vanligen när två riksintressen krockar. Riksintressen är geografiska områden 

som innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Ett områden kan vara av riksintresse 

för både bevarande och exploaterande anledningar, men även för yrkesfiske och rennäring 

(Boverket1). Riksintressen regleras i miljöbalken (1998:808) och syftar till att klargöra vilka 

intressen som har särskild betydelse och vilka som ska ges företräde framför andra när 

frågor om markanvändning avgörs. Ett stöd vid beslut när olika intressen står i konflikt 

(SGU1). Rennäring och områden med värdefulla mineraliska ämnen är två riksintressen som 
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frekvent hamnar i konflikt med varandra gällande gruvetablering. Det uppstår en tvist mellan 

en redan existerande näring (rennäring) och en ny potentiell näring (gruvnäring).  

Jokkmokk, Kiruna och Storuman är tre kommuner i Norrland som har erfarenhet av 

stridigheter mellan rennäring och gruvnäring. Konflikterna som uppstår kring riksintressen är 

inte enkom avgränsad till de administrativa tillståndsprocesserna, utan speglas även i 

samhället. Det är en fråga som både delar och engagerar medborgare, grupper och 

föreningar. Jokkmokks kommun används i denna uppsats för att exemplifiera deltagande och 

engagemang som kan uppstå i en konflikt gällande gruvetablering. Planerna kring en gruva i 

naturområdet Kallak delade upp Jokkmokks kommun i två läger. På ena sidan stod kritikerna 

som utgörs av samer, turistföretagare, miljöaktivister och forskare som betonar 

gruvnäringens negativa inverkan på miljön. På andra sidan står lokala politiker och 

medborgare som anser gruvnäringen vara en positiv kraft som skapar nya jobb och lockar 

människor till Jokkmokk. Sommaren år 2013 rapporterade media om aktivister som 

protesterade mot en planerad järnmalmsgruva i Kallak, Jokkmokk (SVD1, DN1). 

Om en medborgare, grupp eller förening vill engagera sig och delta i tillståndsprocessen 

finns det olika alternativ att välja mellan. Det finns både formella och icke formella kanaler 

till hands för de som vill delta i tillståndsprocessen. Möjligheter för formellt deltagande 

återfinns i vissa stadier av tillståndsprocessen. Exempelvis i samband med att Bergsstaten 

mottar en ansökan om bearbetningskoncession, kungörs och meddelas detta till bland annat 

berörda fastighetsägare, nyttjanderättshavare och industrier. I både meddelandet och 

kungörelsen anges det att invändningar mot ansökan ska göras skriftligt hos bergmästaren 

inom en viss tid (Sveriges geologiska undersökning 2013). Det informella kanalerna för 

deltagande i tillståndsprocessen är många. Deltagande i informationsmöten, debatter, 

protester och demonstrationer är ett axplock av de informella möjligheterna som existerar.  

I Sverige är det inte ovanligt att människor deltar i samhällslivet på olika sätt. Mellan 2008 

och 2009 var åtta av tio av Sveriges vuxna befolkning medlem i minst en förening, drygt 6 

miljoner medborgare. De flesta var medlemmar i en fackförening eller företagarorganisation, 

omkring 3,6 miljoner personer. Ett begrepp som kan förklara detta engagemang som fått 

stort genomslag under det senaste decenniet inom samhällsvetenskaplig, ekonomisk och 

medicinsk forskning är socialt kapital (Lindström 2005). En professor inom statsvetenskapen 

som ofta förknippas med socialt kapital är Robert D. Putnam. Putnam definierar socialt 
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kapital med tre termer – normer av ömsesidighet, nätverk och förtroende – vilka har kommit 

att dominera den begreppsliga diskussionen. Dessa termer i definitionen av socialt kapital 

påstås underlätta kollektivt handlande och samarbete, som har fördelaktiga effekter på 

samhället och demokratin (Bäck 2011:1–2, 9). När människor engagerar sig och deltar i det 

frivilliga organisationslivet uppstår en sammanhållning i form av starka sociala normer om 

tillit och ömsesidighet som i sin tur möjliggör eller underlättar den typ av samarbete som 

demokratin bygger på. Deltagande i organisationer skapar ett socialt kapital vilket innebär 

att medborgarna kan bygga förtroende för andra människor i samhället (Lindström 2005:8).  

Den kritik som ofta lyfts fram gentemot teorierna om socialt kapital gäller kausalitetens 

riktning. Om det är medborgare med initialt stort förtroende som väljer att delta i 

organisationslivet eller om det är organisationsdeltagandet som skapar förtroende 

(Rothstein 1998:109). Tillit och deltagande kan dessutom påverkas av andra faktorer än 

varandra. Hög tillit i olika länder är till exempel korrelerad till såväl ländernas ekonomiska 

utveckling som kultur och olika religiösa traditioner. Likaså att låg tillit kan gå hand i hand 

med ett högt socialt deltagande (Lindström 2005:8). 

1.1 SYFTE 
Uppsatsen syftar till att undersöka om tillit påverkar deltagande i konfliktfyllda 

samhällsprocesser. För att uppfylla detta syfte studerar uppsatsen effekten av tillit på 

deltagande bland medborgarna i processer som präglas av konflikt. Uppsatsen avgränsas till 

de pågående gruvetableringsprocesserna i Jokkmokks, Kirunas och Storumans kommun.  

1.2 DISPOSITION 

I uppsatsens andra kapitel introduceras begreppet tillit. Kapitlet inleds med en närmare 

genomgång av tillitens roll inom socialt kapital och avslutas med en djupdykning i olika 

former av tillit. Kapitel tre börjar med att presentera metoden som använts för insamling av 

material och data för att sedan avslutas med en redogörelse för de undersökta variablerna. 

