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1 Inledning 

 

Forskningen kring tillit är ett kombinerat tema av definitioner som sägs underlätta eller 

förhindra demokratins utveckling i ett samhälle. Ett samhälle med hög tillit har enligt 

empirisk data samband med hög grad av demokrati, ekonomi, korrektbyråkrati och lojalt 

bemötande osv. av medborgare inom offentliga institutioner. Med denna undersökning avser 

jag söka öka kunskapen om socialt kapital, människors tillit gentemot offentliga institutioner 

under pandemiska krissituationer genom att jämföra statistiska analyser och därefter försöka 

förklara hur en världslig krissituation/pandemikan påverka medborgarandan nationellt under 

liknande omständigheter. Arbetet beskriver allmänt hur virus och pandemier besegras 

gemensamt i denna globaliserade värld som regleras utifrån olika dokument, traktat, 

resolutioner, förordningar osv. Med WHO:s International Health Regulations (IHR) från 

2005,som är sammanbunden i medlemsländernas pandemiplaner har WHO:s varningar och 

rekommendationer för pandemi når ut till alla samhällen.  

Alla medlemsstater följer en specifik pandemiplan när pandemi klassificeras som krissituation 

på WHO:s anvisningar. Ett nyproducerat vaccin rekommenderades av WHO:s expertråd som 

försvar mot Svininfluensan - Den nya influensan, A(H1N1). Befolkningen i en demokratisk 

stat bör ha tillit gentemot offentliga institutioner, speciellt under en pandemisk krissituation. 

Hög tillit sägs vara en viktig grund i ett samhälle, den är en central komponent i samhället och 

medför demokrati och rättsäkerhet. Tillit eller misstro till nationell och/eller internationell 

förvaltning under en krissituation kan leda till olika effekter. Om en stat, offentliga 

institutioner eller de ansvariga misslyckas med att lindra negativa effekter av/under en kris 

kan allmänheten förlora förtroendet för samhället eller offentliga institutioner. Allmänna 

diskussioner kring den senaste pandemin har bringat föga eller intet positiva omdömen om 

varken vaccinet eller alarmismen kring influensan. 

Hela världen har enligt WHO varit sårbar till denna pandemi och en global massvaccination 

som svar till problemet rekommenderades snabbt. Många medlemsstater har medverkat till att 

förhindra spridningen av pandemin genom att informera sina medborgare om hur allvarlig 

situationen är och köpt tillräckligt många vaccin för att immunisera befolkningen.  

Min studie belyser kort Europas svar till pandemin med fokus på Sverige och Italien. Jag har 

valt att jämföra Sveriges och Italiens vaccinationstäckning för att sedan koppla resultatet till 

teorier om socialt kapital - tillit. Dessa två länder är intressanta att undersöka eftersom de är 

välutvecklade demokratiska länder med skattefinansierad hälso- och sjukvård som täcker alla 
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medborgare. Något som väckt mitt intresse till denna undersökning har varit allmänhetens 

bemötande till vaccinet i länderna. Jag har personligen hört via olika källor att denna typ av 

vaccination inte är helt säker på grund av några komponenter i läkemedlet samtidigt som det 

förespråkats att densamma kan rädda liv. Jag har uppfattat det hela pandemiska tillfället som 

ett problem med många oklara tillstånd. I Italien har många läkare varit skeptiska till 

läkemedlet och nästan varnat sina patienter till vaccinering med en simpel förklaring att den 

nya influensan inte är farligare än den vanliga säsongsinfluensan.  

I Sverige har jag inte hört direkt någon varna någon på samma sätt utan i Sverige har man 

kanske valt att vara mer neutral till vissa frågor som berör pandemin eller vaccinationen. 

Utifrån detta har jag funderat varför vi i Sverige varit mindre misstänksamma till pandemin 

och läkemedlet och varför de har varit mer misstänksamma i Italien? Det är personliga tankar 

som väckt mitt intresse och analysera ett sådant problem är och har varit svårt att utforma och 

utföra eftersom jag inte har kunnat hitta tillgänglig och tillräcklig information som kunnat 

hänvisa till hur jag kan mäta det allmänna förtroendet till ett sådant stort internationellt 

problem. Efter mycket funderande slog det mig att den allmänna tilliten till överheter kanske 

kan framställas utifrån vaccinet. Detta kan vara ett äventyrligt sätt att mäta tilliten till ett 

samhällsproblem. Varför fungerar vissa samhällen och organisationer bättre än andra?  Denna 

studie kan vara ett intressant sätt att koppla socialt kapital till en krissituation.  

 

 

Problem och syfte 

 

Enligt Robert D. Putnams och Bo Rothsteins problematiseringar och definitioner om socialt 

kapital och tillit har svenska medborgare mer förtroende till institutioner och medmänniskor i 

förhållande till italienska medborgare. I min undersökning har jag relaterat det 

rekommenderade vaccinet (ifrån WHO:s och medlemsländernas förbindelser via IHR) till den 

nya influensan A - (H1N1) till ett samhällsproblem eftersom en stat under en pandemisk 

krissituation måste ta till sig åtgärder för att stoppa eller dämpa en allmän livshotande 

situation. En övergripande immunisering via massvaccination sägs kunna stoppa en 

livshotande pandemisk situation.  

