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Abstrakt 

Den här studien kommer handla om tillit till abstrakta system och mellanmänsklig tillit hos 
medborgarna i Sollefteå kommun. 

Vårt syfte är att titta på skillnader i tilliten och eventuella samband som finns mellan tre bak-
grundsfaktorer, kön, ålder och utbildningsnivå, samt till stödet för BB-ockupationen. De 
frågeställningar vi vill ha svar på är Hur skiljer sig Sollefteåbornas tillit med avseende på so-
ciala gemenskaper på olika nivåer?, Vad är betydelsen av respondenternas bakgrundsfaktorer, 
d.v.s. kön, ålder och utbildning? och Hur ser sambandet ut hos mellanmänsklig tillit och stödet 
för BB-ockupationen, kontra tillit till abstrakta system och stödet för BB-ockupationen?.
 
Vi kommer att använda oss av Giddens teori om tillit till abstrakta system (1996) och Putnams 
ansats om socialt kapital, det vill säga mellanmänsklig tillit (2001).

Resultatet av denna studie visar på att det finns skillnader inom den mellanmänskliga tilliten 
och tilliten till abstrakta system. Vi kan även se samband mellan tillitsvariablerna och våra tre 
bakgrundsfaktorer. I resultatet syns det att människor som har hög mellanmänsklig tillit har 
starkare samvariation med stödet för ockupationen av BB, än de människor som har hög tillit 
till abstrakta system.

Nyckelord: Tillit, socialt kapital, mellanmänsklig tillit, tillit till abstrakta system  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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att handla om tillit hos medborgarna i Sollefteå Kommun. Detta är med 
tanke på att BB i Sollefteå ockuperades i januari 2017 som en protest för att försöka hindra 
dess nedläggning. Vi fick inspiration att skriva vår c-uppsats om detta när vi lyssnade på två 
personer, som tidigare studerat vid Mittuniversitetet, som pratade om deras uppsats som då 
handlade om BB-nedläggningen i Sollefteå. När vi väl satte oss in i ämnet insåg vi att det finns 
mycket tidigare forskning om liknande fenomen då brist på tillit till abstrakta system kan leda 
till starkare mellanmänsklig tillit (Lundgren & Nilsson, 2018). Då människor litar starkt på 
varandra bildas en starkare gemenskap och ett starkare engagemang bland individerna (Put-
nam, 2001).

Vi lever i samhällen idag som består av olika system. Både abstrakta system, som exempelvis 
sjukvården, och även sociala system, alltså människor emellan. Vi behöver dessa olika system 
då de fungerar som en trygghet för oss och de behövs för att vårt samhälle ska kunna fungera. 
Vår studie handlar om vilka tillitsskillnader som finns bland våra respondenter, där vi tittar på 
hur tillitsbilden bland Sollefteås medborgare ser ut. Med denna tillitsbild menar vi tilliten till 
abstrakta system och den mellanmänskliga tilliten, samt hur denna bild ser ut bland våra in-
formanter.

Sollefteå är en tätort belägen i Västernorrlands län. I Sollefteå kommun bor det över 19.000 
invånare, varav 7.500 bor i tätorten, medan resten ute på landsbygden. I oktober 2016 hade 
landstingsfullmäktige i Sollefteå sammanträde för att diskutera olika beslut rörande Västernor-
rlands kvinnosjukvård. Ett av de alternativen som diskuterades handlade om att stänga förloss-
ningsenheten, operationsverksamheten och akutvården på Sollefteås sjukhus. Detta diskuter-
ades i samband med att landstinget försökte och arbetade med att eliminera den osäkerhet som 
fanns i ekonomin inom Sollefteås kvinnosjukvård. Utifrån de underlagsrapporter som skapades 
skrev förvaltningschefen om ett beslut att stänga BB på Sollefteås sjukhus. Förvaltningschefen 
tog dock även upp olika nackdelar som kan förekomma för patienterna, som långa reseavstånd 
som i detta fall inte går att undvika vid eventuell förlossning. En av de fördelar som nedläg-
gningen av BB i Sollefteå är att det blir lättare att nå den expertkunskap inom området, då den 
kommer finnas tillgänglig på de olika orter som patienterna kan behöva åka till. Detta medför 
då att det kan kännas tryggare, även om de behöver resa till annan ort (Landstinget Västernor-
rland. 2016. s. 23-24). 

Olika svar på frågan om nedläggningen av Sollefteå BB har förekommit i media. Landstinget 
har gått ut med svaret att det är personalbrist och kostnaderna för dyra flexibla läkare blev på 
tok för hög (Landstinget Västernorrland. 2017).  Dock väljer media att ta fram andra anled-
ningar, exempelvis den stora osäkerheten hos patienterna hos oerfarna förlossningsläkare, på 
grund av för få förlossningar i Sollefteå och tilliten hos patienterna minskar (Öst, 2016). 
Nedläggningen av BB i Sollefteå resulterade i missnöje och upprörda medborgare. Detta miss-
nöje ledde till en ockupation som startades 30 januari 2017 och detta pågår än idag (30 april 
2017). Det hördes en del rykten om en eventuell ockupation runt om i den stora folkmängden, 
eftersom dåvarande Landstinget inte hörde på deras lösningar och förslag till att förbättra situa-
tionen. Slutligen var det en person som fick nog och bestämde sig för att starta en ockupation, 
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efter instämmande av övriga folkmassan som befann sig vid detta möte. Socialdemokraterna i 
landstinget röstade nej till nedläggningen av BB och de blev efter detta totalt maktlösa. Därför 
engagerade sig människor här och tog över situationen för att försöka rädda situationen, då de 
inte längre kände någon tillit till det politiska partiet (Sollefteå BB-ockupationen. 2017). 

Ockupationens mål är att hindra nedläggningen för att kvinnorna i Sollefteå ska få en säker, 
trygg och framför allt en förlossning som de inte ska behöva åka flera mil för att kunna genom-
föra. Ockupationen har även lett till en enorm gemenskap i Sollefteå där människorna har gått 
ihop och stöttat varandra, ända från starten till nutid. Vi kan utgå från tanken att deras tillit till 
varandra är stark då alla som deltar och stöttar ockupationen gör det helt frivilligt och inget 
våld brukas. Det är civila människor som står upp tillsammans för att skydda deras rättigheter. 
För att ockupationen ska kunna fungera krävs det att människorna litar på varandra, att de litar 
på att näste man kommer till sitt pass. När politikerna inte lyssnar på dem, såg de att den enda 
utvägen var en gemensam ockupation av BB för att tillsammans försöka stoppa politikernas 
vilja att lägga ner förlossningsenheten på Sollefteå sjukhus (Sollefteå BB-ockupationen. 2017). 

Man kan anta att medborgarnas tillit till Region Västernorrland och andra samhälleliga system 
rubbas då beslut fattas som gör dem missnöjda. De kan då istället börja ty sig till varandra för 
att gemensamt arbeta mot dessa beslut. Anthony Giddens är en teoretiker som menar att män-
niskor som bor i moderna samhällen har tillit till abstrakta system. Tillit till olika system i ett 
land uppstår i takt med att medborgarna deltar dagligen i dessa system, på så sätt kan tillit till 
abstrakta system likna en vanlig mellanmänsklig tillit (Giddens, 1996, s. 85). Utifrån vad vi 
kan se har hänt i Sollefteå, vill vi undersöka just denna tillit. Både den mellanmänskliga 
tilliten, och även till abstrakta system som, sjukvården och Region Västernorrland. Vi vill un-
dersöka olika faktorer som kan ha ett samband till tilliten, samt om vi kan se att den tillit vi 
undersöker har en samvariation till ockupationen av BB.

1.1 Syfte och frågeställningar 

Nedläggningen av BB i Sollefteå har blivit ett hett ämne hos deras invånare. På grund av den 
turbulens som politikernas beslut orsakat och missnöjet med sjukvården, är vårt syfte med upp-
satsen att undersöka skillnader i den mellanmänskliga tilliten och tilliten till abstrakta system i 
samhället i Sollefteå, samt om tilliten har ett samband till medborgarnas stöd för ockupationen 
av BB: alltså om de som har högre tillit till varandra, än till institutioner, i högre grad stödjer 
ockupationen. 

Vi vill ta reda på hur medborgarnas tillit skiljer sig beroende på kön, ålder och utbildningsnivå, 
och även här vill vi undersöka eventuella samband. Forskning visar att ju högre utbildning man 
har, desto mer tillit känner man till samhället. I och med att man får mer kunskap har man 
större och djupare förståelse om vad som gör att man känner sig trygg i sitt samhälle, och att 
man litar på sina medmänniskor (Torége, 16/1-17). Skillnaden mellan män och kvinnor när det 
kommer till tillit till medmänniskor, socialt kapital, har varit nästintill obefintlig (Torége, 11/1-
17). Därför kommer vi istället analysera för att se ifall ett samband mellan kön och tillit finns.
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De frågeställningar vi vill ha svar på lyder;
• Hur skiljer sig Sollefteåbornas tillit med avseende på sociala gemenskaper på olika 

nivåer, det vill säga tilliten till abstrakta system och den mellanmänskliga tilliten?  

• Finns det ett samband mellan respondenternas bakgrundsfaktorer, d.v.s. kön, ålder och 
utbildning, och tilliten?  

• Hur ser sambandet ut hos mellanmänsklig tillit och stödet för BB-ockupationen, kontra 
tillit till abstrakta system och stödet för BB-ockupationen?  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2. Tidigare forskning 

I denna del kommer vi inleda med att beskriva tidigare forskning som tar upp begreppet tillit i 
allmänhet. Sedan går vi in på forskning om olika skillnader i tillit som tidigare forskats om. 
Detta är relevant för vår studie då även vi vill titta på skillnader i tilliten hos Sollefteås med-
borgare och inför detta vill vi skaffa oss en förförståelse om hur det sett ut i tidigare studier. 
Efter detta diskuterar vi studier som gjorts angående förändringar i tillit som skett över ett antal 
år för att se eventuella förändringar i tillit. Varför vi ser på förändringar inom tilliten är även 
här för att skapa oss en förståelse till hur detta område ser ut och för att det kan antas skett 
förändringar i tilliten i Sollefteå på grund av den politiska turbulensen.  Slutligen går vi in på 
tillit och protest, som det fenomen vi i denna uppsats kommer studera. Detta handlar bland 
annat om att starkare mellanmänsklig tillit leder till starkare engagemang i olika protester i 
samhället. 

2.1 Tillit 

Sören Holmberg och Bo Rothstein (2015) undersökte mellanmänsklig tillit i Sverige och upp-
täckte att människor i Sverige litar på varandra. Jämfört med andra länder när det kommer till 
tillit till våra medmänniskor, ligger Sverige bland de som har högsta andel personer som litar 
på varandra. 80% av svenska befolkningen tycker att de kan lita på andra. Att det råder tillit 
mellan personer i en nation kan ses som ett socialt kapital, som är en viktig komponent för att 
ett samhälle ska fungera. I ett land där många individer litar på varandra gör det lättare att fatta 
beslut, det blir effektivare, samt lättare att implementera fattade beslut. En hög mellanmänsklig 
tillit leder till att människor lättare delar med sig av vad de har, exempelvis ekonomiska och 
sociala förmåner. Tillit till andra i ett land leder till att det blir lättare att betala skatt, som i sin 
tur leder till att man kan bygga elementära institutioner. Om individer litar på att sina medmän-
niskor betalar skatt och inte fuskar, leder det till att staten får in skattemedel som möjliggör 
skapandet av ett välfungerande samhälle. Ett land med andra grupper som har mindre mellan-
mänsklig tillit kan det utvecklas till att fler och fler personer börjar lita mindre på varandra. Låg 
mellanmänsklkig tillit skapar motsatsen till vad hög mellanmänsklig tillit står för. Institutioner 
fungerar sämre, de blir inte lika effektiva som i ett samhälle där mellanmänsklig tillit råder 
(Holmberg & Rothstein, 2015, s. 37 - 38). 

Borelius (1998) diskuterar begreppet tillit. Tillit har ett sociologiskt ursprung och även här står 
sociala strukturer i fokus. Tilliten kan ses som ett resultat av olika sociala relationer som 
återfinns hos människorna. Dessa relationer kan vara antingen instrumentella, rationella eller 
emotionella, och de strävar efter att uppfylla individens behov för att kunna anpassa sig på ett 
så bra sätt som möjligt. De är människornas tro som är med och påverkar tilliten som en del av 
vårt sociala samhälle. Tack vare tillit skapas en stabilitet bland individerna i ett samhälle. Detta 
resulterar även i en social gemenskap, med ett stadigt samarbete och en stark sammanhållning. 
Tilliten handlar slutligen om att tro på varandra och att sina medmänniskor menar väl i sina 
handlingar (Borelius, 1998, s. 6). Studien tar upp just att tilliten skapar den sociala ordning 
som vi lever i idag. Ju starkare tillit till människorna och samhället, desto starkare blir sam-
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manhållningen. Tack vare tilliten blir det enklare för individerna att acceptera den sociala verk-
lighet vi lever i (Borelius, 1998, s. 8-9).