Resultatet av undersökningen presenteras i kapitel fyra som följs av uppsatsens sista kapitel 

där resultatet analyseras och diskuteras. 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 SOCIALT KAPITAL 

Att delta i offentliga angelägenheter sägs lära människor hur de arbetar tillsammans, hur de 

ordnar och reflekterar över sina egna önskemål och farhågor, samtidigt som de visar hänsyn 

till andra människors önskemål och farhågor. Deltagande anses öka individens kunskap om 

det politiska systemet, som i sin tur bygger socialt kapital (Saati 2015:18,19). I strävan efter 

att finna skillnader mellan individer såväl som samhällen har teorin om socialt kapital ofta 

agerat utgångspunkt när det gäller olika aspekter av det politiska livet och demokratin (Bäck 

2011:1).  

Diskussionen om socialt kapital har tagit fart det gångna årtiondet räknat på antal 

publicerade artiklar som behandlar begreppet. Socialt kapital är dock äldre än så och 

referenser återfinns så långt tillbaka som år 1957. Housing and Social Capital är en artikel 

som publicerades av Royal Commission on Canada’s Economic Prospects år 1957. Artikelns 

författare Dube, Howes och McQueen definierade socialt kapital på ett annorlunda sätt än de 

flesta gör idag. Det handlade i större utsträckning om den fysiska infrastrukturen i ett land än 

om de beståndsdelar som numera räknas in i definitionen (Bäck 2011:8). Idag är det tre 

resurser/egenskaper som räknas till definitionen av socialt kapital: sociala nätverk av olika 

slag, reciprocitetsnormer och mellanmänskligt förtroende. Dessa sägs underlätta kollektivt 

handlande och samarbete, som i sin tur har gynnsamma effekter på samhället, demokratin 

och ”den civila moralen” (Ibid:2). 

I boken ”Den fungerande demokratin, medborgarandans rötter i Italien” undersöker Robert 

D Putnam effekterna av ett regionexperiment i Italien på 1970-talet. Regionexperimentet var 

ett försök att skapa nya representativa institutioner i ett centraliserat Italien (Putnam 

1996:30). I bokens inledning frågar Putnam ”Varför lyckas somliga demokratiska regeringar 

och varför misslyckas andra?”. Genom att titta på utvecklingen av de nya institutionerna i 

Italien ville Putnam bidra till förståelsen om hur demokratiska institutioner arbetar (Ibid: 13).  

Enligt Putnam (1996) visade studierna att demokrati och institutioner fungerade bättre i 

regioner med hög medborgaranda. Ju mer människor organiserade sig i olika frivilliga 

nätverk och organisationer som till exempel sångkörer och idrottsföreningar, desto bättre 

visade sig demokratin fungera. Att densiteten i det lokala organisationsväsendet var 
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avgörande för demokratins sätt att fungera. Enligt Putnam är förklaringen att deltagande i 

organisationsväsendet skapar ett socialt kapital som medför att medborgarna kan bygga 

förtroende för andra människor i samhället (Rothstein & Kumlin 2002:16).  

Det finns två olika aspekter att undersöka när man mäter socialt kapital. Det första handlar 

om i vilken mån människor är involverande i sociala nätverk som ligger utanför den 

omedelbara familje- och vänkretsen. Det vanligaste är att deltagande i olika frivilliga 

föreningar mäts och undersöks. Resonemanget är att ju mer sociala kontakter en individ har, 

desto större är deras sociala kapital. Om en individ behöver hjälp med något, exempelvis 

jobb, är det en fördel med ett omfattande socialt nätverk. Detta är den kvantitativa 

dimensionen av socialt kapital (Rothstein 2002:312). Den andra aspekten handlar om 

kvalitet, de sociala kontakternas kvalité. Om individer anser att de ”kan lita på de flesta 

människor” i samhället de lever i. Resonemanget är att det inte är tillräckligt att känna 

många människor, utan det måste också existera något slags förtroende för dem (Ibid:313).  

Gällande politiskt deltagande finns det två olika resonemang. Det första antar att 

medborgarna behöver politiskt förtroende för att delta i politiken (Hooghe & Marien 2013). 

Att medborgare behöver en positiv inställning mot det politiska systemet för att delta i 

politiken. Negativa attityder mot det politiska systemet leder till utanförskap vilket urholkar 

effektiviteten och legitimiteten i det demokratiska systemet som leder till demokratisk 

instabilitet över tid (Ibid). Det andra resonemanget, hävdar att misstro kan fungera som en 

motiverande faktor för politisk deltagande. Att när politiska beslutsfattare eller det politiska 

systemet som helhet uppfattas som opålitlig, kommer medborgarna känner sig manade att 

agera (Ibid). 

2.2 DELTAGANDE 

Det finns en mängd olika former av deltagande till hands för medborgare att uttrycka sina 

åsikter och preferenser. I artikeln ”The participation divide? Political participation, Trust in 

Government, and E-government in Australia and New Zealand” särskiljer Goldfinch et al 

(2009) på olika former av deltagande. Civic participation, medborgardeltagande, ses 

huvudsakligen som icke betalda, allmänt kollektivt handlande, rörande problem utöver den 

direkta påverkan av public policy. Politiskt deltagande är i större utsträckning direkt relaterat 

till medborgarnas kontakt med statsapparaten, regeringen och dess aktörer, och påverkan 

av public policy (Goldfinch et al 2009:333). Deltagandet som undersöks i denna uppsats 
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innefattar både politiskt deltagande och civic participation. Vissa medborgare som väljer att 

delta i tillståndsprocesser gällande gruvetablering är direkt påverkade av de beslut som 

fattas, till exempel markägare. Andra medborgare som inte är direkt påverkade av processen 

men likväl väljer att engagera sig kan till exempel vara medborgare som motsätter sig all 

form av gruvetablering. Dessa två former av deltagande uttrycks på olika sätt i 

gruvetableringsprocessen. Det finns både formella och informella möjligheter till deltagande 

i tillståndsprocessen. När ansökan om tillstånd kungörs finns det tillfälle att formellt komma 

med invändningar mot ansökan inom en viss tid. Berörda sakägare kan motsätta sig och 

överklaga beslut. Informella verktyg som medborgare kan använda är insändare i tidningar, 

skapa opinion och delta i demonstrationer. De formella och informella möjligheterna ger alla 

medborgarna tillfälle att delta i gruvetableringsprocessen. Således inkluderas och undersöks 

båda former av deltagande. 