Studien har teorin i centrum och ett problem som korruption i ”Sociala fällor och tillitens 

problem” leder till ytterligare intresse om kunskapen om tillit. Den allmänna tilliten till 

pandemivaccinationen kan ha hamnat i en social fälla eftersom grunden till problemet kanske 
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bottnar i ett korrumperat överstatligt elitsamhälle (osynliga komponenter som styr den 

globaliserade världsekonomin) som jag inte kommer att gå in på i detta arbete men som måste 

betonas som möjlig grund till aktuella och framtida diverse problem. Många gånger har 

offentliga institutioner, myndigheter och media upplyst om hur farlig den nya influensan är 

och hur viktigt det är att vaccinera sig för att immunisera sig för att inte smitta andra. 

Samtidigt har media informerat via olika medel hur farlig immuniseringen kan vara på grund 

av vaccinets ingredienser och att pandemivaccinet kan vara livsfarligt samt att all propaganda 

kring pandemin endast är en försäljningsstrategi konstruerat av de stora läkemedelsföretagen. 

Om en stat, offentliga institutioner eller de som ansvarar vid krissituationer inte klarar av att 

hantera ett svårt läge och misslyckas med att lindra negativa effekter kan allmänheten komma 

att förlora förtroendet för samhället. I vissa stater är tilliten hög och i vissa låg. Där den är hög 

fungerar organisationer bättre och medmänniskor litar mer på varandra som i sin tur får ett 

samhälle att fungera bättre och vice versa. Om en stat sprider ut information om att det är bra 

att vaccinera sig för allmänhetens skull och når ut till medborgarna genom olika sätt via 

statliga myndigheter och media kommer medborgarna säkert i en stat där högt socialt kapital 

existerar vaccinera sig eftersom de litar på sina medmänniskor och staten i stora drag. 

Syftet med denna uppsats är att mäta den allmänna tilliten, förtroendet för offentliga 

institutioner under en pandemisk krissituation och jämföra resultatet i Sverige och Italien för 

att sedan pröva hållbarheten iden teoretiska bakgrunden. Det är bara förtroende till 

samhällsinstitutioner jag avser ha som grund till min studie. Undersökningen om människors 

tillit respektive misstro kommer att mätas utifrån empirisk data från ansvariga myndigheter 

för vaccination under en pandemisk krissituation. Tillit som nämnt är ett brett ämne och kan 

variera i olika sammanhang och i detta sammanhang ämnar jag att mäta tilliten till 

institutioner utifrån befolkningens beslut för svininfluensavaccinet (Focetria och Pandemrix) i 

både Italien och Sverige. Ju högre vaccinationstäckning i ett land desto högre tillit till staten, 

offentliga institutioner och tvärtom. 
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Hypotes 

 

Utifrån formulerat problem och den teoretiska bakgrunden som jag prövar har jag formulerat 

fram antagande om att: 

 

 Sverige kommer att ha en betydligt större vaccinationstäckning än Italien. 

 

Hypotesen grundar sig på statsvetarnas teorier om varför vissa samhällen och organisationer 

fungerar bättre än andra. 

 

Enligt statsvetaren Bo Rothstein kan förtroende för förvaltningsinstitutioner skapa socialt 

kapital och tillit. I sin bok ”Sociala fällor och tillitens problem” förklarar han hur man 

undviker och kommer ifrån sociala fällor. Huvudorsaken till att sociala fällor förekommer är 

bristande tillit till medmänniskor och kan förekomma i olika sociala nätverk såsom i 

grannskapet, i föreningar, på jobbet och på samhällsnivå.  Oförtroende till organisationer, 

nätverk och alla människor i samhället kan leda till en social fälla. Samhällen som har lågt 

socialt kapital öppnar dörrar till korruption. En social fälla leder till korruption.  

 

Enligt Robert D. Putnams forskning om socialt kapital skriver han i sin bok” Making 

democracy work: Civic traditions in modern Italy” att med hjälp av ett forskarteam försökt 

förklara vad som kunde ligga till grund till den fungerande demokratin i vissa regioner i 

Italien. Demokratin fungerade inte på samma sätt i hela landet. I en del regioner i norra delen 

av Italien fungerade demokratin väl, med vissa undantag i södra delen. 

Han konstaterade att skillnader i socialt kapital och tillit är en avgörande orsak till varför 

ekonomin och demokratin fungerade bättre i norra respektive södra Italien. Ett aktivt och 

utsträckt deltagande i fristående organisationer skapar hos den enskilde ett socialt kapital, som 

tillsammans över hela nationen skapar en medborgaranda. Där ömsesidighet, förtroende och 

engagemang för offentliga angelägenheter finns fungerar demokratin och medborgarandan 

bättre. 

 

Putnam ser lösningen på individnivå, genom att människor organiserar sig i lokalsamhället för 

att öka det sociala kapitalet. Rothstein ser lösningen på samhällsnivå. Samhällen med en väl 

fungerande politisk förvaltning har generellt stort socialt kapital. Enligt Rothsteins 



7 

diskussioner har Sverige utvecklat ett bra socialt kapital jämfört med andra länder. Därmed 

litar svenskarna i hög grad på att rättssystemet och andra offentliga institutioner är opartiska 

och behandlar alla medborgare lika. Tillitsfulla relationer kan vara en ekonomisk tillgång. 

I denna undersökning sammanfogar jag tilliten till både individnivå och samhällsnivå. 