2.2 Skillnader i tillit 

Skillnader inom den mellanmänskliga tilliten går att se utifrån forskning som tidigare har 
gjorts. Det går att konstatera att människor lita på varandra i olika grad, där vissa har hög tillit, 
medan andra har låg mellanmänsklig tillit. Skillnader förekommer inom tilliten, men dessa är 
inte markanta (Holmberg & Rothstein, 2015, s. 39, 44). Den mellanmänskliga tilliten skapas 
successivt med tiden genom att människor skapar relationer till varandra. Detta skiljer sig med 
tilliten till abstrakta system då denna tillit är något som människor uppnår ganska snabbt, detta 
är ingenting som vanligtvis innebär en process (Luhmann, 2005, s.19). Giddens lyfter upp 
skillnader mellan tillit till abstrakta system och mellanmänsklig tillit. Med det menar han att 
den mellanmänskliga tilliten är ömsesidig, man ger och får. Det är inte samma sak när det 
handlar om tillit till abstrakta system, där tilliten är ensidig från individen (Giddens, 1996, s. 
110).

Det finns skillnad bland politiska partianhängare om hur de litar på andra personer. Individer 
som håller på Sverigedemokraterna eller Feministiskt Initiativ har lägre mellanmänsklig tillit 
än övriga partimedlemmar (Holmberg & Rothstein, 2015, s. 39 - 41).  I ett land med varierande 
grupper förekommer skillnader i hur mycket eller lite de litar på varandra. Kvinnor och män 
visade ingen skillnad när det kommer till hur väl de litar på sina medmänniskor. Det finns en 
variation i tilliten bland olika åldrar, unga personer under 30 år litar mindre på andra människor 
jämfört med äldre grupper. Det finns klara skillnader bland olika klasser i Sverige. Då de un-
dersöker utbildningsnivån för att se skillnader i tilliten, visar resultatet att 70% av de 
högskoleutbildade personer som tillfrågades känner stark mellanmänsklig tillit, medan de 
lågutbildade ligger på ungefär 40-50% (Holmberg & Rothstein, 2015, s. 40). 

Sören Holmberg och Bo Rothstein (2016) har skrivit om att tillit människor emellan skapar 
goda samhällen. I ett land där en övervägande majoritet litar på varandra skapas det ett 
samhälle som fungerar väl, det kan också ses som att landet har ett socialt kapital (Holmberg & 
Rothstein, 2016, s. 1). I Sverige råder bland den högsta mellanmänskliga tilliten i världen, men 
det finns grupper som har lägre mellanmänsklig tillit. Personer som saknar arbete, människor 
med annan bakgrund än svensk, samt individer som är sjukskrivna har lägre mellanmänsklig 
tillit jämfört med övriga grupper (Holmberg & Rothstein, 2016, s. 5-7). Den sociala tilliten 
mellan människor är nödvändig för att ett samhälle ska kunna ha en bra struktur och kunna 
lyckas med dess funktion. Det finns en del skillnader i tilliten hos människorna, det sociala 
kapitalet, när man tittat på bland annat unga och gamla, friska och sjuka, olika födelseländer 
och hos könen. En av anledningarna till detta är just att individers bakgrunder påverkar hur 
deras tillit är till både institutioner, men framförallt till sina medmänniskor. Skillnaderna syns 
tydligast när man jämför olika grupper för att se deras mellanmänskliga tillit (Holmberg & 
Rothstein, 2016, s. 2).
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2.3 Förändringar i tillit 

Enligt en studie som SOM-institutet genomförde 2016 om mellanmänsklig tillit i Sverige tas 
det upp förändringar inom tilliten under en 20-årsperiod. Studien genomfördes med hjälp av 
enkäter som sammanställts under ett flertal år och som här jämförs (SOM-institutet, 2016, s. 1-
3). Det råder ingen större förändring inom den mellanmänskliga tilliten under denna 20-årspe-
riod och det går att konstatera att denna typ av tillit är relativt konstant (SOM-institutet, 2016, 
s. 6). Förändringar i tilliten till abstrakta system kan ske hos människorna. Denna tillit skapas 
dagligen genom interaktioner med både människor och system. Vi hyser tillit till abstrakta sys-
tem varje dag och denna tillit skapas snabbt, vilket även leder till att förändringar i tilliten ock-
så kan ske snabbt hos medborgarna i ett samhälle, då exempelvis något negativt inträffar 
(Luhmann, 2005, s.19-20).

Studien från SOM-institutet (2016) visar att andelen kvinnliga höglitare låg på 60% medan 
andelen män låg på 57% år 1996. Tjugo år sedan hade det inte skett någon större förändring 
bland män och kvinnor som hade hög tillit till andra människor. År 2015 var andelen män som 
hade hög tillit på 58% respektive 61% för kvinnor som hade samma nivå av tillit till sina 
medmänniskor (SOM-institutet, 2016, s. 7). Samma undersökning jämfördes bland människor 
med olika utbildningsbakgrunder, personer med låg utbildning visade tydlig förändring. När 
studien startades hade individer med låg utbildning 51% mellanmänsklig tillit och samma 
grupps tillit hade förändrats med 4%  och låg nu på 47% tjugo år senare. Personer med mede-
lutbildning visade inga förändringar i deras tillit till andra människor under tjugo år. När det 
kommer till högutbildade personer hade det inte hänt mycket förändring på hur de litar på an-
dra, skillnaden var 1% mer (SOM-institutet, 2016, s. 9). Hos personer som bor på landsbygden 
eller i mindre tätorter kan vi se att deras tillit till sina medmänniskor inte förändrats på ett 
märkbart sätt (SOM-institutet, 2016, s. 11). Om vi tittar på ålder när det kommer tillit kan vi se 
även här att någon markant skillnad finns inte. Det har gått lite upp och ner under åren med ca. 
5%. Men mellan 1996 och 2015 ser vi att åldersgrupper mellan 30-85 år vars tillit har ökar med 
ungefär 2%. Medans tilliten hos åldersgruppen 16-29 år har minskat med 4%. Alltså är det inga 
händelser som i sin tur påverkat tilliten markant hos dessa åldersgruppen som deltagit i denna 
undersökning (SOM-institutet, 2016, s. 8). 

2.4 Tillit och protest 

Liknande fenomen, som ockupationen av BB i Sollefteå, har hänt tidigare i norra Sverige. I 
Dorotea 2012, som då bestod av ca. 1500 medborgare, bestämdes det att akutmottagningen 
skulle stängas för gott. Detta skulle medföra att patienter som skulle behöva uppsöka en akut-
mottagning skulle behöva resa 5 mil till närmaste sjukhus för att uppsöka vård. Under flera 
årtionden har norra Sverige kämpat med nedskärningar, på grund av att folk flyttat från lands-
bygden till storstäder, vilket påverkat lokal handel, service, och sjukvården. Medborgarna i 
Dorotea valde att protestera mot beslutet att stänga deras akutmottagning och det resulterade i 
en ockupation av denna del av sjukhuset. Ockupationen varade i över tre år, tills landstinget 
äntligen gick med på att hålla akuten öppen. Detta fenomen kom att få namnet Doroteaup-
proret. Ockupationen hade mycket starkt stöd runt om i lokalområdet, Dorotea, men även från 
närliggande samhällen som också skulle drabbas av att akuten skulle stänga igen. Dock fick de 
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även en del kritik av bland annat media, för att många inte tyckte att ockupanterna kunde 
försvara sina handlingar. Vissa tyckte att det gick lagligt och lugnt till, medan andra hade andra 
åsikter. Detta var en av anledningarna till att ockupationen lades ner och landstinget gick med 
på att inte stänga akutmottagningen (Lundgren & Nilsson, 2018, s. 16). 

Alla som ville vara med och ockupera fick, det var helt frivilligt och bestod mest av volontärer 
i medelåldern, vilket kan tolkas som ett symptom på en hög mellanmänsklig tillit. De som del-
tog kände inte varandra i början, utan människor från närliggande områden valde att ställa upp 
för att visa att de inte var nöjda över situationen. De flesta av ockupanterna bodde dock i 
Dorotea och en av anledningarna till att medelåldern var så pass hög, var för att de äldre med-
borgarna, som pensionärer, ställde upp så att de yngre kunde vara hemma med sina barn. De 
ansåg att de var mer flexibla och hade lättare att spendera dag och natt på sjukhuset. Doroteas 
medborgarna gick ihop i en gemenskap och ställde upp för varandra. Det verkar alltså som att 
när liknande händelser inträffar, när något som kommer påverka alla i en stad håller på att ske, 
sammanstrålar människor och börjar arbeta tillsammans, för att visa att de inte tycker om, eller 
accepterar det som håller på att hända. Även fast majoriteten ville ockupera för att försöka be-
hålla akutmottagningen, så var det folk som ansåg att en ockupation inte var det rätta sättet att 
protestera beslutet (Lundgren & Nilsson, 2018, s. 17-18). 

En av ursäkterna som ockupanterna hade var de känslomässiga banden som uppstod, vid akuta 
behov påverkas inte bara patienter, utan även vänner och familjer runt omkring. Detta skulle 
medföra otrygghet hos människorna och det var en av anledningarna till att ockupationen va-
rade så pass länge och varför de inte gav sig för att de fick som de ville. Den gemenskap och 
sammanhållning som uppstod visar på ett starkt socialt kapital hos medborgarna i Dorotea, då 
de litade på, och ställde upp för varandra (Lundgren & Nilsson, 2018, s. 19). 

I en studie som genomfördes 2004 skriver författarna Benson och Rochon om mellanmänsklig 
tillit och hur detta sammankopplas med protester. Studien tar upp förhållandet mellan tillit och 
protest och tittar på detta utifrån ett politiskt, kulturellt och socialt perspektiv. De undersöker 
tillit som en faktor som motiverar människor till att delta i protester, samt att tilliten bidrar till 
hur intensivt protesterna går till. Det författarna menar med detta är att de individer som besit-
ter hög tillit förväntas delta i protester med ett mindre engagemang, då de försöker förbättra 
situationen på ett annat sätt. Dock menar de att tillitens olika värderingar är med och skapar 
olika protester och bidrar till hur och hur länge de håller på. Mellanmänsklig tillit kan fungera 
som både personligt och socialt kapital som skapar en sammanhållning mellan människor, ib-
land i form av protester (Benson och Rochon, 2004, s. 435, 439). 

En viktig aspekt som tas upp i Benson och Rochons studie (2004) är att det inte är troligt att en 
ensam person i en demonstration eller protest kan göra skillnad, utan här är det av vikt att flera 
personer ställer upp för att tillsammans kunna bli starkare och göra skillnad. Därför är ett högre 
antal deltagare viktigt för då är möjligheten större att resultaten av protesterna är positiva. 
Chanserna att detta ska lyckas beror på antalet deltagare och det är större hopp att fler män-
niskor går med ifall det är många som är intresserade. Då människor ser vad de är villiga att 
göra för förändring blir allt flera engagerade och detta hänger på människors tillit till varandra. 
Den mellanmänskliga tilliten leder alltså till att individer är mer redo att faktiskt delta i demon-
strationer och protester, eftersom de då litar på att allt fler kommer att vara med. Denna effekt 
märks tydligast när det kommer till krav som ställs och hur kostsam protesterna är. Relationen 
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mellan protester och mellanmänsklig tillit vilar på den osäkerhet som finns både på vinsten och 
kostnaden som medföljer deltagandet i protester. Här menar författarna att personer med 
starkare tillit är mer troliga att delta då de anser att det är säkert och värt mödan (Benson och 
Rochon, 2004, s. 436-437). 