2.3 VERTIKAL OCH HORISONTELL TILLIT  

I forskning delas tillit upp i två kategorier: vertikalt tillit och horisontellt tillit. Förtroendet kan 

antingen vara vertikalt, vilket avser tillit till myndigheter och institutioner, eller horisontell 

som är tillit till andra människor eller grupper av människor (Bretzer 2005:19). Det finns två 

slag av förtroende mellan medborgare, generaliserat och partikulärt. Det partikulära 

förtroendet innebär tillit till sina medmänniskor i den mån ”de är som jag”. Att tilliten är 

större till de människor som tillhör samma grupp, t.ex. förening, klan eller stam. Dessa 

grupper kan i extremfall vara Hells Angels eller någon terrorgrupp (Ibid:20).   

Det generaliserade förtroendet är tolerant gentemot det annorlunda och avvikande. 

Inkluderingen i dessa föreningar är allmän och alla som vill vara med är välkomna. 

Generaliserat förtroende kräver inte att individer känner till de personer som förtroendet 

utsträcks till eller förväntar sig någon ”vi-specifik” attribut. Sexuell läggning, religion eller sed 

är ovidkommande faktorer vid avgörandet av förtroende (Bretzer 2005:21). Distinktionen 

mellan partikulärt och generaliserat förtroende är nödvändigt för att kunna separera bra 

socialt kapital och dåligt socialt kapital. Föreningsaktiviteter av olika slag behöver inte bidra 

till medborgaranda i samhället. Hells Angels har föreningsmöten och sociala aktiviteter, ändå 

främjar de vi-intressen och motverkar en tolerant syn gentemot människor och grupper i 

samhället. Därför anser vissa forskare att hänsyn bör tas till denna distinktion när tillit 

undersöks (Ibid:22).  
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Beträffande det vertikala förtroendet finns det en diskussion bland forskare om det går att 

ha förtroende för en institution. Diskussionen gäller tolkningen av begreppet förtroende. Ena 

tolkningen kan liknas med det partikulära förtroendet. Att det finns inget nära personligt 

band mellan en person och en institution på samma sätt som med vänner eller 

affärspartners. Istället bör begreppen ”trovärdighet” eller ”politiskt förtroende” användas 

när det handlar om förtroende för institutioner. Den andra tolkningen är mer lik det 

generella förtroendet. Distinktionen om mellanmänskligt förtroende erkänns men de hävdar 

att det även krävs något slags förtroende för medborgare att fatta ett beslut om exempelvis, 

att överlämna sina barn på offentlig skola eller ta emot vård från privat eller offentlig 

sjukvård (Bretzer 2005:24,25).  

Det existerar ett samband mellan vertikal och horisontell tillit. Ju större tillit medborgare har 

till andra människor, desto större är chansen att de också har tillit till institutioner. Dock kan 

det finnas skillnader mellan institutioner. Sambandet mellan horisontell tillit och tillit till 

rättsväsendet är högre än sambandet till övriga institutioner (Rothstein 1998:11). 

Uppsatsen syftar inte till att urskilja om det är bra eller dåligt socialt kapital som existerar i 

kommunerna utan undersöker enbart om det finns tillit till människor och 

institutioner/myndigheter. Således är fokus på det generella förtroendet som rör det 

vertikala och horisontella tilliten.  

2.4 HYPOTESER  

Tidigare forskning tyder på att tillit eller brist på tillit motiverar olika former av deltagande. 

Två hypoteser om tillit och deltagande mynnas ut från ovanstående teori: 

  H1: Vertikal tillit har betydelse för deltagande.  

  H2: Horisontell tillit har betydelse för deltagande. 

Att tillit till institutioner/myndigheter och andra människor i samhället har betydelse för 

deltagande i tillstånd- och samrådsprocesser.  

 



8 
 

3. METOD 

För att undersöka hur kopplingen mellan tillit och deltagande ser ut är individernas egna 

uppfattningar en ypperlig källa för att svara på uppsatsens syfte. Den undersökningsmetod 

som ligger till grund för uppsatsen är en respondentundersökning. En 

respondentundersökning är passande när det är svarspersonerna själva och deras egna 

tankar som är studieobjektet (Esaiasson et al 2012:228). Det finns två olika typer av 

respondentundersökningar, samtalsintervjuundersökning och frågeundersökning. I en 

frågeundersökning ställer forskaren frågor till svarspersonerna medan i en 

samtalsintervjuundersökning förs det ett samtal mellan forskaren och intervjupersonen 

(Ibid).  

I en samtalsintervjuundersökning är det svarspersonernas olika uppfattningar som står i 

centrum och målet är att fånga in och kartlägga personernas uppfattningar och 

tankekategorier (Esaiasson et al 2012:229). Frågeundersökningar är ytliga och beskrivande i 

sin karaktär samt strävar inte efter någon djupare förståelse. Vid en frågeundersökning 

ställer forskaren frågor till ett urval av personer från en bestämd population med hopp om 

att kunna generalisera resultaten (Ibid). Samtalsintervjuer hade tett sig lämpligt att använda 

om syftet med uppsatsen var att förstå varför tillit har betydelse för deltagande. Uppsatsen 

söker inte någon större förståelse om de resonemang individerna för kring deltagande och 

tillit, utan fokuserar framförallt på effekten tillit har på deltagande. Således är 

frågeundersökning en passande metod för insamling av data till denna undersökning.  

3.1 DATAMATERIAL 

I skrivande stund pågår ett tvärvetenskapligt projekt som är ett samarbete mellan Umeå 

universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Det startades i 

januari 2013 och ska avslutas 2016. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Norrbotten och 

Naturvårdsverket. Projektet syftar till att undersöka hur olika aktörer ser på frågan om vad 

som är en hållbar utveckling, och vilka möjligheter och/eller problem som nya 

gruvetableringar skulle kunna innebära för lokalsamhällen i fjällområdet. 