 

 

Metod och material 

 

Detta arbete omfattar ett forskningsproblem som söker förklara ett samhällsproblem och 

ansatsen till problemet är en teoriprövande studie som utförs med en hypotes i vilken jag 

prövar teorier genom att empiriskt undersöka hållbarheten i dem. Undersökningen har som 

mål att pröva teorier om socialt kapital och tillit. Dessa teorier relaterar till statsvetarna Robert 

D. Putnams och Bo Rothsteins empiriska studier. Studien omfattar samtidigt en internationell 

krishantering varför en teoretisk bakgrund till globalisering inkluderas och kopplas till staten 

och organisationen WHO. För att besvara min hypotes utför jag arbetet med en statistisk 

analys med två variabler (vaccinerade och icke vaccinerade) i vilken jag avser jämföra 

vaccinationstäckningen i både Sverige och Italien med hjälp av korstabeller och 

totalprocentuträkning.
1
 För att förklara variationen söker jag orsaken (tillit) i resultatet som 

orsaksvariabel. Den oberoende variabeln tillit beskriver variationen i den beroende variabeln - 

vaccinationstäckning i respektive länder. Antal vaccinerade av en dos per stat är den beroende 

variabeln. Populationen är den totala befolkningen i respektive stat, december 2009. 

 

Tillit  Medborgarnas val att vaccinera sig mot Svininfluensan 

 

Två länder konfronteras. Antalet analysenheter avgör den lämpligaste metoden som i detta fall 

är fåfallstudier. Analysenheterna granskas vid en tidpunkt (december 2009) och olika rum i 

Europa (Sverige och Italien). Undersökningen skall söka pröva om förhandsuppfattningen, 

hypotesen kan få empiriskt stöd. De enheter jag valt att analysera skall söka dra slutsatser av 

fenomenet i fråga och generalisera resultaten till urvalet.  

                                                 

 

1 Esaiasson Peter, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2005), 33-40. 
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Intern validitet ger ingen garanti för extern validitet. Enstaka fallstudier kan aldrig vara 

representativa statistiskt men hänvisa till en alternativ generalisering.
2
 Analysen ger ganska 

hög reliabilitet och validitet eftersom data är inhämtat från primära källor. Analyserat data kan 

komma att ge eller inte ge stöd till hypotesen endast till den tid som jag begränsat studien till. 

Material till undersökningen är data som uppvisar vaccinationstäckningen i bägge länderna 

inhämtat från relevanta organisationer. Statistik, vetenskapliga artiklar, tidningspress, 

rapporter och litteratur inom det valda området analyseras och kompareras. Material 

inhämtats via offentliga hemsidor, dokument och statistik från myndigheter samt litteratur av 

sakkunniga ämnesteoretiker. Statistiska databaser från: CNESPS, ISTAT, SCB, 

Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Studien uppvisar dessutom relevant data från 

Eurostat – Eurobarometer, en analys om Influensan H1N1.  

En grupp respondenter från alla EU:s  medlemsstater svarade på en frågeundersökning om 

influensan. Den skall ge grund och anknyta studien till den teoretiska delen om tillit, 

krishanteringen under en pandemi och samhällets tillit. Detta material används för att stärka 

hypotesen och sammankopplas med den övriga analysen där jag själv analyserar data genom 

procentuträkning. 

 

 

Avgränsning 

 

Studien fokuserar enbart på två staters vaccinationstäckning. Analysen inkluderar inte all 

fakta kring socialt kapital och mätning av tillit utan avgränsas till den gemensamma 

medborgarandan till individuell och allmän säkerhet. Begränsat tidsutrymme som jag förfogar 

över till att mäta tillit på så kort tid kan förklaras genom WHO:s kronologiska klassifikationer 

av pandemi. Andra teoretiker förutom de som forskat tillsamman med teoretikerna kommer 

inte att belysas i den teoretiska bakgrunden. Detaljer kring influensan som symptom, antal 

insjuknade, överlevda eller bortgångna av den nya influensan A- (H1N1) undersöks inte. 

Undersökningen inkluderar endast första dosen av vaccinet i bägge länderna. Vaccination i 

denna studie kopplas enbart till begreppet tillit. Icke vaccinerade i denna studie kommer inte 

behandlas utifrån annan variabel än tillit och antalet icke vaccinerade relateras enbart till 

                                                 

 

2 Ibid., 176-178. 
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misstro eller misstänksamhet till vaccinet eller pandemin. Fysiska eller allergiska orsaker som 

leder till att inte vaccinera sig ingår inte i studien.  

De icke vaccinerade är enbart resultatet utifrån befolkningens statistik över de som vaccinerat 

sig. Studien exkluderar en helhetsbeskrivning över nationella och internationella aktörer vid 

pandemisk krissituation eftersom uppsatsen inte fokuserar på krisberedskap.  

Den begränsas till dessa aktörer: WHO, ECDC, Smittskyssdinstitutet, Socialstyrelsen, 

Ministero della salute och Epicentro – CNESPS. 

 

Urval 

 

Undersökningen av det italienska och svenska samhället är ett strategiskt urval på grund av 

intresset till att utforska tilliten hos befolkningen och samhället till vaccination i bägge 

länderna. Det strategiska urvalet kopplas ofta till kvalitativ studie och kan i detta fall vara så 

men å andra sidan kan jag utnyttja mig av totalurval per stat när det kommer till att 

generalisera resultaten. Det är svårt att pröva teorier med bara två analysenheter/två stater i 

Europa men om jag tänker att mitt urval är hela populationen i en stat delat per region kan 

studien få en annan form och många analysenheter som utgör urvalet kan generalisera 

resultatet. På det sättet skulle alla analysenheter kunna vara alla regioner per stat. Eftersom 

jag söker förenkla arbetet har jag räknat ihop alla regioners variationer och summerat antalet 

och därefter kopplat resultatet till varje stat och population. 