De som har stark tillit har möjligheten att med mer säkerhet, än de som har lägre tillit, beräkna 
hur stor sannolikheten är att protesten lyckas. Detta är tack vare att individers starka tillit gör 
det lättare för dem att räkna ut resultaten av andras ageranden. Den största chansen för att 
protesten ska fungera är ifall den är lugn, precis som den i Sollefteå är, där ingen våld brukas 
(Benson och Rochon, 2004, s. 438). I Bensons och Rochons studie (2004) visar de att enligt 
deras resultat kan man se att mellanmänsklig tillit, och inte utbildning som de även undersökte, 
är en avgörande faktor för sannolikheten att personer deltar i protester. Samt att det även avgör 
hur pass intensivt man engagerar sig. Tillit är en mycket viktig faktor och det är tydligt när man 
tittat på protester där många människor engagerar sig (Benson och Rochan, 2004, s. 450, 454).  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3. Teori 

I den här sektionen kommer vi att presentera det teoretiska ramverk som vi använder oss av i 
denna uppsats. Vi börjar med att diskutera Robert Putnams teori angående socialt kapital och 
mellanmänsklig tillit. Sedan diskuterar vi begreppet tillit utifrån Anthony Giddens ansats. Slut-
ligen tar vi upp våra teoretiska begrepp och varför dessa är relevanta för studien, samt de hy-
poteser vi kommer pröva i denna uppsats.

3.1 Mellanmänsklig tillit 

Robert Putnams teori om mellanmänsklig tillit och socialt kapital kommer här ligga i fokus. 
Putnam diskuterar hur sociala samhällen och system fungerar och vad som ligger till grund för 
deras funktion. En av grunderna är gemenskapen som finns bland människorna och hur man 
förhåller till sig politiker, allmänheten och till samhälleliga ledare. Putnam tar upp att 
självständigheten är mycket viktigt och även fast vi är beroende av människor omkring oss, är 
självständigheten fundamental. Våra nätverk som vi skapar med andra system och människor 
är en av grundpelarna som bidrar till samhällets funktion (Putnam, 2001, s. 99). En annan as-
pekt som Putnam tar upp är att om det inte finns trovärdiga gemensamma engagemang bland 
människorna händer det lätt att individer blir “friåkare”. Det Putnam menar med detta är att 
samhället är beroende av att vi människor kan agera tillsammans och bilda en gemenskap. Om 
alla handlar på egen hand och gör som de vill, påverkas olika system i samhället negativt. Men 
om människorna istället går ihop och litar på varandra kommer system att fungera bättre redan 
från grunden. Om samhällets individer går samman blir de starkare och kan klara av eventuella 
kriser som kan uppstå i samhället. Tilliten till varandra i ett medborgerligt samhälle är funda-
mentalt för ett hållbart system där självsäkerhet bland individerna råder (Putnam, 2001, s. 164-
165). I ett samhälle som har mycket socialt kapital är det lättare med samarbete hos medbor-
garna och där finns det en starkare gemenskap. Det Putnam betonar när han diskuterar socialt 
kapital är just hur viktigt det är med sociala organisationer, nätverk och tillit. Samt hur alla 
dessa bidrar till att förbättra effektiviteten i samhället genom att det gör det lättare för samord-
nade handlingar (Putnam, 2001, s. 167).

3.1.1 Socialt kapital 

Socialt kapital handlar om att sociala relationer har ett påtagligt värde Det finns olika typer av 
kapital som en individ kan äga. Fysiskt kapital har att göra med materiella saker, såsom en bil 
eller ett hus. Humankapital handlar om egenskaper eller en viss utbildning som personen har. 
Socialt kapital handlar om band eller relationer som skapas människor emellan, principer, samt 
tillit som kommer ur relationer bland medborgarna. Ett land vars medborgare har en god moral, 
men saknar umgänge med sina medmänniskor, blir allt fattigare på socialt kapital. Socialt kapi-
tal gör oss mer produktiva i samhället när vi ingår i en gemenskap med andra. Samma gäller 
när vi vill bygga ett samhälle som är enat, då behöver vi ha en god vilja att träffas och ha med-
känsla. Det är svårt att klara sig utan sina medmänniskor och när kontakter knyts leder till att 
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individer får socialt kapital som på sikt förbättrar hans eller hennes överlevnadsvillkor (Put-
nam, 2001, s. 18). 

Socialt kapital är nödvändigt på två sätt, det är viktigt för individens förmåner. Den som har ett 
rikt socialt kapital kan få vissa förmåner som de inte hade fått om hen inte har något nätverk. 
Socialt kapital behövs inte periodvis utan människor behöver socialt kapital livet ut. I situa-
tioner som sökandet efter ett arbete eller om du behöver hjälp av någon annan, är det viktigt att 
du har etablerat sociala relationer, att du känner en hel del som vill hjälpa dig (Putnam, 2001, s. 
19). Den andra nyttigheten är att socialt kapital påverkar samhället, ett land där det förekom-
mer ett starkt socialt kapital byggs det mesta på ett effektivt sätt. 

Det blir lättare att fortsätta ockupera BB i Sollefteå om de flesta kan lita att många kommer att 
kämpa för mödravården i kommunen. Socialt kapital är både enskilt men också allmänt. Om de 
flesta invånare i Sollefteå inte litar på att andra kommer att fortsätta kämpa, skulle ockupatio-
nen ha misslyckats för länge sedan. Socialt kapital handlar om att ha tillit att om jag gör dig en 
tjänst, kommer du att göra detsamma för mig eller att någon annan kommer att ställa upp när 
jag behöver hjälp. Ett land som kännetecknas av allmän ömsesidighet blir mer effektiv på 
många sätt än om det skulle finnas misstänksamhet. Fler och fler tar sitt ansvar för sitt hand-
lande i ett samhälle med starkt socialt kapital. Socialt kapital skapas av en grupp som har en 
del saker gemensamt. Det kan vara en fackförening, ockupanter av BB i Sollefteå, student-
grupper med mera. Även om det mesta talar positivt till socialt kapital så går det att konstatera 
att det finns även mörka sidor (Putnam, 2001, s. 20). 

Socialt kapital är bra enbart för dem som är en del av gemenskapen. Det finns olika grupper 
som har ett socialt kapital, och de många väljer att använda dessa krafter på olika sätt. Det är 
upp till dessa grupper hur de väljer att använda detta för att eventuellt kunna bidra till landets 
utveckling (Putnam, 2001, s. 21). Socialt kapital fungerar bäst när finns ett starkt samarbete, 
ömsesidigt stöd, och tillit som gör institutioner mycket effektivare på ett sätt som minimerar 
negativa krafter från grupper som använder socialt kapital på ett negativt sätt. När en grupp 
sluter sig samman kan de klara av att bygga vilken bro som helst, tillsammans stärker de 
varandras identitet (Putnam, 2001, s. 22-23). 

Genom Putnams teori om socialt kapital kommer vi att analysera hur tilliten ser ut i Sollefteå 
enligt vår datainsamling. Här kommer vi utgå från våra frågor angående tillit till sitt grannskap 
och till sina medmänniskor i Sollefteå. Då vi analyserar våra enkätsvar kommer vi kunna se 
hur denna typ av mellanmänsklig tillit, det sociala kapitalet, ser ut i Sollefteå och utifrån Put-
nams teori se på vilka olika nivåer detta existerar. Samt hur eventuella skillnader inom den 
mellanmänskliga tilliten ser ut, samt vilka bakgrundsfaktorer som kan vara med och påverka 
hur det ser ut. Vi kommer dra paralleller med våra enkätsvar och till Putnams teori för att se om 
det stämmer överens. Ifall de som har hög tillit till medborgarna i Sollefteå också har starkt 
stöd för ockupationen av BB, för att se om tilliten påverkar detta stöd. 
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3.2 Abstrakta system 

Vi kommer att titta på Anthony Giddens syn på tillit, inom samhällets modernisering. Abstrakta 
system som bygger på tillit och Giddens talar om tillit i relation till risk. Man förlitar sig på 
något och om det blir fel, blir man besviken och lägger skulden på någon annan. Vi har tillit till 
olika system där oförutsedda saker kan ske. Giddens diskuterar bland annat tillit till människor, 
organisationer, sociala system och institutioner. Tilliten kan enligt Giddens kopplas till risk, 
just för att det kan vara riskabelt att rikta tillit till abstrakta system, då man kanske inte alltid 
vet hur dessa fungerar. Om det skulle ske något som gör individer besvikna, så lägger man 
skulden på någon annan än sig själv (Giddens, 1996, s. 36-38). Människor i det moderna 
samhället litar på de abstrakta systemen och ifrågasätter inte alltid hur och varför vissa system 
fungerar som de gör. Det beror på att många utbildas till att inte kritisera vissa vetenskapliga 
läror. Det handlar om att man ska acceptera systemen och respektera dess experter (Giddens, 
1996, s. 88).

3.2.1 Tillit 

Tillit saknar tid och rum, det vill säga att du behöver inte känna tillit till någon bara för att hans 
eller hennes handlingar alltid är synliga eller att du vet hur ett system fungerar. Ingen har nå-
gonsin sett tillit, utan det är något man känner och vet att det finns. Det kan vara tillit till andra 
människor eller tillit till abstrakta saker, exempelvis sjukvården som Region Västernorrland 
levererar till medborgare i Sollefteå kommun. Tillit till systemen handlar om att du inte exakt 
vet hur dessa fungerar, men du litar på att det ger den service medborgarna har rätt till. Under 
modernitetens villkor konstateras att människors handlingar inte är förutbestämda, utan män-
niskornas handlingar är socialt konstruerade av oss själva (Giddens, 1996, s. 39-40). Att hysa 
tillit till någon eller något medföljer också vissa risker. Den som röstar på ett visst politiskt 
parti kan vara både medveten eller omedveten om att partiet inte kommer att få igenom sina 
förslag i en koalitionsregering. Det handlar helt enkelt om att hitta en balans mellan tillit och 
eventuella risker som kan förekomma när vi väljer att lita på människor respektive abstrakta 
system (Giddens, 1996, s. 41). 

Giddens poängterar att i moderna samhällen uttrycker individer dels till sina medmänniskor 
och dels till abstrakta system. Mellanmänsklig tillit uppstår bland annat efter en viss tid av 
bekantskap med andra människor, medan tillit till systemen skapas genom att människor litar 
på att experter har byggt ett trovärdigt system. I moderna samhällen kan ingen av oss välja bort 
att vara en del av abstrakta systemen. Tillit till institutioner innebär vissa risker, det vill säga att 
som individ kan man inte påverka alla gånger hur exempelvis sjukvårdssystemet fungerar eller 
styrs i regionen. Författaren menar i sin ansats att människor deltar i systemen dagligen och 
deras tillit kan likna en vanlig vänskap med andra människor (Giddens, 1996, s. 84 - 85). 

Människor i moderna samhällen litar på abstrakta system, saker som saknar ansikte. Tillit till 
institutioner handlar om att du riktar din tillit till experter som skapat systemen och bortser att 
dessa experter bara är människor som har sina fel och brister. Tillit till människor ställer krav 
på trovärdighet och genom olika tecken syns det att det går att lita på personer i din omgivning. 
Det som leder till att människor litar på experter är att när moderna samhällen bildades införde 
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man ett sätt att specialisera olika yrkesgrupper, såsom speciella lärare eller läkare (Giddens, 
1996, s. 87 - 88). 

Tillit till både människor och samhällsinstitutioner innehåller ett visst mått av ambivalens, in-
gen av oss lägger tid på att ta reda på hur pass människor eller institutioner är trovärdiga eller 
inte. Detta orsakar försiktighet, eller så blir vi skeptiska till abstrakta system. Tillit till abstrakta 
system skadas när deltagarna upptäcker gång på gång brister inom systemen som skulle ha 
hanterats på ett annat sätt. Till exempel kan tilliten till sjukvårdssystemet i Sollefteå kommun 
skadas om medborgarna finner att beslutsfattare bör hanterat frågor som berör mödravården på 
ett annat sätt (Giddens, 1996, s. 89 - 90).

Med hjälp av Giddens teori kommer vi att kunna titta på tillit till abstrakta system utifrån ett 
specifikt perspektiv. Giddens anser att tillit och risk går hand i hand (Giddens, 1996, s. 36) och 
genom tidigare forskning, samt Giddens teori, vill vi se hur tilliten till bland annat sjukvården i 
Sollefteå ser ut. Många anser att situationen angående kvinnosjukvården i Sollefteå bör hanter-
ats annorlunda och vi vill utifrån detta bland annat undersöka ifall tilliten till abstrakta system 
eventuell är låg hos våra respondenter (Sollefteå BB-ockupationen. 2017). Vi vill se hur vårt 
urval av respondenter förhåller sig till tillit till både abstrakta system, samt till sina medmän-
niskor och då kommer vi använda oss av denna teori för att se om vi kan finna ett eventuellt 
mönster. Om exempelvis de som har låg tillit till systemen har hög tillit till sina medmänniskor.