Projektet undersöker även vilka förutsättningar som finns för lokal dialog och ökat 

medborgarinflytande i gruvetableringsprocesser. Som en del av detta projekt skickades 

enkäter ut till medborgare i Jokkmokk, Kiruna och Storuman. Totalt skickades 6000 enkäter 
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ut till kommunernas medborgare, 2000 till varje kommun. Urvalet var randomiserat och 

respondenterna valdes ut med hjälp av statenspersonadressregister (SPAR). De personerna 

som ingick i urvalet var mellan åldrarna 18-70 år och folkbokförda i respektive kommun. 

Denna uppsats skrevs parallellt med enkätundersökningens utskick och insamling av svar.  

Enkätundersökningen handlar om attityder till gruvetablering med frågor om hur individen 

ser på gruvverksamhet i allmänhet, på eventuell etablering i den egna kommunen och 

processen som omger denna. Enkäten innehöll 34 frågor som rörde bland annat 

socioekonomi, syn på naturen, värderingar, attityder till utveckling i kommunen samt 

specifika attityder till det gruvprojekt som är pågående i kommunen.  

3.2 OPERATIONALISERING 

3.2.1 BEROENDE VARIABEL OCH OBEROENDE VARIABLER 

Enkäten innehåller tre frågor som är relevanta i denna uppsats:  

1. Har du på något sätt deltagit i den tillstånds- och samrådsprocess som 

omgett den eventuella gruvetableringen i (respektive gruva)? 

2. Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande 

Institutioner/myndigheter sköter sitt arbete? (Vertikal tillit). 

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

allmänhet? (Horisontell tillit). 

Fråga nummer ett är den beroende variabeln, frågorna nummer två och tre är de oberoende 

variablerna. 

Den beroende variabeln är deltagande. Frågan om deltagande återfinns som fråga nummer 

fyra i enkäten om attityder till gruvetablering. Deltagande mäts genom att låta 

respondenterna ange om de deltagit i tillstånds- och samrådsprocesser eller inte. Frågan 

erhöll sex olika svarsalternativ. Ett ”Nej” alternativ, fyra ”Ja” alternativ med varierande 

förslag på deltagande samt ett öppet ”Ja” alternativ med möjlighet att tillägga någon form av 

deltagande som inte förekom bland de andra svarsalternativen. Undersökningen skiljer inte 

på olika former av deltagande utan behandlar alla ”Ja” alternativen lika. 

De oberoende variablerna är tillit, vilket innefattar både vertikal och horisontell tillit. Den 

vertikala tilliten undersöks genom att fråga svarspersonerna hur stort förtroende de har för 
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det sätt institutioner/myndigheter sköter sitt arbete. Fråga nummer 32 i enkäten handlade 

om den vertikala tilliten. Det fanns tolv institutioner föreslagna i frågan och respondenterna 

fick placera sig på en skala med alternativen ”Mycket stort förtroende”, ”Ganska stort 

förtroende”, ”Varken stort eller litet förtroende”, ”Ganska litet förtroende” och ”Mycket litet 

förtroende”.  Svarsalternativen gavs poäng från fem till ett: ”Mycket stort förtroende”= 5, 

”Ganska stort förtroende”= 4, ”Varken stort eller litet förtroende”= 3, ”Ganska litet 

förtroende”= 2 och ”Mycket litet förtroende”= 1. 

För att mäta den horisontella tilliten frågas respondenterna i vilken utsträckning de anser att 

går det att lita på människor i allmänhet. Frågan som rör horisontell tillit i denna enkät är en 

fråga som används i den nationella SOM- undersökningen (Vernersdotter 2012). Frågan om 

tillit var nummer 14 i enkäten om attityder till gruvetablering. Svarspersonerna fick placera 

sig på en skala från 0 – 10. Alternativet ”Det går inte att lita på människor i samhället” 

representerade nummer 0 på skalan medan ”Det går att lita på människor i samhället” 

representerade nummer 10 på skalan. I tolkningen av svaren kommer de som fyllt i 0-3 på 

skalan klassificerats som ”låglitare”, 4-6 som ”mellanlitare” och 7-10 som ”höglitare” 

(Rothstein 2011). 

3.2.2 KONTROLLVARIABLER 

Sex kontrollvariabler har använts för att kontrollera och eliminera andra möjliga 

bakomliggande orsaksfaktorer. Minoritetstillhörighet, utbildning, kunskap, inställning, ålder 

och kön är de kontrollvariabler som använts i undersökningen. Kontrollvariablerna som 

handlar om kunskap och inställning är kontextuella då är specificerade för detta fall.  

Frågeundersökningen handlar om attityder till gruvetablering. En minoritet som ofta 

påverkas av gruvetableringar och engagerar sig i sakfrågan är samer, konflikten mellan 

rennäring och gruvnäring. Det ter sig inte omöjligt att samer på grund av detta deltar i större 

utsträckning. Det fem alternativen för minoritetstillhörighet i enkäten var: jude, rom, same, 

sverigefinne och tornedaling.   

Utbildning, kunskap och inställning är variabler som ofta återfinns inom forskning om 

politiskt deltagande samt valdeltagande. De är indikatorer som samvarierar med 

sannolikheten att delta i allmänna val. Variabeln om utbildning handlar om att högutbildade 

deltar i val i större utsträckning än lågutbildade (Oscarsson och Holmberg 2013:47). I 
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enkäten fanns det fyra olika alternativ för högst avklarad utbildning: grundskoleutbildning, 

gymnasie-/folkhögskoleutbildning, högskole-/universitetsutbildning och forskarutbildning. 