 

Val av analysenheter 

Motivation till val av analysenheterna styrs av min uppfattning att både Sverige och Italien 

alarmerats under pandemin på samma tillvägagångssätt och uppfattats liknande. Ursprunglig 

information från WHO har förts vidare i respektive samhällen på samma basis och 

information har nått ut i samhället på liknande sätt. Psykoser av rädsla har utvecklats snabbare 

via media än själva viruset i respektive länder. Utifrån detta anser jag att dessa två länder är 

jämförbara trots den stora skillnaden av populationen i länderna. De har också en politisk 

bakgrund som på sista tiden övergått från vänstersinnad till högersinnad politik. 

Det har inget med studien att göra men det väcker ytterligare intresse. Robert Putnams och Bo 

Rothsteins problematiseringar och definitioner av begreppet tillit har lagt grunden till studien 

eftersom Sverige anses vara ett land med låg korruption och att svenska medborgare har hög 

tillit till staten. Det diskuteras allmänt i olika debatter att Italien har högre korruption vilket 
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leder till misstänksamhet. Exempel: skattepengar återbetalas regelbundet varje år i Sverige om 

för mycket skatt dragits av. Detta händer inte i Italien. 

 En medborgare måste ibland vänta flera år för att få tillbaka överskott på skatten.
3
 

 

Disposition 

 

Uppsatsen kommer inledningsvis klarlägga begrepp, krisaktörer, kända pandemiska 

händelseförlopp, information om vaccination och bakgrundsinformation om internationell 

pandemisk krishantering. Därefter framställer jag teorin om socialt kapital som ligger i 

centrum för denna studie. Teorin prövas vidare genom empirisk analys och uträkning som 

sedan avslutas genom en klargörande sammanfattande analys där jag kort diskuterar 

resultatet. 

 

Definition av begrepp 

 

Pandemi 

 

“En pandemi är när en infektionssjukdom (till exempel influensa) snabbt sprids 

över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje 

land.”
4
 

 

“A pandemic is the worldwide spread of a new disease. An influenza pandemic 

occurs when a new influenza virus emerges and spreads around the world, and 

most people do not have immunity.”
5
 

  

                                                 

 

3 År 2009 började Agenzia entrate (skattemyndighet) göra 900 000 återbetalningar till fysiska personer 

med en summa på 600 miljoner euro. Skatt som betalats av fysiska personer fram till år 2007. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8/173_Com++st

++Rimborsi+16+07+09+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=daef6e00426d9ef49fc19fc065cef

0e8 

4 Krisinformation, ord och begrepp, pandemi  

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11377.aspx 

5WHO. What is pandemic? 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/index.html 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8/173_Com++st++Rimborsi+16+07+09+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8/173_Com++st++Rimborsi+16+07+09+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8/173_Com++st++Rimborsi+16+07+09+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=daef6e00426d9ef49fc19fc065cef0e8
http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11377.aspx
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/index.html
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2. Teoretisk bakgrund 

 

Teorierna jag relaterar till och prövar är Robert D. Putnams och Bo Rothsteins 

problematiseringar och definitioner om socialt kapital och tillit som har visat i stora drag att 

svenska medborgare har mer förtroende till institutioner och medmänniskor i förhållande till 

italienska medborgare generellt. Länderna som jag jämför förpliktar sig att samarbeta 

internationellt under pandemiska krissituationer enligt IHR:s avtal. Varje medlemsstat är en 

part inom det globaliserade nätverket av ekonomi, politik, forskning osv. Dessa länder 

influeras ständigt politiskt och ekonomiskt av överstatliga organ, som de medverkar i.  

En enskild stat har ett eget nationellt politiskt system som förankras till internationellt 

politiskt nätverk. Socialt kapital är av stor betydelse för såväl individer, organisationer som 

hela samhällen. Speciellt när hela den globaliserade världen står inför ett pandemiskt utbrott. 

Ett expertråd har klassificerat ett virus som pandemi och dessa experter arbetar i ett nätverk 

som vilar på internationellt samspel, politiskt och ekonomiskt socialt kapital. Socialt kapital 

utvärderas från individen till myndigheter och från myndigheter till individen i detta 

sammanhang. 

 

Tillit och socialt kapital 

 

Begreppet socialt kapital och tillit har undersökts av många forskare i flera länder med 

variabler som bl.a. demokrati och ekonomi som främsta underlag. Denna undersökning utgår 

från teorin om socialt kapital och tillit. Begreppet socialt kapital och tillit har använts av 

många forskare för att förklara både demokratisk och ekonomisk tillväxt. Det har inte uppstått 

en homogen ömsesidig definition och innebörden av det sociala kapitalet är svårt att definiera 

som ett enhetligt begrepp. Socialt kapital och tillit anses vara en avgörande beståndsdel för ett 

fungerande samhälle politiskt och ekonomiskt.  

 

Litar människor på varandra minskar transaktionskostnaderna i samhället vilket leder till en 

högre tillväxt. Ju mer folk litar på varandra, är organiserade i föreningar och där etablerade 

normer för samarbete finns, desto bättre fungerar ekonomin i samhället. Ett samhälle med ett 

litet socialt kapital riskerar dock att hamna i en social fälla där alla misstror alla. I en sådan 

situation försvåras såväl ekonomiskt handlande som ekonomiska framsteg vilket leder till 

högre transaktionskostnader och en lägre tillväxt. Institutioner kan sägas ange spelreglerna i 

http://www.who.int/ihr/IHR%20Guidance%20for%20national%20policy%20makers%20and%20partners.pdf
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samhället. Enligt statsvetaren Bo Rothstein kan förtroende för förvaltningsinstitutioner skapa 

socialt kapital och tillit. Förtroende för förvaltningsinstitutioner skulle kunna bidra till tillväxt 

genom att bygga socialt kapital. 