3.3 Teoretiska begrepp 

Putnam och Giddens har möjliggjort för oss att dela upp vår analys i två olika kategorier. Put-
nam har begreppet om socialt kapital, där mellanmänsklig tillit är i fokus, som vi kommer att 
använda oss av och detta blir vår ena kategori. Den andra kategorin har vi skapat utifrån Gid-
dens syn på tillit till abstrakta system. Genom att skapa dessa två kategorier blir det tydligare 
för oss när vi analyserar vårt resultat enligt vårt teoretiska ramverk. De teoretiska begrepp som 
kommer bli relevanta för vår forskning är just “tillit”, med inriktning på tilliten människor 
emellan, samt “socialt kapital” i form av mellanmänsklig tillit. Tillit handlar om att man förlitar 
sig på exempelvis abstrakta system i samhället och har förtroende för att detta ska fungera kor-
rekt. Det kan vara tillit till sjukvård, polismyndigheten, trafikverket etc. (Giddens, 1996, s. 
36-37). Med socialt kapital i detta sammanhang handlar det om den individuella nivån och det 
starka kontaktnät medborgare utvecklar. Detta är för att kunna skapa en så bra situation för en 
själv och sina medborgare (Putnam, 2001, s. 19). Dessa begrepp är vad vi har sikte på, i och 
med att de är relevanta för vårt forskningsområde och för våra analyser. 

3.4 Hypoteser 

Vi har skapat tre olika hypoteser som motsvarar de analyser vi kommer att genomföra i denna 
studie. Våra tre hypoteser tar upp tillitsskillnader, som är vårt primära område, och de olika 
analyserna vi kommer göra utifrån dessa skillnader. De hypoteser vi vill pröva i denna uppsats 
utifrån befintliga teorier och forskning är;
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1. I första analysen förväntar vi oss ett mönster i tillitsskillnader utifrån vår enkätunder-
sökning, där den mellanmänskliga tilliten är hög, samtidigt som tilliten till abstrakta 
systemen är låg i Sollefteå Kommun (Holmberg & Rothstein, 2016 och Luhmann, 
2005).  

2. I andra analysen kommer vi att undersöka samband mellan tillitsskillnader och kön, 
ålder och utbildning. Vi antar att det finns olika faktorer som gör att det finns ett sam-
band till våra tillitsvariabler. Först utgår vi från att det finns ett samband mellan kön och 
tillit. Eftersom tidigare forskning visar att kön är en faktor som samvarierar med tilliten 
(SOM-institutet, 2016) och därför kommer vi se om ett samband finns mellan kön och 
tillit i Sollefteå. Sedan kommer vi undersöka ett samband mellan ålder och den mellan-
mänskliga tilliten och tilliten till de abstrakta systemen. Vi antar även här att ett samband 
finns och vill därför kolla hur starkt det är. Sist men inte minst vill vi undersöka sam-
bandet mellan individernas utbildningsnivå och tilliten. Utifrån tidigare forskning kan vi 
anta att sambanden är signifikanta, då vi kan se att dessa bakgrundsfaktorer påverkar 
medborgarnas stöd till ockupationen och hur deras tillit ser ut. Det går att se att personer 
med högre utbildning har högre tillit en lågutbildade. Samt att unga och äldre, och män 
och kvinnor har olika typer av tillit, och ibland är skillnaden obefintlig. Dessa samband 
vill vi undersöka (SOM-institutet, 2016).  

3. I sista analysen utgår vi från att sambandet mellan stödet för BB-ockupationen och mel-
lanmänsklig tillit är starkare är sambandet mellan stödet och tilliten till abstrakta system. 
Studier visar att personer med hög mellanmänsklig tillit deltar och engagerar sig mer i 
protester, eller i detta fall stödjer ockupationen (Benson och Rochon, 2004, s. 436).  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4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi först presentera vårt metodval för uppsatsens genomförande och mo-
tivera varför just denna metod är mest lämplig. Efter det går vi in på vår enkät, hur vi utformat 
den samt vilka typer av frågor som den innefattar. Sedan diskuterar vi vilken typ av urval vi 
valt och hur vår datainsamling gått till. Slutligen tar vi upp hur vi kommer att genomföra våra 
analyser av enkäten i SPSS.

4.1 Kvantitativ metod - enkätstudie 

I denna studie kommer vi tillämpa en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Vi 
skapar vår enkät i både pappersform, för att använda i Sollefteå, och online, för att kunna lägga 
ut på sociala medier. Syftet med att använda en enkät i vår uppsats är för att ta reda på hur 
tilliten hos medborgare i Sollefteå ser ut, samt hur starkt deras stöd är till ockupationen av BB. 
Utifrån utbildningsnivå, ålder och kön kommer vi att jämföra skillnader och likheter mellan 
tilliten och hur tilliten påverkar stödet för ockupationen. Vi ska försöka få vårt urval av respon-
denter att bli så slumpmässigt som möjligt. Detta betyder att alla individerna har lika stor chans 
att bli utvalda för att svara på vår enkät (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 71). Ockupationen ut-
förs av civila medborgare i Sollefteå och detta visar att de ställer upp för varandra och samar-
betar för att göra en förändring. 

Vi kommer åka till Sollefteå och tillfråga individer på stan om de vill svara på en enkät som 
involverar BB-ockupationen och tillitsfrågor. Enkäter fungerar som en slags intervju där man 
ställer frågor som man vill ha svar på. En enkät bidrar med ett brett utbud av informanter då 
man har korta frågor som ska kunna besvaras på ett snabbt och enkelt sätt. En annan metod 
skulle kunna vara samtalsintervjuer då forskaren arbetar fram frågor att ställa till sina intervju-
personer. Dock ger denna metod inte lika många svar och den fungerar bättre om man vill ha 
mer utvecklade svar genom en intervju. Men eftersom vi vill få en bild av hur Sollefteås med-
borgare ser på tillit är en enkät lämpligast för att samla in så många svar som möjligt (Barmark 
& Djurfeldt, 2015, s. 33-35). Vi vill i denna studie undersöka hur kön, ålder och utbild-
ningsnivån påverkar respondenternas olika nivåer av tillit till exempelvis Region Västernor-
rland och till sina medmänniskor. Samt att vi vill se om dessa nivåer av tilliten har någon bety-
delse för hur starkt deras stöd till ockupationen är. Utifrån detta har vi kommit fram till att en 
enkätstudie där vi frågar en bred population är den mest lämpade metoden för att vi ska kunna 
svara på våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte.

Vi kommer att begränsa vår studie genom att enbart titta på Sollefteå kommuns medborgare, 
eftersom det är deras svar som vi vill få och det är dem som drabbats mest av nedläggningen av 
förlossningsenheten. Denna studie skulle kunna göras på en nationell nivå, där vi jämför tillit 
och förtroende till sociala och samhälleliga system mellan olika städer. Exempelvis Sollefteå 
med Stockholm eller Göteborg. Dock valde vi att sikta in oss på endast Sollefteå, med tanke på 
hur situationen där ser ut just nu med nedläggningen av BB och missnöjda medborgare. På 
grund av detta, samt tidsbristen, känns det mest intressant med den population vi valt att under-
söka. För att samla in vårt material kommer vi som sagt genomföra en enkät. Vi vill ha in så 
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många svar som möjligt och med hjälp av en enkät är detta möjligt, då man kan få in fler svar 
än vad samtalsintervjuer skulle kunna ge.
Det vi kommer att göra är;
1. Skaffa oss en grundläggande förståelse om tillit, socialt kapital och situationen i 

Sollefteå.
2. Formulera enkätfrågor som ska kunna ge svar på våra frågeställningar.
3. Vi lägger ut enkäten på facebookgruppen “Sollefteå Kommun” för att samla in svar.
4. Vi kommer även åka till Sollefteå och fråga medborgare på stan ifall de vill svara på vår 

enkät.
5. När vi uppnått den efterfrågade svarsfrekvensen sammanställer vi svaren och för in 

materialet i SPSS.
6. Sedan tittar vi på deskriptiv statistik av våra variabler och gör sedan analyser av olika 

samband mellan dessa.  

4.1.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man som forskare mäter det man vill studera, samt att det är viktigt hur 
man mäter det. Anledningen till att detta är viktigt är för att det ska finnas en röd tråd som är 
relevant i uppsatsen (Esaiasson et al, 2012, s. 57). Vi vill undersöka tillit som största huvudom-
råde, samt stödet för ockupationen, vilket betyder att vi inte bör blanda in orelevanta frågor i 
vår enkät. Utan endast skapa frågor som bidrar till våra frågeställningar, för att kunna behålla 
en röd tråd i hela uppsatsen. Våra tillitsfrågor kommer vi sedan dela in i två kategorier där den 
ena behandlar mellanmänsklig tillit och den andra tillit till abstrakta system. Då vi kategoriser-
ar dessa måste vi se till att vi använder korrekt verktyg, på grund av att vi vill undvika system-
atiska fel i studien. Det vi behöver vara noggranna med här är att vi analyserar och undersöker 
vårt insamlade material på ett korrekt sätt innan vi kan kategorisera in dem. Vi medvetna om 
att slarvfel kan vara vanliga inom en enkätstudie, när man exempelvis för in data i SPSS, och 
just därför kommer vi anstränga oss för att på bästa sätt kunna undvika dessa (Esaiasson et al, 
2012, s. 63).

4.2 Enkätutformning 

Vi har arbetat fram frågor som i sin tur ska kunna ge svar på våra frågeställningar. Frågorna 
kommer bland annat handla om individernas utbildningsnivå, arbetssituation och om de bor i 
Sollefteå, just för att vi ska kunna skapa oss en bakgrund till varje enskild informant, för att se 
om det finns skillnader i deras åsikter. Frågorna i vår enkät tar även upp om och hur de litar på 
sina medmänniskor, sitt grannskap, på sjukvården, samt deras stöd till ockupationen. Vi kom-
mer gå djupare in på dessa frågor i nästa kapitel. I och med att stängningen av Sollefteå BB i 
början av 2017 resulterade i en ockupation som nu pågått i över ett år och den osäkerhet bland 
medborgarna detta skapat, vill vi undersöka tilliten och hur den påverkar deras stöd till ockupa-
tionen. Vi har tittat på tidigare enkäter från SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) som 
handlar om tillit för att få inspiration till formandet av variabler, enkätfrågor, och själva 
genomförandet av enkäten. 

�18



Något som karaktäriserar en enkät är att den är mycket väl strukturerad. Frågorna och 
svarsalternativen är förutbestämda för att respondenterna endast ska ha ett begränsat antal 
svarsalternativ som är lätta att välja bland. Man använder sig av en enkätstudie då man vill 
kunna beskriva något, som vi vill kunna göra med tillit och stödet av BB. Flertalet svarsalter-
nativ innebär olika värden på våra frågor, våra variabler. Så när vi senare ska analysera vårt 
material, kommer vi kunna se olika nivåer av det som vi vill beskriva (Barmark & Djurfeldt, 
2015, s. 33-35). 

4.2.1 Enkätfrågor 

Som nämndes tidigare har vi fått inspiration till våra enkätfrågor från SOM-institutets tidigare 
genomföra enkätundersökningar. Då vi tittat på dessa studier har vi sett vilka typer av frågor de 
ställt, hur de är formulerade och hur svarsalternativen ser ut. Våra bakgrundsfrågor handlar om 
kön, ålder och utbildningsnivå. Samt att vi i enkäten även frågar om respondenternas arbetssit-
uation. Anledningen till att vi gör det är för att vi ville ha en tydlig bild av medborgarna och 
detta var då en relevant fråga, även om vi inte kommer använda den i våra analyser i SPSS. 
Bakgrundsfrågorna och deras svarsalternativ ser ut på detta sätt:

Tabell 1. Bakgrundsfrågor i vår enkät.

Vi bestämde oss för att fråga de respondenter som är under 25, som kanske inte hunnit avsluta 
någon högre utbildning, vad deras föräldrars högsta avklarade utbildning var. Vi valde att stud-
era utbildning hos våra respondenter för att detta är en variabel som kan förklara personers 
klasstillhörighet, som kan leda till olika tillitsnivåer (SOM-institutet, 2016). Just för kunna se 
om individernas utbildningsnivå har ett samband till tilliten. Efter vi ställt bakgrundsfrågorna 
gick vi vidare till våra frågor på skalnivå, alltså där de fick välja på en skala mellan 1-6 hur 
stark deras tillit och stöd är och detta kommer att kallas för grader. Exempel på vad dessa frå-
gor tar upp är;

Fråga/variabel Svarsalternativ

Kön Kvinna
Man
Vill ej uppge

Ålder (inget alternativ)

Utbildningsnivå Grundskola
Gymnasium
Högskola
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Tabell 2. Tillitsfrågor i vår enkät.