Variabeln gällande kunskap undersöks av den orsaken att personer som är politiskt kunniga 

tenderar att vara mer motiverade att delta i val än de som inte har kunskap (Ibid:50). Att 

personer som har mera kunskap om gruvetableringar deltar mer än de som inte har 

kunskap. Enkäten hade en fråga som undersökte hur medborgare ser på tillståndsprocessen. 

Respondenterna gavs åtta påståenden, två av dessa behandlade kunskap om 

tillståndsprocessen: ”Min kunskap om tillståndsprocessen är i nuläget mycket god” och ”jag 

har dålig kunskap om hur tillståndsprocessen gått till”. För att svara på påståendena fick 

respondenterna placera sig på en skala från 1 – 7 där ”tar helt avstånd från” = 1, och 

”Instämmer helt” = 7. Kontrollvariabeln om medborgare anser att deras kunskap är god 

benämns ”Kunskap1”, det andra påståendet benämns som kontrollvariabel ”Kunskap2”. 

För variablerna om inställning till gruvetablering dras en parallell till den ideologiska skalan 

och valdeltagande. Sannolikheten att delta i val ökar bland personer som står långt till höger 

eller längst till vänster på den ideologiska skalan (Ibid). Kontrollvariabeln undersöker om de 

medborgare som är mest positiva eller negativa till gruvetablering är benägna att delta, om 

ytterligheterna har betydelse. Två frågor från enkäten om inställning till gruvor har använts. 

Den ena frågan i enkäten som undersöker medborgares generella inställning till 

gruvetablering löd: ”Vilken är din generella inställning till gruvor och gruvetablering?". 

Respondenterna fick placera sig på en skala från 1 – 7 där ”Mycket negativ” = 1, ”Varken 

positiv eller negativ” = 3, och ”Mycket positiv” =7. Denna kontrollvariabel kallas 

”Inställning1”. Den andra frågan var: ”Tycker du att en eventuell gruvetablering i (respektive 

område) är ett bra eller dålig initiativ?”. Här fick respondenterna placera sig på en skala från 

1 – 7 där ”Mycket dålig” = 1, ”Varken bra eller dålig” = 3, och ”Mycket bra” =7. Denna 

variabel kallas ”Inställning2”. Följaktligen kontrolleras om medborgares inställning generellt 

till gruvor och gruvetablering i sin kommun är en bakomliggande orsaksfaktor för 

deltagande. 

Enligt SOM-institutet återfinns den största skillnaden i svarsvilja till undersökningar mellan 

olika åldersgrupper. SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation som har sedan 

1986 genomfört den nationella SOM-undersökningen för att kunna förstå hur 

samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden (SOM2). Det 



12 
 

mönstret som igenkänns sedan tidigare SOM-undersökningar är att yngre personer svarar i 

mindre utsträckning än äldre. Den åldersgrupp som är mest benägen att fylla i enkäten är 

70–79-åringar med en svarsfrekvens på 74 procent. Minst villiga är 20–24-åringar med 32 

procents svarsfrekvens. Skillnaden i svarsvilja mellan åldersgrupper blir större för varje år 

(SOM1).  

Kön används som kontrollvariabel eftersom kvinnor som grupp svarar i större utsträckning 

än män. Vilket kan ses i tidigare SOM-undersökningar. År 2013 svarade 56 procent av 

kvinnorna och 50 procent av männen på SOM-undersökningen. Den sämre svarsfrekvensen 

är särskilt tydlig bland unga män. Svarsfrekvensen hos män i åldrarna 16–29 år är 32 

procent, jämfört med 40 procent hos kvinnor i motsvarande åldersgrupp (SOM1). Såldes är 

det rimligt att använda minoritetstillhörighet som kontrollvariabel. Således kontrolleras om 

minoritetstillhörighet, utbildning, intresse, kunskap, ålder1 och kön är bakomliggande 

faktorer gällande deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alternativet ”Kvinna” kodades som 0 och alternativet ”Man” som 1. 
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4. RESULTAT 

För att få en överblick av den insamlade datan inleds detta kapitel med beskrivande statistik. 

Kontrollvariablerna är först på tur som följs av den beroende och de oberoende variablerna. 

Sedan introduceras resultatet av regressionerna som gjordes i tre olika omgångar, och kallas 

Modell 1, Modell 2 och Modell 3. 

4.1 DESKRIPTIV STATISTIK 

Enkätundersökningen var ett pågående projekt och vid uppsatsens skrivande uppgick 

svarsfrekvensen till 700 av 6000. Totalt har 700 enkätsvar använts i uppsatsen för att 

undersöka tillitens betydelse för deltagande. 26,3 procent av enkäterna är från Jokkmokks 

kommun, 30,3 procent från Kirunas kommun och 43,4 procent från Storumans kommun. På 

frågan om kön valde 693 respondenter att svara, 351 kvinnor och 342 män.  

Medelvärdet för åldern på respondenterna är 51,6 år. Den yngsta respondenten är 18 år och 

den äldsta 77 år. I frågan gällande minoritetstillhörighet uppgav 22,7 procent att de tillhör en 

minoritetsgrupp, 14 procent av dessa tillhör den samiska minoriteten. 75 procent tillhör 

ingen av de minoritetsgrupper som förekom i enkäten och 2,3 procent valde att inte kryssa i 

något alternativ (N=700).  

På frågan om högsta genomförda utbildning svarade 13,6 procent att deras högsta 

genomförda utbildning var grundskoleutbildning medan 49,4 procent hade genomfört 

gymnasie-/folkhögskoleutbildning (N = 700). Högskole-/universitetsutbildning erhöll 35,3 

procent och forskarutbildningen 0,9 procent. 0,9 procent valde att lämna frågan obesvarad. 

Respondenternas utbildningsnivå och medelålder är högre än Sveriges befolkning. 

Medelåldern i Sverige är 41,2 år och endast 26 procent har en universitetsutbildning eller 

högre utbildning, därmed är datan lite snedfördelad (Statistiska centralbyrån 2015).  