 

Den kanske mest kände forskaren inom området är forskaren Robert D. Putnam. Han fick sitt 

genomslag för forskningen om socialt kapital med boken ”Making democracy work: Civic 

traditions in modern Italy”, 1996. En komparativ studie av Italiens decentraliseringsreform i 

början av 1970-talet. Decentraliseringsreformen handlade om att en stor del av makten som 

fanns i Rom förflyttades på regionalnivå. Regionala parlament och styrelser förvaltade frågor 

kring sjukvård, skolfrågor och äldreomsorg. Undersökningen visade att de olika regionerna 

hanterade olika frågor olika. Demokratin fungerade inte på samma sätt i alla regioner. I en del 

regioner fungerade demokratin väl, med vissa undantag uppdelade i norr och syd. Putnam 

försökte med hjälp av ett forskarteam förklara vad som kunde ligga till grund till den 

fungerande demokratin i Italien. Studien utfördes genom att jämföra regionernas likheter och 

skillnader. Hankonstaterade att skillnader i socialt kapital och tillit är en avgörande orsak till 

varför ekonomin och demokratin fungerade bättre i norra respektive södra Italien. 

Medborgaranda och medborgargemenskap är begrepp som innehåller specifika komponenter 

såsom ömsesidigt förtroende och manifesteras i engagemang i offentliga angelägenheter. Ett 

aktivt och utsträckt deltagande i fristående organisationer skapar hos den enskilde ett socialt 

kapital, som tillsammans över hela nationen skapar en medborgaranda, där ömsesidighet 

förtroende och engagemang för offentliga angelägenheter finns fungerar demokratin bättre. 

Detta i sin tur skapar förutsättningar för effektiva institutioner och därmed en stark 

demokratisk rättstat.
6
 

Putnam mäter medborgarandan och medborgarengagemanget i Italiens olika regioner genom 

att mäta frivilligorganisationers täthet, tidningsläsande, deltagande i folkomröstning och 

preferensröstning.
 7
 Värderingar hos både politiker och medborgare kännetecknar samhällen 

med lågt respektive högt medborgarengagemang, som utgör begreppet medborgaranda. 

 

                                                 

 

6 Putnam R.D. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy.  (New Jersey: Princeton 

university press, 1993), 103. 

7Ibid., 113. 
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“Social capital here refers to features of social organization, such as trust, norms, 

and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated 

actions:” 
8
 

 

Bo Rothsteins utvecklar sin definition av begreppet socialt kapital i sin bok ”Sociala fällor 

och tillitens problem”. Han förklarar hur man undviker och kommer ifrån sociala fällor.  

Huvudorsaken till att sociala fällor förekommer är bristande tillit till medmänniskor. Sociala 

fällor kan förekomma i olika sociala nätverk såsom i grannskapet, i föreningar, på jobbet och 

på samhällsnivå. Hans resonemang både bygger och kritiserar Robert Putnams teori. Det 

sociala kapitalets ursprung och betydelse har i deras teorier samma bakgrund men Rothstein 

ger några alternativ till begreppet.  

 

Rothstein kritiserar två punkter som Putnam definierar socialt kapital på. Den första berör 

hans skepticism till alla sociala nätverk och frivilliga organisationer. Det är inte säkert enligt 

den inre logiska teorin av kärnpunkterna att dessa alltid har en positiv inverkan till skapandet 

av en ”fungerande demokrati”. 

Den andra berör Putnams teori om det sociala kapitalets grund eftersom det enligt Rothstein 

inte finns en pålitlig grund att forska på individnivå - empirisk forskning.  

Det är här som han ger alternativ till Putnams teori som går ut på mellanmänskligt tillit och 

förtroende genom skapandet av mekanismer som grundar sig mer på en politisk basis än på en 

sociologisk bakgrund av variabler av individers tillit till organisationer och nätverk som 

Putnam presenterat.
9
 

 

Han kritiserar vidare Putnams definition av socialt kapital och beskriver följande som alldeles 

för bred definition. Han menar att Putnam utesluter den funktionella delen av definitionen, 

alltså samarbetet och definierar aktivt deltagande i frivilliga nätverk och organisationer till 

mellanmänsklig tillit.
10

 

 

Bristen av tillit kan leda till en social fälla som Rothstein ser det. Detta blir effekten till 

samhällen som har lågt socialt kapital och det öppnar dörrar till korruption. En social fälla 

                                                 

 

8 Putnam R.D. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, 167. 

9 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm: SNS Förlag), 89. 

10 Ibid., 97-98. 
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leder till korruption. Oförtroende till organisationer, nätverk och alla människor i samhället är 

en verklighet många människor lever i. En social fälla kan uppstå i en situation där 

människors handlande bestäms av bedömningen av hur andra människor kommer att agera i 

framtiden. Alla människor i ett samhälle skulle vinna på om alla samarbetar. För att detta skall 

kunna hända krävs dock att människor kan lita på varandra. Om människor inte litar på att alla 

andra samarbetar är det meningslöst att själv samarbeta. Ett positivt resultat beror på att alla 

samarbetar. Om tillit fattas är ett samarbete inte utförbart och den sociala fällan uppstår. 

Konsekvensen är att alla i sin tur får det sämre, trots att alla vet att de skulle tjäna på att 

samarbeta. Ett samhälle fungerar bra när alla t.ex. betalar skatt. Det skulle vara meningslöst 

och irrationellt att vara den ende som agerar ansvarsfullt. Tilliten till andra är alltså kärnan i 

problemet enligt Rothstein. Han menar att om det kan skapas bättre förutsättningar för tillit 

genom samarbete minskar risken för sociala fällor. 