(För att se hela enkäten samt alla frågorna hänvisar vi till Bilaga - Enkät)

4.2.2 Variabler 

I denna uppsats har vi arbetat fram olika variabler (våra enkätfrågor) som vi vill titta på och 
som är relevanta för att vi ska kunna få fram svar på våra frågeställningar. På grund av begrän-
sad tid för vår studie har vi inte valt alltför många variabler. Utan vi har varit noga med att en-
dast använda de viktigaste som ändå fångar in vårt huvudsyfte med studien. De variabler som 
vi kommer titta på och ställa mot varandra i SPSS är;

Tabell 3. Variabler.

Vi kommer att titta på våra bakgrundsfaktorer, kön, ålder och utbildningsnivå, som oberoende 
variabler. Det vi vill göra i denna studie är att se hur en, eller flera variabler, samvarierar med 
en annan. Alltså hur en oberoende variabel korrelerar med en beroende variabel (Djurfeldt och 
Barmark, 2009, s. 53). Till en början kommer vi titta på hur variablerna och deras värden ser 
ut. Vår första fråga handlar om att titta på hur våra tillitsvariabler ser ut och jämföra dem. För 
att göra detta kommer vi först att kategorisera in dessa i två kategorier;

Fråga/variabel Svarsalternativ

Stödet för ockupationen av BB 1     2     3     4     5     6

Mellanmänsklig tillit i Sollefteå 1     2     3     4     5     6

Tillit till abstrakta system 1     2     3     4     5     6

Variabel Variabeltyp

Kön Nominal. Ingen rangordning.

Ålder Nominal. Ingen rangordning.

Utbildningsnivå Ordinal/Scale. Rangordning.

Mellanmänsklig tillit Intervall/Scale. Rangordning med ekvidistans.

Tillit till abstrakta system Intervall/Scale. Rangordning med ekvidistans.

Stödet för BB-ockupationen Intervall/Scale. Rangordning med ekvidistans.
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Tabell 4. Omkategorisering av tillitsvariablerna.

Vi kommer alltså att dela in frågorna i två kategorier som kommer göra våra analyser mycket 
tydligare. Samtidigt vill vi till titta på dessa två områden med mellanmänsklig tillit och tillit till 
abstrakta system, vilket gör det relevant att omvandla alla sex tillitsfrågorna till endast två kat-
egorier. Sedan i andra analyserna kommer vi undersöka variablerna på detta sätt;

Tabell 5. Variablerna i andra analysen.

Vi vill här se om dessa tre bakgrundsfaktorer har någon betydelse för tilliten. Vi kommer alltså 
ställa dessa mot varandra för att se om det finns ett samband som är statistiskt säkerställt, alltså 
att sambandet inte uppstått av slumpen (Djurfeldt et al, 2010, s. 186). Totalt blir det sex korsta-
beller att redovisa och analysera. Efter dessa analyser kommer vi att titta på tillit som 
oberoende variabel och stödet för BB-ockupationen som en beroende variabel. Då kommer vi 
analysera på detta sätt;

Variabel Kategori

Hur stark är din tillit till ditt grannskap? Mellanmänsklig tillit

Hur stark är din tillit till dina medmänniskor i Sollefteå Mellanmänsklig tillit

Hur starkt tror du att människor i ditt nätverk litar på 
varandra?

Mellanmänsklig tillit

Hur stark är din tillit till Region Västernorrland? Tillit till abstrakta system

Hur stark är din tillit till vårdgivaren Region 
Västernorrland?

Tillit till abstrakta system

Hur stark är din tillit till svenska politiker idag? Tillit till abstrakta system

Oberoende variabel Beroende variabler

Kön > Mellanmänsklig tillit och tillit till abstrakta system

Ålder > Mellanmänsklig tillit och tillit till abstrakta system

Utbildningsnivå > Mellanmänsklig tillit och tillit till abstrakta system
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Tabell 6. Variablerna i tredje analysen.

I denna analys kommer vi undersöka om sambanden mellan respektive oberoende och 
beroende variabel. Att exempelvis de som har mest tillit till sina medmänniskor har starkast 
stöd för ockupationen och att sambandet mellan dessa kan vara statistiskt säkerställt, alltså att 
sambandet ej uppkommit av slumpen (Djurfeldt et al, 2010, s. 186). 

4.3 Urval och datainsamling 

Till vår undersökning har vi vidtagit olika åtgärder för att göra vårt urval så slumpmässigt som 
möjligt. Ett första steg i utformningen av enkäten var att vi arbetade fram frågor som skulle var 
lättförståeliga, med anledning av att missförstånd hos respondenterna inte skulle uppstå. Efter 
vi var klara med detta letade vi upp facebookgrupper som var lämpliga att lägga ut enkäten på. 
Det finns en hel del som riktar sig in på själva ockupationen av BB och andra engagemang, 
men eftersom vi inte ville ha ett bestämt urval var vi noga med att använda oss av grupper med 
allmän information. Vi hittade en som heter “Sollefteå Kommun”, detta är en grupp som drivs 
av deras 800 medlemmar och sidan har funnits under flera år. Här har vi stor chans att få in 
varierade svarsalternativ från en bred population. 

Efter vi lade upp enkäten i denna grupp påminde vi dem ett par veckor senare om att svara på 
enkäten, vilket gjorde att vi fick in nästan 200 svar tack vare denna grupp. Dock befinner sig 
inte alla på facebook och därför beslutade vi oss om att även åka upp till Sollefteå och tillfråga 
folk på stan, vilket också gör att vårt urval blir mer slumpmässigt. Vi tittade innan om det var 
några evenemang i Sollefteå som skulle innebära att flera människor var på stan. Det var inget 
som passade vår tidsram. Utan vi tittade att vädret skulle vara fint och att vi åker efter folks 
löner och övriga bidrag blivit utbetalda, för att då brukar flera gå på stan. För att försöka få vårt 
urval så brett och slumpmässigt som möjligt var vi noga med att verkligen fråga alla vi stötte 
på. Vi rörde oss i olika delar av staden under ett antal timmar för att se till att vi nådde ett brett 
urval. 

Anledningen till att vi försökt få ett så slumpmässigt urval som möjligt, är för att vi vill ha en 
bred variation i våra svarsalternativ. Om vi exempelvis riktar in oss på ockupationsdeltagare, 
kan vi redan innan räkna ut hur de svaren kommer se ut. Genom att fråga individer i staden i 
Sollefteå blir vårt urval slumpmässigt då vi ej kommer ha förutbestämda respondenter. Genom 
denna typ av urval anstränger vi oss för att i möjligaste mån ge alla i populationen lika stor 
chans att kunna bli utvalda för att svara på vår enkät (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 71). På 
grund av den tidsbegränsning vi har för denna studie, vill vi samla in runt 200-300 svar på vår 
enkät, för att det ska vara möjligt att få en statistiskt säkerställt resultat. Just därför är den här 
metoden mest lämpad (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 34-35). 

Oberoende variabel Beroende variabel

Mellanmänsklig tillit > Stödet för BB-ockupationen

Tillit till abstrakta system > Stödet för BB-ockupationen
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Svårigheterna med en enkätstudie kan vara flera. En sak vi märkte var att för det första var det 
svårt att hitta deltagare som ville svara på vår enkät, dock gick det ändå över förväntan bra. 
Många tackade nej, men de som valde att delta var intresserade av vårt ämne och stannade gär-
na och pratade om detta. Därför var valet av ämne bra eftersom detta väcker mycket tankar och 
åsikter hos medborgarna. En annan svårighet vi upptäckte var att det kan uppstå missförstånd 
med olika frågor, beroende på hur personerna i fråga väljer att tolka dem. Vi har ändå försökt 
att formulera så enkla frågor som möjligt, dock kan vi aldrig veta hur informanterna faktiskt 
uppfattar dem. Det kan också hända att de skrivit in fel svarsalternativ, antingen om de sker då 
de fyller i enkäten, eller då vi för in materialet i SPSS. En annan aspekt vi haft i åtanke är att 
det kan hända att en person på facebook av någon anledning svarat på enkäten fler än en gång. 
Dock är detta ingenting som kommer att påverka vår analys.

Vi gjorde vårt bästa för att ge alla i vår population, Sollefteås medborgare, som befann sig på 
stan en chans att svara. Dock var många tvungna att tacka nej på grund av språkbrist, men vi 
ville ändå fråga alla som vi stötte på. Vi gick runt i stan under 6 timmar och lyckades få in 101 
svar. Vi gjorde vårt bästa för att någorlunda få lika många svar från kvinnor som från män. To-
talt blev det 55 kvinnor och 46 män som svarade på vår enkät under dagen. Då vi var där under 
olika tider på dagen var informanterna som svarade på vår enkät i olika åldrar, allt från 16 år 
till 89 år. Enkäten på facebooksidan har resulterade i 196 svar, vilket betyder att vi fått in totalt 
297 enkätsvar att jobba utifrån. Då vi analyserat de svar som kommit in, valde vi att ändra de 
respondenter som ej bor i Sollefteå kommun då deras svar inte skulle vara relevanta för vår 
uppsats. Eftersom vi valt att endast titta på Sollefteås medborgare. Ett annat alternativ på 
boende-frågan var “Annat” och där hade vi 55 svar. Men eftersom vi utöver de svaren hade 
297 svar av individer som bodde i Sollefteå kommun, så hade vi ändå tillräckligt många svar 
för att kunna genomföra våra valda analyser.

4.3.1 Mata in data i SPSS 

Vi kommer vara noggranna när vi för in vår data i SPSS för att undvika systematiska fel. Samt 
att vi vill undvika bortfall av informanter genom att se till att våra frågor representerar infor-
manternas upplevda erfarenheter. Fel kan absolut uppstå om informanterna eventuellt klickat i 
fel svar, eller om vi råkar klicka fel när vi ska föra in materialet. Därför är det viktigt att 
dubbelkolla de värden vi för in för att på bästa sätt kunna undvika systematiska fel från vår 
sida (Djurfeldt et al, 2010, s. 108-109). När det kommer till våra svarsalternativ i SPSS, ska vi 
även här vara försiktiga när det kommer till kodning och omkodning för att kunna undvika 
bortfall. Vi vill att våra värden på de olika variablerna ska representera de vi vill undersöka och 
därför kommer vi även här vara noga med vår kodning, samt eventuell omkodning (Djurfeldt 
et al, 2010, s. 74). När vi för in enkätsvaren i SPSS tar vi det steg för steg. Vi börjar med att 
skapa variablerna utifrån våra enkätfrågor, vi bestämmer variabeltyp och svarsalternativ innan 
vi knappar in svaren. Vi lägger även in alternativ för de frågor som saknar svar, dessa kallas för 
“Missing”. Om det skulle vara en fråga där en respondent inte svarat, gör vi svarsalternativet 
“0”, som då alltså står för “Missing” (Wahlgren, 2008, s. 31-36).
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4.3.2 Analyser i SPSS 

De analyser som vi kommer göra i SPSS kommer vara flera olika. Till en början kommer vi att 
titta på deskriptiv statistik, det vill säga att vi tittar på svarsfrekvensen av våra variabler och 
hur många av våra respondenter som svarat vad på våra frågor. Vi kommer titta på bakgrunds-
frågorna samt hur tilliten skiljer sig på olika nivåer. Efter vi skapar oss en bild av våra variabler 
kommer vi börja med våra analyser. Alla tabeller som vi gör i SPSS kommer vi att omvandla 
till våra egna tabeller där vi endast tar med de värden vi vill undersöka. På så sätt gör vi det 
tydligare när det kommer till att läsa av tabellerna. De analyser som vi kommer att genomföra 
är korstabellsanalyser. I dessa analyser ställs variabler mot varandra för att genom tabeller 
kunna se en procentuell fördelning. En korstabellsanalys med signifikanstest visar inte vilken 
av variablerna som har påverkan på den andra. Utan det vi istället här kan se är om ett samband 
finns, samt hur starkt detta är (Djurfeldt et al, 2010, s. 183). I SPSS visar analyser flera olika 
värden, men för att endast plocka ut de relevanta värdena kommer vi att föra in dessa i egna 
tabeller som vi redovisar i resultatet/analysen (Djurfeldt et al, 2010, s. 297). Genom att göra 
korstabellsanalyser kan vi se ett Chi2-test, vilket är ett test för att se om sambandet mellan våra 
variabler är statistiskt säkerställt, eller om det kan vara slumpen som gjort att vi kan se detta 
samband. Från Chi2-testet får vi ut ett värde, frihetsgrader, som enligt en tabell (Djurfeldt et al, 
2010, s. 466) skall motsvara ett statistiskt säkerställt samband (Djurfeldt et al, 2010. S. 
186-187, 189-191). Frihetsgraderna tillsammans med Chi2-värdet skall motsvara värden mel-
lan 0,05-0,01, som motsvarar 95%-99,9%, för att sambandet ska kunna vara statistiskt säker-
ställt. Skulle värdet vara högre än detta kan det betyda att sambandet istället uppstått av 
slumpen, eller att det är fler faktorer eller orsaker som bidrar till sambandets styrka som vi här 
ej mäter (Djurfeldt et al, 2010, s. 183-185, 219).