På skalan mellan 1-7 var medelvärdet 3,38 på frågan om respondenterna ansåg sig ha 

kunskap om tillståndsprocessen (N = 648). 21,1 procents svarade att de ”Tar helt avstånd 

från” påståendet att kunskapen de har om tillståndsprocessen i nuläget är god. Enbart 5,7 

procent svarade att de ”Instämmer helt” med påståendet. På den andra frågan om 

medborgarna har dåliga kunskaper om hur tillståndsprocessen gått till var medelvärdet 4,06 

(N = 676). 14,3 procent ”tar helt avstånd från” påståendet medan 22,3 procent ”Instämde 
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helt”. Den första frågan om inställning efterfrågade respondenternas generella inställning till 

gruvor och gruvetablering. Medelvärdet är 4,36 på skalan 1-7 (N = 692). Flest respondenter 

anger mitten alternativet ”Varken positiv eller negativ”, 21,5 procent. 13 procent svarade att 

de är ”Mycket negativa” medan 16,3 procent är ”Mycket positiva” till gruvor och 

gruvetablering. Den andra frågan handlade om medborgarna tycke att en eventuell 

gruvetablering på respektive område är ett bra eller dålig initiativ. Medelvärdet mättes till 

3,97 på skalan 1-7 (N = 690). 23,2 procent tyckte att initiativet är en ”Mycket dålig” idé. 16,1 

procent tycker att initiativet är en ”Varken bra eller dålig” idé. 17,8 procent svarade att 

initiativet är en ”Mycket bra” idé. 

Deltagandet i tillstånds- och samrådsprocessen uppgick till 23,3 procent. 75,7 procent 

svarade att de inte deltagit i någon process, 1 procent valde att inte kryssa i något alternativ 

(N = 700). När det gäller graden av deltagande valde 530 personer alternativ ”Nej”, att de 

inte deltagit. 128 personer kryssade i ett ”Ja” alternativ, 22 personer kryssade i två ”Ja” 

alternativ, 10 personer kryssade i tre ”Ja” alternativ och tre personer kryssade i fyra ”Ja” 

alternativ. Tabell 4.1 visar graden av deltagande. 

Tabell 4.1 Grad av deltagande. 

Deltagandegrad                    Frekvens                         Procent 

0                       537 76,7 

1                       128                          18,3 

2 22 3,1 

3 10 1,4 

4 3 0,4 

Totalt                       700                          100 

Notering: De 7 personer, 1 procent, som inte kryssat i något alternativ lades till i gruppen som deltagit noll gånger. 

På frågan om horisontell tillit valde 689 respondenter att svara. Av de 689 personer som 

valde att svara på frågan om horisontell tillit klassificeras 14,7 procent som ”låglitare” (0-3), 

36,2 procent ”mellanlitare” (4-6) och 49,1 procent ”höglitare” (7-10). Förtroende till 

människor i samhället illustreras i bild 4.1. 
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Bild 4.1 Histogram, horisontell tillit                           

        

                                                Tillit 

Notering: Medelvärde = 6,05, Std. Dev = 2,332, N = 689. 

Utav 700 respondenter valde 667 att svara på frågan gällande tillit till 

institutioner/myndigheter. Ett index skapades genom att addera varje institutions poäng och 

sedan dividera med tolv. Detta visas i tabell 4.2.  

Tabell 4.2 Index, vertikal tillit. 

          N Minimum Maximum Medelvärde Std. 
Deviation 

Vertikal tillit 667 1.00    5.00 2.9338 , 62198 

Notering: Cronbach’s alfa, α = 0,8432 

Histogram3 framställdes för varje institution eller myndighet som enkäten berörde gällande 

den vertikala tilliten. Medborgarnas tillit till kommunfullmäktige erhöll ett medelvärde på 

2,91. Förtroendet till den kommunala förvaltningen är densamma som förtroendet till 

kommunfullmäktige. Tilliten till länsstyrelsen sjunker jämfört med kommunfullmäktige och 

den kommunala förvaltningen, medelvärdet minskade till 2,88. Bergsstaten hade snarlikt 

länsstyrelsen ett medelvärde på 2,89. Naturvårdsverket erhöll ett medelvärde på 2,97. De 

institutionerna med lägst medelvärde var Sametinget, EU-parlamentet och EU- 

Kommissionen. Sametinget hade lägst och erhöll ett medelvärde på 2,34. EU-parlamentet 

hade 2,55 och EU-kommissionen 2,51.  De institutioner som erhöll högst tillit var polisen, 

                                                           
2 Cronbachs alpha är en gemensam prövning av huruvida artiklar är tillräckligt sammankopplade med varandra för 
att motivera sin kombination i ett index. Tekniskt sett är Cronbachs alpha en koefficient på tillförlitlighet (Berglund 
och Matti 2006). 
 
3 Histogrammen återfinns i Appendix som Bilaga 1. 
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domstolarna och riskdagen. Alla tre institutionernas medelvärde var över 3. Polisen hade 

högst medelvärde på 3,58, domstolarna näst högst med 3,51 och riksdagen 3,1. Regeringen 

var nära riksdagen med ett medelvärde på 2,98.  

4.2 TILLIT OCH DELTAGANDE 

SPSS4 användes för att beräkna de logistiska regressionerna5. Den första regressionen 

inkluderade de oberoende variablerna vertikal och horisontell tillit (Modell 1). Den andra 

innefattade även kontrollvariablerna minoritet, utbildning, kön och ålder (Modell 2). Den 

tredje regressionen innehöll samma variabler som Modell 2 med ett tillägg av 

kontrollvariablerna om inställning och kunskap (Modell 3). Resultatet av de tre 

regressionerna redovisas i Tabell 4.3.  