 

Rothstein uppskattar som han skriver i sin bok, R. Putnams studier av tillit i ”Den fungerande 

demokratin” där han belyser det sociala kapitalets betydelse för demokratin i Italien. Han 

beskriver ingående socialt kapital i sitt arbete genom att framhäva Putnams definition.
11

 

 

”Förtroende, normer, och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom 

att underlätta samordnade operationer”.12 

 

Där Putnam ser lösningen på individnivå, genom att människor organiserar sig mera i 

lokalsamhället för att öka det sociala kapitalet, ser Rothstein lösningen på samhällsnivå. 

Samhällen med en väl fungerande politisk förvaltning har generellt stort socialt kapital.
13

 

I Sverige är graden av korruption låg jämfört med andra länder.  

Därmed litar svenskarna i hög grad på att rättssystemet och andra offentliga institutioner är 

opartiska och behandlar alla medborgare lika. 

 

Men, Rothstein menar att kunskap fattas om hur institutioner som främjar socialt kapital 

uppstår. Tillit går inte att administreras fram. I samhällen där korruption förekommer, är det 

                                                 

 

11 Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 95. 

12 Putnam D. Robert, Den fungerande demokratin - Medborgarandans rötter i Italien (Stockholm: SNS 

förlag, 1996), 201. 

13Rothstein,  96-98. 
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svårt att genom lagar stoppa korruptionen och övertyga medborgarna om att den i sin tur har 

upphört. Hur kommer då ett samhälle ur en social fälla, när den väl har slagit igen? Inga 

modeller eller metoder finns skrivna om hur ett land ska tillämpa dessa för att öka t.ex. 

skatteintäkterna från medborgarna. Alla vinner dock på att samarbeta. Men det är meningslöst 

om inte alla samarbetar. Ett effektivt samarbete för gemensamma mål kan bara uppstå om 

man litar på att de andra också väljer att samarbeta. Utan detta slår alltså den sociala fällan 

igen. Vad är ett bra samhälle? Rothstein resonemang grundar sig på vetenskaplig empiri.  

Enligt hans resonemang har Sverige utvecklat ett bra socialt kapital jämfört med andra länder 

eftersom Sverige har haft ett konsoliderat politiskt demokratiskt system och ett parti 

(socialdemokraterna) som lyckats hålla fast vid regeringsmakten under hela 61 år. 

Sverige har varit mest påverkat av socialdemokratisk makt av alla västländer.
14

 Det som får 

människor att samarbeta är den blandning av seder, garantier, kunskaper om varandras 

beteende och tillit till den andre som är det sociala kapitalet. Det beror på hur människor i 

praktiken betraktar varandra. Det handlar ytterst om individers verklighetsuppfattningar. Allas 

agerande är beroende av vad alla tror att alla andra gör eller kommer att göra. De som hyser 

störst tillit till andra människor i alla system är också de som tjänar mest på systemet ifråga, 

men totalt sett är det sådana samhällen som är mest jämlika, som har den stabilaste 

demokratin och den lägsta graden av korruption som också är rikast på socialt kapital.  

Ömsesidigt förtroende (reciprocitet) betraktas som en allt viktigare tillgång både för individer, 

organisationer och för hela samhällen. Det handlar om att tillitsfulla relationer kan vara en 

ekonomisk tillgång.
15

 

 

Globalisering och hälsa 

 

Globaliseringen kan ses som motsats till nationalism. Globalisering handlar om sociala 

relationer som gör världen till en och samma plats. Aktörerna i detta sammanhang kan t.ex. 

vara medierna som sprider information och förmedlar globalt/transnationellt eller forskare 

som finns runt om i hela världen med internationella institutioner och transnationella 

organisationer. Internet är ett stort verktyg som underlättar globaliseringens växande. 

                                                 

 

14 Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 117 

15 Putnam, Den fungerande demokratin - Medborgarandans rötter i Italien, 207-208. 
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Information finns alltid tillgängligt med historia, senaste nyheter, fakta som är av stort 

intresse för t.ex. forskare osv.  

En negativ påverkan på världen kan vara den att vi lever i ett risksamhälle. Ett exempel kan 

vara snabb spridning av influensa eftersom folk reser hela tiden runt om i världen.  

WHO varnar för resor till flertal länder som kan leda till allvarliga konsekvenser som 

epidemilogiskt och politisk drama. Globalisering kan ses som ett begrepp som syftar till den 

utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur som sker till en följd av en utökad och inte lika 

lokalt förankrad världsbild. Organ som arbetar för en ökad globalisering är exempelvis EU, 

FN och Världsbanken. Globalisering har även jämförts med begreppet liberalisering i den 

bemärkelsen att öppna gränserna stater emellan i syfte att skapa en friare handel. Ett annat 

begrepp som har kommit att kopplas till globalisering är universalisering. Med detta menas att 

globaliseringen har bidragit till ett ökat utbyte av varor, tjänster, åsikter, kultur mellan 

människor ifrån världens alla platser. Globaliseringsskeptiker menar att vi visserligen har en 

internationell ekonomi i viss utsträckning men att nationalstater fortfarande spelar en viktig 

roll och att globalisering mer är en ideologi (globalism) än en beskrivning av verkligheten. I 

dagsläget tvingas många stater, enligt kritikerna, agera på företagens villkor med resultat att 

den internationella politiken mer går ut på att skydda privata ekonomiska intressen än vår 

gemensamma miljö och våra gemensamma rättigheter.16 

 

Under globaliseringsepoken har riskerna för den globala hälsan ökat. Enligt WHO har nya 

sjukdomar identifierats snabbare än någonsin. Ökad folktäthet och större rörlighet gör att 

lokala smittor sprids snabbare. Sjukdomar förs snabbt runt jorden av miljarder av resenärer 

varje år. Pandemier har drabbat mänskligheten under alla tider med jämna mellanrum. Innan 

de moderna färdmedlen kom, existerade ett naturligt skydd. De flesta sjukdomars 

inkubationstid isolerades och sattes i karantän i tid innan de hunnit sprida si till ett annat land. 