Vi kommer genomföra en korstabell för vardera analys för att se hur riktningen för sambanden 
ser ut. Exempelvis om män litar mer än kvinnor, äldre litar mer än yngre, högutbildade litar 
med än lågutbildade etc. Samt om de med högre mellanmänsklig tillit har tendens att i högre 
grad stödja ockupationen. Vidare vill vi kolla på om de med högre tillit till abstrakta system har 
ett lägre stöd till BB-ockupationen. Vi förklarar hur sambandet ser ut i analysen av respektive 
signifkanstest.
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5. Resultat och analys

Här kommer vi att redovisa de resultat vi kommit fram till genom vår enkätundersökning. Först 
redogör vi för hur våra variabler ser ut, vi tittar på svarsfrekvensen där vi ser hur många som 
svarat samt hur dessa svar ser ut. När vi fått oss en bild av detta presenterar vi våra analyser där 
vi kontrollerar eventuella samband mellan våra variabler.

5.1 Deskriptiv statistik

Den första frågan i enkäten är var informanterna bor. Som vi nämnde tidigare hoppade vi över 
de som inte bor i Sollefteå kommun för att endast analysera de som faktiskt bor i Sollefteå.
I våra enkätsvar ser vi att 297 av 297 informanter bor i Sollefteå Kommun. Inga svar saknas 
här, utan svarsfrekvensen är 100%.

Figur 1. Kön.

Enligt figur 1 ser vi att könsfördelningen bland våra informanter är någorlunda lika fördelad. 
Män står för 41,4% av svaren, vilket motsvarar 123 stycken. Det är 173 stycken kvinnor som 
svarat, vilket här är 58,2%. Vi har en informant som inte velat uppge sitt kön och detta resul-
terar i 0,3%. Alla våra informanter har svarat på denna fråga.
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Figur 2. Ålder.

Vi har, enligt figur 2, en bra åldersfördelning bland våra respondenter. Det finns fler responden-
ter i åldersspannet 60-70 år än i något annat spann. Respondenterna är mellan 16-89 år. 295 
personer har svarat på denna fråga, 2 svar saknas.

Figur 3. Respondenternas högsta avklarade utbildning.

I figur 3 kan vi se respondenternas utbildningsnivåer. 146 stycken har avklarad högskoleutbild-
ning, 115 stycken har gått klart gymnasiet och 36 stycken har som högst en grundskoleutbild-
ning. Alla 297 respondenter har svarat på denna fråga.
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Tabell 7. Respondenternas pappors högsta avklarade utbildning.

Frågan om respondenternas föräldrars högsta avklarade utbildning ställde vi till dem som var 
under 25 år, vilket vi kan se här att 24 av 297 respondenterna är under 25 år. Deras pappors 
högsta utbildning ligger på 4 stycken (16,7%) som gått klart grundskolan, 10 stycken (41,7%) 
har gått gymnasiet och 10 stycken (41,7%) har en högskoleutbildning.

Tabell 8. Respondenternas mammors högsta avklarade utbildning.

Även i tabell 8 kan vi se att 24 av 297 stycken är under 25 år och har svarat på denna fråga om 
deras mammas högsta avklarade utbildning. De som gått grundskolan är 2 stycken (8,3%), 10 
stycken (41,7%) har gått gymnasiet och 12 stycken (50%) har en högskoleutbildning.

Vad är din pappas högsta avklarade 
Utbildning Antal Procent

Grundskola 4 16,7 %

Gymnasium 10 41,7 %

Högskola 10 41,7 %

Totalt 24 100 %

Missing 273

Vad är din mammas högsta avklarade 
Utbildning Antal Procent

Grundskola 2 8,3 %

Gymnasium 10 41,7 %

Högskola 12 50 %

Totalt 24 100 %

Missing 273
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Tabell 9. Respondenternas arbetssituation.

Frågan om respondenternas arbetssituation resulterade i 296 svar, alltså valde en person att inte 
svara på denna fråga. 147 stycken (49,7%) valde alternativet ”arbetar” och denna hade högst 
antal svar. Näst kom pensionär som hade 90 svar (30,4%). Det var 25 respondenter som studer-
ar (8,4%) och 19 stycken (6,4%) som är arbetslösa. Sist hittar vi 15 stycken (5,1%) som är 
sjukskrivna.

Tabell 10. Tillitsfrågornas svarsfrekvens.

Tabell 10 sammanfattar alla våra tillitsfrågor och deras svarsfrekvens. Inom stödet för ockupa-
tionen kan vi se att grad 6, som är starkast, har högst antal svar, 184 stycken (62,4%). Lägsta 
värdet på denna fråga är 1, svagast, som har 4 svar (1,4%). På denna fråga svarade 295 av 297 

Hur ser din arbetssituation ut idag?
Arbete Antal Procent

Studerar 25 8,4 %

Arbetar 147 49,7 %

Arbetslös 19 6,4 %

Sjukskriven 15 5,1 %

Pensionär 90 30,4 %

Totalt 296 100 %

Missing 1

Tillitsvariablernas svarsfrekvens
Frågor/Variabler 1 2 3 4 5 6 Totalt

Stöd för 
BBockupationen

4 

1,4%

5 

1,7%

12 

4,1%

31 
10,5%

59 

20%

184 
62,4%

295 (100%)

Missing: 2

Sannolikt att BB blir 
kvar

54 
18,2%

43 
14,5%

55 
18,6%

62 
20,9%

32 
10,8%

50 
16,9%

296 (100%)

Missing: 1

Tillit till sitt grannskap 2 

0,7%

6 

2%

22 

7,4%

65 

22%

101 
34,1%

100 
33,8%

296 (100%)

Missing: 1

Tillit till 
medmänniskor

3 

1%

5 

1,7%

8 

2,7%

48 
16,2%

119 
40,1%

114 
38,4%

297 (100%)

Missing: 0

Region 
Västernorrland

120 
40,5%

86 
29,1%

48 
16,2%

16 

5,4%

16 

5,4%

10 

3,4%

296 (100%)

Missing: 1

Vården 
Västernorrland

121 
40,9%

92 
31,1%

39 
13,2%

24 

8,1%

13 

4,4%

7 

2,4%

296 (100%)

Missing: 1

Svenska politiker 81 
27,4%

92 
31,1%

75 
25,3%

37 
12,5%

8 

2,7%

3 

1%

296 (100%)

Missing: 1

Tillit inom sitt nätverk 2 

0,7%

2 

0,7%

28 

9,5%

68 

23%

110 
37,2%

86 
29,1%

296 (100%)

Missing: 1
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informanter. Sannolikheten att BB blir kvar har högsta svaret på grad 4, alltså att sannolikheten 
är ganska stor. Det värdet svarade 62 stycken (20,9%). Annars var svaren på denna fråga gans-
ka jämna, lägsta låg på grad 5, där 32 stycken svarat (10,8%). Totalt var det 296 svar. De in-
formanter som svarade på frågan om tillit till sitt grannskap svarade flest grad 5, 101 stycken 
(34,1%), att de har hög tillit. Grad 6 ligger på 100 svar (33,8%), så här kan vi tydligt se att in-
formanterna har mycket hög tillit till sitt grannskap. Lägsta svaret här är grad 1, där 2 stycken 
svarat (0,7%). Här var det 296 stycken som svarat. Frågan om tillit till sina medmänniskor i 
Sollefteå visar också att de flesta svaren ligger på grad 5, 119 (40,1%) och 6, 114 (38,4%). Av 
297 svar på denna fråga har 3 stycken (1%) svarat 1, att de har svag tillit. Tillitsfrågan till Re-
gion Västernorrland resulterade i att flest svar hamnade på grad 1, lägst tillit. Där hittar vi 120 
svar (40,5%) och vi kan alltså se att respondenterna inte har hög tillit till Region Västernor-
rland. Svarsfrekvensen går nedåt till grad 6, där vi hittar 10 svar (3,4 %). 296 av 297 svarade 
på den här frågan. Tilliten till vårdgivaren Region Västernorrland ser i princip likadan ut som 
den tidigare frågan. 296 personer svarade här och 121 stycken (40,9%) svarade grad 1. Svaren 
här minskar även till grad 6, som 7 personer svarat (2,4%). Frågan om tillit till svenska politik-
er resulterade också i att de flesta svarat grad 1-3. Flest svar har grad 2, 92 stycken (31,1%), de 
flesta av våra respondenter känner låg tillit till svenska politiker idag. Endast 3 stycken (1%) 
svarade att de har hög tillit, grad 6. Här hade vi 296 respondenter. Sista frågan om Solleft-
eåborna anser att personer i deras nätverk litar på varandra visade att de flesta svarat grad 5 
eller 6, att de anser tilliten är stark. Grad 5 har flest svar 110 stycken (37,2%) och grad 1 och 2 
har endast 2 svar (0,7%) vardera. Även här var det 296 av 297 som svarat.

Utifrån denna översikt av våra tillitsvariabler kan vi se en skillnad i tilliten, mellan abstrakta 
system och den mellanmänskliga tilliten. Då man tittar på Putnams ansats om socialt kapital 
(2001) går det att konstatera att relationer mellan människor är en viktig faktor för hur tilliten 
ser ut. Dessa relationer bidrar till hur starkt eller svagt människor litar på både de abstrakta 
systemen och på sina medmänniskor (Putnam, 2001). Våra tillitsfrågor handlar om dessa rela-
tioner individerna skapar sig. Frågorna angående sina medmänniskor, sitt grannskap och sitt 
nätverk handlar just om relationerna mellan människor som de skapar och utvecklar med tiden, 
och deras mellanmänskliga tillit. Medan de frågor som tar upp tillit till abstrakta system, som 
Region Västernorrland och politikerna, snarare fokuserar på de relationer som individerna på 
en gång skapar, utan kunskap om dess funktion (Luhmann, 2005 och Giddens, 1996). 
5.2 Analyser
I detta kapitel kommer vi redogöra för våra analyser. Det är uppdelat i tre analyser där vi i förs-
ta kapitlet tittar på skillnader i den mellanmänskliga tilliten kontra tilliten till abstrakta system, 
för att se om vi kan finna ett mönster mellan våra två kategorier. Efter detta har vi gjort korsta-
bellsanalyser där vi undersöker om ett samband finns mellan våra bakgrundsfaktorer och den 
mellanmänskliga tilliten och tilliten till abstrakta system. I sista analysen tittar vi på sambandet 
mellan tillit och stödet för BB-ockupationen. 

5.2.1 Skillnader i tillitsvariablerna 

 
I detta kapitel redovisar vi vår första analys där vi tittar på tillitsskillnader hos Sollefteås med-
borgare. Här kommer vi presentera två tabeller där den första tar upp våra tillitsvariabler som 
är ihopsatta till en övergripande kategori. Sedan gör vi samma sak med våra variabler om tillit 
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till abstrakta system. Slutligen analyserar vi dessa två och jämför eventuella tillitsskillnader där 
vi återkopplar till våra utvalda teorier och tidigare forskning.

Tabell 11. MellanmänskligTillit.

I tabellen ovan kan vi konstatera att den mellanmänskliga tilliten bland Sollefteås medborgare 
är hög. De två högsta graderna, 5 och 6, av tilliten har störst andel av totalt 297 svar, vilka till-
sammans motsvarar 73% av svaren. Grad 1 har endast 1 svar (0,3%) och på grad 2 har vi 0 
svar.

Tabell 12. AbstraktaSystem.

I denna tabell om tillit till abstrakta system kan vi tydligt se att det är raka motsatsen till 
tabellen ovan. Här ligger grad 5 och 6 endast på 2,6% av våra 297 respondenter. Här hittar vi 
däremot högsta värdena på grad 1 och 2, vilket betyder att av alla som svarat på enkäten så har 
67,6% låg tillit till abstrakta system.