I Modell 1 har horisontell tillit positiv effekt och vertikal tillit negativ effekt. Dock är varken 

horisontell eller vertikal tillit signifikant6. Likt i Modell 1 är vare sig horisontell tillit eller 

vertikal tillit signifikant i Modell 2. Även kontrollvariablerna ålder exkluderas då den inte 

befinner sig inom accepterad signifikansnivå. Utbildning, Kön, minoritet och samisk minoritet 

har ett signifikans värde under 0,1. Det betyder att om en medborgare ökar sin utbildning 

stiger sannolikheten att delta i tillståndsprocessen Sannolikheten att delta växer om 

personen är man. För allmän minoritetstillhörighet minskar sannolikheten att delta men 

ökar markant för samisk minoritet. 

Modell 3 uppvisar inga större skillnader från de andra två modellerna. Varken horisontell, 

tillit eller vertikal tillit är signifikanta i Modell 3. Kontrollvariablerna från Modell 2 uppvisar 

liknande resultat i Modell 3. Gällande de sista kontrollvariablerna kunskap1, kunskap2, 

inställning1 och inställning2, utesluts inställning2 som inte erhöll acceptabel signifikans nivå. 

Variabeln kunskap1 visar att om en medborgare anser att de har bra kunskap om 

tillståndsprocessen ökar sannolikheten att de deltar. För medborgare med dålig kunskap om 

tillståndsprocessen minskar sannolikheten att delta. Likaså minskar positiv inställning till 

processen sannolikheten att delta i processen. 

                                                           
4 SPSS är ett datorprogram för statistisk analys. SPSS används för att förstå data, analysera trender, förutsäga och 
planera och validera antaganden och driva korrekta slutsatser (SPSS). 
5 Logistisk regressionsanalys är en analys som liknar linjär regressionsanalys med undantag av att resultatet är dikotomt.  
6 Signifikansnivån som är acceptabel i denna undersökning är 0,1. 
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Nagelkerke R Square (Pseudo R square) ger dock inte någon av modellerna någon förklarings 

styrka då den maximalt uppnår en nivå på 23,2 procent. 

Tabell 4.3 Logistisk regressionstabell. Standardfel inom parentes. 

 Modell 1 

Exp (B) 

 

Sig. 

Modell 2   

   Exp (B) 

 

Sig.  

Modell 3 

   Exp (B) 

 

Sig 

V-tillit ,964 

(,155) 

,816 1,114 

(,170) 

,523 1,335 

(,184) 

,117 

H-tillit 1,040 

(,042) 

,353 1,017 

(,046) 

,706 ,989 

(,049) 

,821 

Utbildning   1,564   

(,148) 

,002 1,437 

(,161) 

,025 

Minoritet   ,211** 

(,608) 

,010 ,269** 

(,623) 

,025 

Same 

(minoritet) 

  18,789**   

(,635) 

,000 10,910** 

(,662) 

,000 

Ålder   ,989   

(,007) 

,109 ,992 

(,008) 

,327 

Kön   1,831  

(,201) 

,003 1,853 

(,223) 

,006 

Kunskap1     1,341 

(,066) 

,000 

Kunskap2     ,877** 

(,056) 

,020 

Inställning1     ,845** 

(,101) 

,095 

Inställning2     ,991** 

(,091) 

,919 

Konstant ,270 

(,457) 

,004 318885401,0 

(14,130) 

,166 151972,489 

(15,265) 

,434 

       

Nagelkerke R 

Square 

, 002   ,143  ,232  

Notering: Modell 1 N = 662, Modell 2 N = 649, Modell 3 N= 599. Pearsons Korrelation, **= Korrelationen är signifikant på 
0,01 nivå. (2-tailed), *= Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå. (2-tailed). 
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5. ANALYS OCH SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen var undersöka hur tillit påverkar deltagande i konfliktfyllda 

samhällsprocesser. Tidigare forskning pekar på att tillit har betydelse för deltagande, oavsett 

om det är hög tillit eller brist på tillit. Den horisontella tilliten var relativt hög då 49,1 procent 

placerade sig som ”höglitare” på skalan från 1-10. Likaså var den vertikala tilliten relativt hög 

med ett medelvärde på 2,9338 (Maximum 5). Deltagande i tillstånds och samrådsprocessen 

var emellertid lågt. Endast 163 av 700 respondenter hade deltagit, formellt eller informellt.  

Hypoteserna som ställdes upp i teorikapitlet var: 

 H1: Vertikal tillit har betydelse för deltagande.  

 H2: Horisontell tillit har betydelse för deltagande. 

Empirin som resulterar från denna undersökning visar att ingen av de oberoende variablerna 

var signifikanta i varken Modell 1, Modell 2 eller Modell 3. Därav faller hypoteserna som i 

detta fall undersökte medborgarnas deltagande i en konfliktfylld samhällsprocess. 

En möjlig förklaring till detta intetsägande resultat hade varit att det är fel i teorin och 

forskning. Detta är högst osannolikt då teorierna om tillit, socialt kapital och deltagande är 

väl undersökta och konstant beprövade. En annan möjlig förklaring kan vara att måttet på 

tillit inte är optimalt för denna undersökning. Förutom skillnaden mellan partikulärt eller 

generell tillit kan det även finnas skillnader inom kategorierna. Undersökningen frågade 

efter och mätte den generella tilliten. Beroende på vad deltagarna associerar med tillit kan 

svaren skilja sig åt. Att ha förtroende för att alla medborgare i samhället betalar skatt är inte 

detsamma som att lita på att alla medborgare lämnar en upphittat plånbok till polisen. 

Vidare forskning kan vara att undersöka den horisontella tilliten mera specifikt och 

kategorisera olika typer av generellt förtroende, för att sedan se om någon av dessa har 

betydelse för deltagande. 

Den kontrollvariabel som visade störst betydelse för deltagande var samisk 

minoritetstillhörighet, i både Modell 2 och Modell 3. Som nämndes tidigare i uppsatsen 

hamnar ofta samernas intressen i konflikt med gruvnäringens intressen vilket kan förklara 

varför denna kontrollvariabel visade mest positiv effekt på deltagande. Detta kan vara 

specifikt för mitt fall eftersom deltagandet som efterfrågade enkäten gällde tillstånds- och 
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samrådsprocesser som rör gruvetablering. På fråga om allmän minoritetstillhörighet var 

resultatet de motsatta. Sannolikheten att delta minskade om medborgare tillhör någon 

annan minoritet än den samiska.  