Riskerna bemöts snabbare än någonsin när internationellt samarbeta av specialister utnyttjar 

den bästa kunskapen i varje moment. 1996 skapade WHO ett globalt varnings- och 

försvarssystem. Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet, anser att ”våra 

möjligheter till motattacker är större än någonsin”. Epidemihot är ett exempel på en 

                                                 

 

16 Gustavsson J. & Tallberg J. (2006). Internationella relationer. Robertson A. (Red.), Globalisering 

(pp.237-254). Studentlitteratur 
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riskförskjutning i en mer globaliserad värld. Riskerna för varje individ minskar, men kan 

samtidigt öka för hela systemet.
17

 

 

WHO och internationellt samarbete 

 

År 2005 gav WHO ut en rapport om bindande regler (IHR) som krävde att alla medlemsstater 

skulle implementera ett minimum av standarder för att ha förmåga att upptäcka smitta. I 

denna rapport står det att internationella förberedelser och åtgärder som är koordinerade är en 

nödvändighet. Alla människors hälsa hänger på samarbete mellan individer och stater. Stater 

måste rapportera till WHO om nya typer av virus eftersom detta kan vara av internationellt 

intresse. Övertro hos stater kan dock förhindra internationellt samarbete och tros kunna 

hantera problem själva som till slut kan skada andra stater. Förnekelse av problem kan skada. 

För att kunna förhindra ett pandemiutbrott långsiktigt måste stater för det kollektiva intressets 

skull dela med sig av information. Vid upptäckt av epidemier sprids information vidare till 

övriga stater.
18

 

 

3. Pandemisk bakgrund 

 

Den nya influensan A (H1N1) 

 

Den nya influensan, svininfluensan, är en ny influensatyp med snabb spridning. Under våren 

2009 gick dagliga larmrapporter i massmedia om en influensa som debuterade i april månad i 

Mexico. Influensan orsakades av en helt ny typ av influensa, A (H1N1) virus. Den fick 

namnet "svininfluensa" men visade sig senare att viruset inte sprids från grisar eller av 

griskött utan sprids från människa till människa. Viruset har en ny genetisk sammansättning 

som innebär att ingen har haft denna influensa tidigare och att ingen människa är immun. 

Ursprungligen kommer viruset från grisar och har nu anpassat sig hos människan. WHO 

                                                 

 

17 Norberg J. Världens välfärd:Fyra decennier som förändrade planeten. Underlagsrapport nr 1 till 

Globaliseringsrådet (Globaliseringsrådet, 2007), s. 44-46. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/15/07/b6578aab.pdf 

18WHO, International Health Regulations. 

http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en/ 

http://www.who.int/ihr/IHR%20Guidance%20for%20national%20policy%20makers%20and%20partners.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/15/07/b6578aab.pdf
http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en/
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benämnde viruset Influensa A (H1N1), den nya influensan. Spridningen av viruset till många 

länder och olika världsdelar gjorde att WHO betecknade utbrottet som en pandemi. Året 

därefter, i augusti 2010 förklarade WHO vidare att viruset inte längre klassas som pandemi.
19

 

 

 

Tidigare pandemiska influensor 

 

Hongkonginfluensan 

En pandemi som började 1968 och pågick till 1970. Många virologer ansåg att denna är den 

troligaste basen till ett kommande pandemologiskt virus.  

 

Asiaten 

En pandemi som spred sig över hela världen 1957. Sjukdomen orsakades av influensa A-

virus. 

 

Spanska sjukan 

Svår och dödlig form av A-virus influensa som spred sig över hela världen i slutet av första 

världskriget. Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920.
20

 

  

                                                 

 

19WHO. Global Alert and Response (GAR).Pandemic A (H1N1). 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/en/index.html 

20 Läkartidningen. Klinik och vetenskap. Spanska sjukans virus upptäckt från de döda. 

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=4312 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/en/index.html
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=4312
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Vaccination 

 

Svininfluensavaccin H1N1 

Det finns olika vaccin mot Svininfluensan i Europa, bland annat Pandemrix som Sverige 

beställt av läkemedelsbolaget GSK och Focetria som Italien beställt av Novartis. För att se 

hur säkert och hur väl vaccinet fungerar bland olika åldersgrupper gjordes olika prövningar av 

vaccinet. De första testerna visade att vaccinerna gav högt skydd mot svininfluensan. Det 

europeiska läkemedelsverket (EMEA) godkändes influensavaccin genom EMEA:s 

expertkommitté för bolagen GSK, Novartis och Baxter vid sitt möte den 24 september 2009.
21

 

 

Pandemrix 

”Pandemrix är ett vaccin som ges genom injektion. Det innehåller delar av 

influensavirus som inaktiverats. Pandemrix innehåller en influensastam som 

kallas A/California/7/2009 (H1N1) v-like strain (X-179A).” 

”Pandemrix är ett vaccin mot influensa som orsakas av viruset A (H1N1) v 2009. 

Pandemrix ska ges i enlighet med de officiella rekommendationerna.”
22

 (EMA) 

 

Focetria 

”Focetria är ett vaccin. Det är en suspension avsedd för injektion som innehåller 

delar (ytantigener) av influensavirus. Det innehåller en influensastam som kallas 

A/California/7/2009 (H1N1)-derived strain NYMC X-181.” 