Resultaten vi får här bekräftar vår första hypotes, att vi kan utifrån respondenterna i denna 
studie se att den mellanmänskliga tilliten är högre än tilliten till de abstrakta systemen. Det kan 
bero på den politiska turbulens som existerar uppstod när de stängde BB i Sollefteå Kommun. 
Enligt Holmberg och Rothsteins studie (2015) framkommer det att i Sverige råder det till hög 
mellanmänsklig tillit. Samma tendens kan vi konstatera finns i Sollefteå Kommun utifrån vår 
studie. Putnam poängterar just hur viktig tilliten mellan människorna är för samhällets funktion 
(Putnam, 1993, s. 99). Vi kan anta att även om tilliten till de abstrakta system är låg, så kan 
samhället ändå fungera tack vare att den mellanmänskliga tilliten är på pass hög enligt vår 
enkätstudie. När tilliten mellan människorna är hög bidrar det till att människorna klarar sig 
igenom eventuella politiska turbulenser som kan uppstå i samhället (Putnam, 1993, 165). Gid-
dens (1996) ansats går bland annat ut på att människor litar på olika system och medborgarna 
litar på att de får den hjälp de har rätt till utifrån dessa system. Vi kan se att enligt våra analyser 
finns det brister i tilliten till de abstrakta systemen i Sollefteå, då en stor del av våra responden-
ter knappt känner något tillit alls. Dock existerar mellanmänsklig tillit som i sin tur leder till att 
samhället håller ihop. Giddens (1996) menar även att människor litar på något abstrakt, och om 
det då händer något negativt rubbas denna tillit och människorna vill gärna skylla på något 
(Giddens, 1996, s. 36). Vi kan se att på grund av missnöje bland Sollefteås medborgare är 
tilliten till de abstrakta systemen är låg bland våra respondenter, medan den mellanmänskliga 

MellanmänskligTillit
Variabel 1 2 3 4 5 6 Totalt

Mellanmänsklig
Tillit

1

0,3%

0

0%

8

2,7%

71

24%

148

49,8%

69

23,2%

297

100%

AbstraktaSystem
Variabel 1 2 3 4 5 6 Totalt

AbstraktaSystem 76

25,6%

125

42%

65

21,9%

23

7,8%

7

2,3%

1

0,3%

297

100%
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tilliten istället är hög. Detta påvisar att det råder tillitsskillnader i Sollefteå Kommun enligt vår 
studie.

5.2.2 Bakgrundsfaktorernas betydelse

I följande kapitel redovisar vi våra analyser om tillit där vi tittar på samband mellan tilliten och 
våra bakgrundsvariabler; kön, ålder och utbildning. Först tittar vi på den mellanmänskliga 
tilliten och sedan tilliten till abstrakta system. Vi presenterar sex olika korstabeller för att se om 
ett samband finns och hur starkt detta samband i sådana fall är. Vi genomför analyserna med 
utgångspunkt från våra valda teorier och den tidigare forskningen vi presenterat tidigare.

Tabell 13. Sambandet mellan Kön och MellanmänskligTillit.

Enligt tabellen ovan ser vi att det finns ett samband mellan kön och mellanmänsklig tillit. 297 
individer svarade på denna fråga. Frihetsgraden i denna analys är 5 och Chi2-testet visar 0,702. 
Detta betyder att det finns ett samband, men det är inte statistiskt säkerställt eftersom sig-
nifikansen är högre än 0,05. Vi kan som sagt se ett samband, men om studien genomförs en 
gång till är det inte säkert att sambandet syns igen, då det kan uppstått av slumpen eller av an-
dra faktorer som vi inte inkluderat i vår analys (Djurfeldt et al, 2010. S. 183-186, 219). Sam-
bandet från vår korstabell visar att kvinnor och män befinner sig på samma nivån inom den 
mellanmänskliga tilliten. Mellanmänsklig tillit kan bero på olika faktorer, genom att man 
kanske tillhör en viss grupp i samhället. Exempelvis kan människor som tillhör olika politiska 
grupper ha antingen hög eller låg tillit. För att kunna se samband till tilliten är det svårt att en-
dast titta på en variabel, utan man behöver oftast inkludera flera bakgrundsfaktorer för att kun-
na se ett säkerställt samband (Holmberg och Rothstein, 2015). När det finns hög mellanmän-
sklig tillit förbättras människornas överlevnadsvillkor. Ett land där hög mellanmänsklig tillit 
råder är chansen större att institutioner fungerar mer effektivt, och medborgarna klarar av att ta 
sig igenom kriser på ett bättre sätt än om det inte skulle finnas någon tillit till varandra i 
samhället. En viktig del inom den mellanmänskliga tilliten är att människor behöver varandra 
livet ut och man klarar sig inte på egen hand (Putnam, 2001). Enligt SOM-institutet (2016) ser 
vi att män och kvinnor generellt har tillit, och samma mönster hittar vi i vår studie. Ett sam-
band mellan kön och mellanmänsklig tillit finns och det är ändå starkt, dock är det inte statis-
tiskt säkerställt och det kan alltså ha uppstått av slumpen eller på grund av andra faktorer 
(Djurfeldt et al, 2010. s. 185, 219).

Sambandet mellan Kön och MellanmänskligTillit

Pearson Chi-Square 0,702

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 297
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Tabell 14. Sambandet mellan Ålder och MellanmänskligTillit.

I tabell 14 ser vi att 295 respondenter har svarat. Chi2-testet visar 0,908 och frihetsgraden är 5. 
Värdena visar att sambandet inte är statistiskt säkerställt på minst 95%, utan det kan ha upp-
kommit av slumpen (Djurfeldt et al, 2010, s. 186). Däremot finns det ett samband mellan ålder 
och mellanmänsklig tillit. Även här kan vi se att sambandet utifrån vår korstabell är jämnt 
fördelat mellan våra åldersgrupper, det visar att majoriteten känner stark tillit till sina medmän-
niskor. Enligt SOM-institutet (2016) framkommer det att människor i olika åldrar har olika 
mellanmänskliga tillitsgrader. Det visar att yngre personer tenderar att ha mindre tillit än de 
äldre åldersgrupperna. Dock är ålder endast bara en variabel som kan vara med att bidra till 
människors tillit, men för att vi ska kunna hitta ett ännu starkare samband som är statistiskt 
säkerställt behövs det att vi i sådana fall blandar in fler bakgrundsfaktorer även här (Djurfeldt 
et al, 2010, s. 220). Putnam (2001) tar upp att relationer är viktiga för den mellanmänskliga 
tilliten, där alla människor är inkluderade för att bygga ett enat samhälle. Relationer till andra 
människor är något man skapar med tiden, här blir då ålder en viktig faktor då de äldre säkert 
lyckats bilda fler relationer och skapar en starkare tillit. Dock är det som sagt fler faktorer som 
bidrar till individers mellanmänskliga tillit (Putnam, 2001). 

Tabell 15. Sambandet mellan Utbildning och MellanmänskligTillit.

I denna tabell har vi undersökt sambandet mellan utbildning och mellanmänsklig tillit. Det vi 
kommit fram till är att det råder ett samband som inte kan klassas som statistiskt säkerställt, 
eftersom signifikansen visar ett värde större än 0,05, då Chi2-testet resulterade i 0,457 (Djur-
feldt et al, 2010. s. 185-186, 466). 297 personer svarade på denna fråga och frihetsgraden lig-
ger på 5. Detta samband kan alltså också uppkommit av slumpen eller på grund av andra fak-
torer som vi inte mätt (Djurfeldt et al, 2010. s. 186, 219). Då vi gjorde vår korstabell för att se 
vad sambandet säger oss, resulterade det i att oavsett utbildningsbakgrund, känner informan-
terna hög mellanmänsklig tillit. SOM-institutet undersökning (2016) om hur utbildningsbak-

Sambandet mellan Ålder och MellanmänskligTillit

Pearson Chi-Square 0,908

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 295

Sambandet mellan Utbildning och MellanmänskligTillit

Pearson Chi-Square 0,457

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 297
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grund påverkar människors tillit i Sverige visar på att det finns skillnader mellan hög- och 
lågutbildade personer. Högutbildade personer har högre mellanmänsklig tillit än vad lågutbil-
dade personer har. Under en 20-årsperiod (1996-2016) visar forskning på att det finns skillnad-
er mellan dessa två grupper, även om inte skillnaderna är särskilt stora. Utbildning är en av 
faktorerna som är med och påverkar människors mellanmänskliga tillit (SOM-institutet, 2016). 
Putnam (2001) poängterar att personer med högre utbildning har lättare att visa tolerans och att 
engagera sig i samhällsfrågor. Med utbildning har man mer kunskap om hur samhället fungerar 
och mer förståelse för vad som händer och sker i samhället, samt tilliten är ömsesidigt, det 
handlar om att ge och få (Putnam, 2001). 

Tabell 16. Sambandet mellan Kön och AbstraktaSystem.

I tabell 16 har vi resultatet från vårt signifikanstest med kön och tillit till abstrakta system. Fri-
hetsgraden är 5, Chi2-testet visar 0,848, 297 personer ingår i analysen och signifikansen visar 
även här ett högre värde än 0,05. Dessa mått visar att det finns ett samband mellan kön och 
tillit till abstrakta system, men det klassas inte som statistiskt säkerställt på minst 95% (Djur-
feldt et al, 2010. s. 185-186, 466). Enligt vår korstabell kan vi konstatera att sambandet visar 
ett tydligt mönster att kvinnor och män har låg tillit till abstrakta system, då övervägande ma-
joritet svarat grad 1-3, vilket motsvarar den lägsta tillitsnivån. Giddens (1996) menar att tillit 
till abstrakta system är en del av det moderna samhället idag. Tilliten uppstår genom dagliga 
interaktioner mellan människor och olika system. Tilliten till abstrakta system innebär en viss 
risk eftersom människor ofta har dålig kunskap om hur systemet fungerar i sin helhet. Giddens 
menar att det är nästintill omöjligt att klara sig om man inte har tillit till de abstrakta systemen i 
samhället (Giddens, 1996). Det vi kan se utifrån denna analys är att det inte är endast kön som 
bidrar till hur stark individernas tillit till de abstrakta systemen är. Utan det handlar om fler 
bakgrundsfaktorer, exempelvis om vart man vuxit upp. Tillit till de abstrakta systemen är något 
som individer skapar sig ganska snabbt, vilket även i sig kan vara riskabelt om de besitter brist-
fällig kunskap (Luhmann, 2005). 

Sambandet mellan Kön och AbstraktaSystem

Pearson Chi-Square 0,848

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 297
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Tabell 17. Sambandet mellan Ålder och AbstraktaSystem.

I tabellen ovan har vi analyserat om ålder och tillit till abstrakta system korrelerar med varan-
dra. Det som framkommit är att det finns en korrelation, ett samband, mellan dessa variabler. 
Vi har 295 personer som svarat på frågan och Chi2-testet visar 0,807. Frihetsgraden är 5 och 
signifikansen är större n 0,05, vilket betyder att vi inte har ett säkerställt samband (Djurfeldt et 
al, 2010. s. 185-186, 466). Korstabellen för detta samband följer samma spår som analysen 
med ålder och mellanmänsklig tillit. Dock befinner sig här majoriteten av informanterna mel-
lan grad 1-3, det vill säga att de har låg tillit till abstrakta system oavsett ålder. Giddens talar 
inte om någon specifik tillit mellan ålder och abstrakta system. Däremot menar han att tilliten 
till abstrakta systemen ger viss trygghet i individers vardagsliv, dock är denna tillit endast en-
sidig, alltså du får ingenting tillbaka av system, varken känslomässigt eller fysiskt (Giddens, 
1996). 

Tabell 18. Sambandet mellan Utbildning och AbstraktaSystem.