Variabeln angående utbildning handlade om att högutbildade deltar i val i större 

utsträckning än lågutbildade. I detta fall var det inte fråga om deltagande i ett politiskt val 

utan deltagande i en tillstånds- och samrådsprocess. Variabeln erhöll en acceptabel 

signifikans nivå och hade positiv effekt för deltagande i både Modell 2 och Modell 3. 

Utbildningsnivån i detta fall, liksom i politiskaval, ter sig ha betydelse för deltagande. Om 

medborgare ökar utbildningsnivån, ökar sannolikheten att delta i tillstånd- och 

samrådsprocessen.  

Fyra kontrollvariablar användes i Modell 3 som är direkt kopplade till gruvetablering, 

Kunskap1, Kunskap2, Inställning1 och Inställning2. De variabler med acceptabel signifikans 

nivå var kunskap1, kunskap2 och inställning1. Kunskap1 frågade om svarspersonernas ansåg 

sig ha bra kunskap om tillståndsprocessen. Denna variabel gav positiv effekt på deltagande. 

Sannolikheten att delta i tillstånds- och samrådsprocessen ökar om medborgaren anser sig 

ha kunskap om processen. Kunskap2 som efterfrågar det motsatta, om svarspersonerna 

ansåg sig ha dålig kunskap om tillståndsprocessen, gav negativ effekt. Det betyder att 

sannolikheten att delta minskar om medborgare anser sig ha dålig kunskap om 

tillståndsprocessen. Vilket ter sig rimligt i jämförelse med kunskap1. 

Variablerna Inställning1 och Intsällning2 kontrollerade om medborgares inställning till gruvor 

och gruvetableringar, både generellt och i den egna kommunen, har någon betydelse för 

deltagande. Parallellen drogs till det faktum att sannolikheten att rösta i politiska val 

tenderar att vara högre bland de personer som står långt ut till vänster eller långt ut till 

höger ideologiskt. I denna uppsats handlar det om medborgare som befinner sig på 

ytterkanterna i fråga om inställning till gruvor och gruvetablering är en bakomliggande faktor 

för deltagande. Inställning1 frågade om medborgares generella inställning till gruvor och 

gruvetablering. Resultatet visar att en positiv inställning till gruvor och gruvetablering ökar 

sannolikheten för deltagande i tillstånds- och samrådsprocessen. Som nämnts ovan var 

Inställning2 inte signifikant och exkluderas följaktligen. Bortsett från den dåliga 

förklaringsfaktorn (Pseudo R Square) på modellerna ter sig kunskap om tillståndsprocessen 

och inställning till gruvetablering ha betydelse för deltagande i tillstånd- och 
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samrådsprocessen. Detta kan vara intressant forskning för framtiden gällande deltagande i 

gruvetableringsprocesser, kunskapens och inställningens betydelse för deltagande. Specifikt 

inställningen betydelse, av den orsak att de medborgare som demonstrerar mot 

gruvetablering och skapar opinion mot gruvetablering oftast inte har en positiv inställning till 

gruvetablering. 

Motivation till deltagande kan vara en faktor och något intressant för framtida forskning om 

deltagande. Att undersöka varför medborgare väljer att delta eller inte delta i en process 

som denna. Tror medborgare att deltagande kan påverka beslut och leda till förändring? Om 

medborgare tror att de kan påverka och förändra, är det en faktor som påverkar 

deltagande? Eller tvärtemot, deltar medborgare för att motverka förändring? Till exempel 

att medborgare är nöjda med den rådande situationen eller ett beslut om prospektering och 

vill behålla det. Undersökning som fokuserar på motivation kan eventuellt förklara 

ytterligare faktorer kring deltagande. Slutsatsen är således att mer forskning behövs för att 

undersöka deltagande i konfliktfyllda samhällsprocesser. 
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APPENDIX 

BILAGA 1 
 

    Histogram, vertikal tillit kommunfullmäktige.              Histogram, vertikal tillit kommunala förvaltningen. 

 

            Tillit                       Tillit 

Notering: Medelvärde = 2,91, Std. Dev = 1,039, N = 689.               Notering: Medelvärde = 2,91, Std. Dev = 0,991, N = 685. 

 

           Histogram, vertikal tillit Länsstyrelsen.             Histogram, vertikal tillit Bergstaten. 

 

             Tillit                   Tillit 

Notering: Medelvärde = 2.88, Std. Dev = 0,966, N = 687.                Notering: Medelvärde = 2,89, Std. Dev = 1,082, N = 681                                                                    
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            Histogram, vertikal tillit Sametinget                         Histogram, vertikal tillit Naturvårdsverket. 

 

                 Tillit                           Tillit 

Notering: Medelvärde = 2,34, Std. Dev = 1,052, N = 684             Notering: Medelvärde = 2,97, Std. Dev = 1,009, N = 685. 

 

 

         Histogram, vertikal tillit Polisen.                Histogram, vertikal tillit Domstolarna. 

 

                 Tillit                             Tillit 

Notering: Medelvärde = 3,58, Std. Dev = 0,97, N = 687.                 Notering: Medelvärde = 3,51, Std. Dev = 0,975, N = 687. 
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           Histogram, vertikal tillit Riksdagen.                    Histogram, vertikal tillit Regeringen 

 

                      Tillit                             Tillit 

Notering: Medelvärde = 3,1, Std. Dev = 1,042, N = 688                Notering: Medelvärde = 2,98, Std. Dev = 1,098, N = 688. 

 

 

        Histogram, vertikal tillit Europaparlamentet                    Histogram, vertikal tillit EU - kommissionen 

 

                         Tillit    Tillit 

Notering: Medelvärde = 2,55, Std. Dev = 1,053, N = 688.                Notering: Medelvärde = 2,52, Std. Dev = 1,067, N = 687. 