I vår sista tabell i detta kapitel har vi analyserat ett samband mellan utbildning och tillit till 
abstrakta system. Det vi kommit fram till är att det finns ett samband som är inte är starkt nog 
för att betraktas som signifikant. Dock är detta samband starkare än våra tidigare tabeller i detta 
avsnitt. Chi2-testet är 0,196, frihetsgraden är 5, antal svar är 297 stycken och signifikansen är 
större än 0,05 (Djurfeldt et al, 2010. s. 185-186, 466). Anledningen till att sambandet inte är 
statistiskt säkerställt beror på att det finns andra bakgrundsfaktorer på bidrar till sambandet, 
eller så har det helt enkelt uppkommit av slumpen (Djurfeldt et al, 2010. s. 219-220). Utifrån 
korstabellens resultat kan vi tyda att respondenternas tillit till abstrakta system är låg oavsett 
sin utbildningsnivå. Enligt en undersökning från SOM-institutet (2016) kan vi se att både skill-
nader och förändringar finns hos individer med olika utbildningsbakgrunder. Där de flesta som 
är höglitare hade en högre utbildning (SOM-institutet, 2016). Giddens diskuterar utbildning 
som en av de faktorer som bidrar till människor tillit till abstrakta system i samhället. Män-
niskor besitter olika nivåer av kunskap om hur system fungerar, vilket leder till att det blir en 

Sambandet mellan Ålder och AbstraktaSystem

Pearson Chi-Square 0,807

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 295

Sambandet mellan Utbildning och AbstraktaSystem

Pearson Chi-Square 0,196

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 297
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större risk att lita på systemen om man inte vet deras funktion. Många människor har mindre 
kunskap om hur de abstrakta systemen fungerar på grund av att de saknar tydlig undervisning i 
skolan och man ska inte alltid ifrågasätta den vetenskapliga undervisningen heller. Detta resul-
terar i att bristfällig kunskap om de abstrakta systemen uppstår (Giddens, 1996).

Sammanfattningsvis kan vi här se att vi kan bekräfta vår andra hypotes om att det finns sam-
band mellan våra bakgrundsfaktorer och våra två tillitskategorier. Även om sambanden inte är 
statistiskt säkerställda, kan vi ändå se att dessa finns, samt att de har olika styrkor. Sambanden 
visade liknande mönster genomgående i vår analys, då människorna har med mellanmänsklig 
tillit än tilliten till abstrakta system, oavsett kön, ålder eller utbildningsbakgrund.

5.2.3 Sambanden mellan tillit och stödet för BB-ockupationen 

I det här kapitlet redovisar vi våra sista analyser. Här börjar vi med att se om det finns en sam-
variation mellan mellanmänsklig tillit och stödet för BB-ockupationen. Sedan tittar vi på ett 
eventuellt samband mellan tilliten till abstrakta system och stödet för BB-ockupationen. Vi 
analyserar resultaten med våra teorier och tidigare forskning i åtanke. I denna analys kommer 
vi utgå från vår hypotes om att sambandet mellan stödet och den mellanmänskliga tilliten är 
starkare än tilliten till abstrakta system. 

Tabell 19. Sambandet mellan MellanmänskligTillit och stödet för ockupationen.

I tabell 19 har vi analyserat sambandet mellan stödet för BB-ockupationen och mellanmänsklig 
tillit. Av 295 svar har vi fått ut ett Chi2-test som visar ett värde på 0,000. Frihetsgraden är 5 
och signifikansen ligger under 0,05. Värdena berättar för oss att sambandet är 99,9% säker-
ställt, vilket är det högsta procentuella värdet man kan få (Djurfeldt et al, 2010. s. 185-186, 
466). Här har sambandet ingen plats för slumpen att avgöra hur det ser ut, utan det är dessa 
variabler som avgjort sambandets styrka (Djurfeldt et al, 2010. s. 219-220). Sambandet utifrån 
vår korstabellsanalys bevisar att personer med hög mellanmänsklig tillit har starkare stöd för 
BB-ockupationen, än de som har låg mellanmänsklig tillit. Tidigare forskning visar att personer 
som har en hög mellanmänsklig tillit tenderar att delta och engagera sig i protester. Dessa pro-
tester kan ibland hålla på under en lång tid eftersom det finns ett starkt socialt kapital bland 
människorna. Då människor känner tillit till varandra, är chanserna större att de engagerar sig i 
protesterna, då de vet att tilliten är ömsesidig. En grupp människor som har hög mellanmän-
sklig tillit har en större chans att vara med och påverka samhällsfrågor (Benson och Rochon, 
2004). Samma sak säger Putnam (2001) att om ett samhälle där det finns hög mellanmänsklig 
tillit, så leder det till att samhället blir effektivt och de hjälper varandra att klara sig igenom 

Sambandet mellan MellanmänskligTillit och stödet för ockupationen

Pearson Chi-Square 0,000

Frihetsgrad 5

Signifikans < 0,05

Antal svar 295
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olika kriser som kan förekomma. När människor håller ihop och litar på varandra är det lättare 
att få till en gemenskap (Putnam, 2001).

Tabell 20. Sambandet mellan AbstraktaSystem och stödet för ockupationen.

Tabell nummer 20 visar att det finns ett samband mellan tillit till abstrakta system och stödet 
för BB-ockupationen. Här har vi 295 svar, frihetsgraden ligger på 5, Chi2-testet är 0,173 och 
signifikansen har ett större värde än 0,05 och är alltså inte statistiskt säkerställt (Djurfeldt et al, 
2010. s. 185-186, 466). Sambandet kan framkommit av slumpen, eller att det är andra variabler 
som bidrar till sambandets styrka (Djurfeldt et al, 2010. s. 219-220). Riktningen för detta sam-
band enligt vår korstabell berättar för oss att de respondenter med låg tillit till abstrakta system 
har starkare stöd för ockupationen, än de som har stark tillit till abstrakta system. Tidigare 
forskning tar upp samma mönster, alltså att individer som känner låg tillit till abstrakta system 
engagerar sig i större grad i ockupationer och protester (Lundgren & Nilsson, 2018). Giddens 
teori går bland annat ut på att tillit och risk hänger ihop. Människor litar på saker som inte går 
att ta på, vilket leder till att när det inte fungerar som det ska blir de besvikna och skyller ifrån 
sig. Det handlar om att människor med tillit till de abstrakta systemen inte har samma möj-
lighet, som de med mellanmänsklig tillit, att vara med och påverka hur det fungerar (Giddens, 
1996). Tilliten till de abstrakta systemen fungerar endast från ett håll, alltså att det är män-
niskorna som litar på dem, och det är inte alltid systemen ger något tillbaka (Luhmann, 2005). 
På grund av brist på kunskap om hur de abstrakta systemen fungerar leder detta till att vi inte 
kan påverka deras funktion, utan det vi kan göra är helt enkelt att lita på att det ska fungera. Vi 
riktar vår tillit till experter som vi inte känner, och vi litar på deras kunskap om systemen (Gid-
dens, 1996). Här kan vi alltså bekräfta vår sista hypotes, om att sambandet mellan den mellan-
mänskliga tilliten och stödet är starkare än sambandet mellan tilliten till abstrakta system.

Sambandet mellan AbstraktaSystem och stödet för ockupationen

Pearson Chi-Square 0,173

Frihetsgrad 5

Signifikans > 0,05

Antal svar 295
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6. Slutsatser och diskussion

I följande kapitel kommer vi att sammanfatta studiens olika delar och visar våra slutsatser som 
vi kommit fram till utifrån våra analyser.

Vår studie har handlat om tillit och eventuella tillitsskillnader hos medborgarna i Sollefteå 
Kommun. Vi har även tittat på medborgarnas stöd för ockupationen av BB som startade för 
över ett år sedan. För att få fram vårt material har vi genomfört en enkätstudie där 297 personer 
från Sollefteå har svarat. Tidigare forskning har påvisat att det finns skillnader och förändringar 
i tilliten hos människor beroende på olika bakgrundsfaktorer (SOM-institutet, 2016). Samt att 
människor med hög mellanmänsklig tillit har ett starkt stöd och engagemang i protester som 
kan förekomma vid eventuella missnöjen. På grund av den politiska turbulens som Sollefteå 
kommun upplevt, kan man tänka sig att tilliten bland medborgarna har förändrats. Att tilliten 
till abstrakta system minskat på grund av missnöje om hur nedläggningen av förlossningsen-
heten hanterades, medan den mellanmänskliga tilliten istället ökat och blivit starkare då de kan 
tappa förtroendet för systemen (Lundgren & Nilsson, 2018). Tillit är en mycket viktig grund-
pelare för samhällets funktion, både för att de abstrakta systemen ska fungera (Giddens, 1996), 
och för att människorna ska känna en gemenskap och vara inkluderade i samhället (Putnam, 
2001). 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur tilliten ser ut hos Sollefteås medborgare. Fokus har 
legat på två kategorier inom tilliten, där ena var tillit till abstrakta system och den andra var 
mellanmänsklig tillit. Vi vill kolla om det i Sollefteå finns högre mellanmänsklig tillit än tillit 
till abstrakta systemen, och i sådana fall om en samvariation finns mellan tilliten och stödet för 
BB-ockupationen. Vi undersökte även om korrelation fanns mellan tilliten och våra bakgrunds-
faktorer, kön, ålder och utbildningsnivå.

Våra resultat har kunnat ge stöd till att kunna pröva hypoteser och se ifall de stämmer. När det 
gäller skillnader mellan mellanmänsklig tillit och tillit till abstrakta system, ser vi att detta re-
sultat stämmer överens med vår första hypotes och detta svarade även på vår första frågeställ-
ning. Vi utgick från att den mellanmänskliga tilliten är starkare än till den tillit till systemen 
och detta fick vi här bekräftat, samt att vi kunde se tydliga skillnader i tilliten. Den andra 
frågeställningen vi hade handlade om att vi ville titta på olika bakgrundsfaktorer, för att se om 
ett samband fanns till våra tillitskategorier. Resultatet visar att samvariation mellan kön, ålder 
och utbildning och våra tillitsvariabler finns, vilket har möjliggjort att vi kunnat svara på denna 
frågeställning och bekräftat vår andra hypotes. Dessa samband är inte statistiskt säkerställda, 
då de kan uppstått av slumpen, eller av andra orsaker (Djurfeldt et al, 2010, s. 186, 219). Dock 
har sambanden olika styrkor och utbildningsvariabeln hade ett starkare samband än de övriga 
variablerna. Vår tredje och sista frågeställning och hypotes var att kolla sambanden mellan 
tillitsvariablerna och stödet för BB-ockupationen. Här utgick vi från att sambandet mellan 
stödet och den mellanmänskliga tilliten skulle vara starkast. Det resultat vi kom fram till visar 
att detta stämmer, eftersom signifikansen för mellanmänskliga tilliten låg på under 0,05, med 
det kan vi säga att sambandet är statistiskt säkerställt (Djurfeldt et al, 2010, s. 186). Den slut-
sats vi kan dra från detta är att människor som har mellanmänsklig tillit stödjer ockupationen 
mer än de som istället tyr sig till abstrakta system.
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Sammanfattningsvis kan vi säga att detta visar att tillit är en del av medborgarna i Sollefteå 
kommun. Det vi kan konstatera är att det finns skillnader i tilliten hos våra respondenter. Med-
borgarna litar mer på varandra än på systemen och en orsak till detta kan vara den politiska 
turbulensen i Sollefteå. Vi har kunnat svara på våra frågeställningar och även uppfyllt studiens 
syfte.

Inför framtida forskning skulle det vara intressant att jämföra tilliten mellan olika kommuner, 
exempelvis en från södra respektive norra Sverige. Det skulle även vara intressant med en un-
dersökning om hur tilliten såg ut i Sollefteå innan beslutet togs om att stänga delar av 
sjukhuset, jämfört med hur det ser ut idag.  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8. Bilaga - Enkät
 

 Enkät om tillit och stödet för ockupationen av BB

Var bor du?
Sollefteå Kommun
Annat

Är du?
Kvinna
Man
Vill ej uppge

Hur gammal är du?

Vad är din högsta avklarade utbildning?
Grundskola
Gymnasium
Högskola

(Yngre än 25 år, svara) Vad är din pappas högsta avklarade utbildning?
Grundskola
Gymnasium
Högskola

(Yngre än 25 år, svara) Vad är din mammas högsta avklarade utbildning?
Grundskola
Gymnasium
Högskola

Hur ser din arbetssituation ut idag?
Studerar
Arbetar
Arbetslös
Sjukskriven
Pensionär

Hur starkt är ditt stöd till ockupationen av BB?
1 2 3 4 5 6
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Hur stor tror du att sannolikheten är att BB blir kvar?
1 2 3 4 5 6

Hur stark är din tillit till ditt grannskap?
1 2 3 4 5 6

Hur stark är din tillit till dina medmänniskor i Sollefteå?
1 2 3 4 5 6

Hur stark är din tillit till Region Västernorrland?
1 2 3 4 5 6

Hur stark är din tillit till vårdgivaren Region Västernorrland?
1 2 3 4 5 6

Hur stark är din tillit till svenska politiker?
1 2 3 4 5 6

Hur starkt tror du att människor i ditt nätverk litar på varandra?
1 2 3 4 5 6
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