”Focetria är ett vaccin mot influensa som orsakas av viruset A (H1N1)v 2009. 

Focetria ska ges i enlighet med de officiella rekommendationerna.”
23

 

  

                                                 

 

21EMEA. Press release, authorization of two vaccines for influenza pandemic (H1N1) 2009. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2009/12/WC500018421.pdf 

22 EMA, 

Pandemrixhttp://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000832/hu

man_med_000965.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125 

23EMA, Focetria 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000710/human_med_

000796.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2009/12/WC500018421.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000832/human_med_000965.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000832/human_med_000965.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000710/human_med_000796.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000710/human_med_000796.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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4. Empiri 

 

Massmedia om Svininfluensan- 2009 

 

Svenskmassmedia 

”INFLUENSAN EN PANDEMI” 

”I dag beslutade Världshälsoorganisationen WHO att uppgradera H1N1-influensan till en 

pandemi.”  

(Clas Svahnoch Sven Grundberg, DN, publicerad 2009-06-11). 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/influensan-en-pandemi 

 

”SVININFLUENSAN GÅR INTE ATT STOPPA”  

”Det är ingen idé att försöka stoppa svininfluensan.”Presskonferens om Svininfluensan med 

Annika Linde Smittskyddsinstitutet, Anders Tegnell Socialstryrelsen och Eva Hamberg 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap. (Lisa Jannerling, Expressen, publicerad 15 -

07- 2009). http://www.expressen.se/halsa/1.1640518/svininfluensan-gar-inte-att-stoppa 

 

”FEM MILJONER KAN SMITTAS AV SVININFLUENSAN” 

”Svininfluensan kan drabba fem miljoner svenskar.”  

(Åsa Asplid, Expressen, publicerad 16-07- 2009). 

http://www.expressen.se/halsa/1.1641571/fem-miljoner-kan-smittas-av-svininfluensan 

 

”SVININFLUENSAN ÄR ÖVER” 

”Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade på tisdagen att pandemin i svininfluensan är 

överstånden, mer än ett år efter att den uppstod.  

(DN, publicerad 2010-08-2010) http://www.dn.se/nyheter/varlden/svininfluensan-ar-over 

 

 

Italienskmassmedia 

“NUOVA INFLUENZA, L'OMS: È PANDEMIA. INDICA LA DIFFUSIONE, NON LA 

GRAVITÀ"  

Den Nya influensan, WHO:s utsaga om pandemi beskriver pandemins spridning och inte hur 

allvarlig den är. (La Repubblica, publicerad 11-06-2009) 

http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/esteri/febbre-suina-

2/pandemia/pandemia.html?ref=search 

  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/influensan-en-pandemi
http://www.expressen.se/halsa/1.1640518/svininfluensan-gar-inte-att-stoppa
http://www.expressen.se/halsa/1.1641571/fem-miljoner-kan-smittas-av-svininfluensan
http://www.dn.se/nyheter/varlden/svininfluensan-ar-over
http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/esteri/febbre-suina-2/pandemia/pandemia.html?ref=search
http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/esteri/febbre-suina-2/pandemia/pandemia.html?ref=search
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“COME AVVERRA' LA GRANDE VACCINAZIONE” 

”Hur kommer massvaccinationen att gå till” (ANSA, publicerad 2009-07-23) 

http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_1

620350927.html 

 

“INFLUENZA A, ALLARME IN EUROPA. IN AUTUNNO CONTAGIATO 1 SU 3”  

A-influensan, allarm i Europa. I höst kommer 1 på 3 att smittas. (La Repubblica, publicerad 

28-08-2009). http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/cronaca/nuova-influenza-2/allarme-

europa/allarme-europa.html?ref=search 

 

“NUOVA INFLUENZA, 8 MILIONI DI VACCINI. E ARRIVA IL KIT PER I MEDICI DI 

FAMIGLIA”  

Den nya influensan, 8 miljoner vaccin distribueras till familjeläkarna. (La Repubblica, 

publicerad 01-09-2009). http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/cronaca/nuova-influenza-

2/influenza-vaccini-scuola/influenza-vaccini-scuola.html 

 

Artiklarna ingår inte analysen utan ger en liten uppfattning om hur pandemin informerats via 

massmedia. 

 

Statsvetare och teoretiker – Tillit 

Putnam konkretiserar tilliten efter individnivå, genom att människor organiserar sig i 

lokalsamhället för att öka det sociala kapitalet. Rothstein tenderar till samhällsnivå. Samhällen 

med en väl fungerande politisk förvaltning har generellt stort socialt kapital. Dessa 

resonemang ligger till grund för min hypotes.  

 

WHO 

WHO, Immunizationsurveillance, assessment and monitoring, publicerar statistisk data över 

världens vaccinationstäckning och immunisering.
24

 Det finns dock ingen statistik som 

redovisar vaccinationstäckningen för vaccinet mot A-H1N1. Det leder till att jag undersöker 

varje stat för sig. Det som är viktigt i detta sammanhang är att organisationen sammanbinder 

alla länder till organisationen och ett antal läkemedelsföretag via avtal. GSK, Novartis et 

cetera. 

                                                 

 

24WHO, Immunization surveillance, assessment and monitoring. 

http://www.who.int/immunization_monitoring/data/data_subject/en/index.html 

http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_1620350927.html
http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_1620350927.html
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/cronaca/nuova-influenza-2/allarme-europa/allarme-europa.html?ref=search
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/cronaca/nuova-influenza-2/allarme-europa/allarme-europa.html?ref=search
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/cronaca/nuova-influenza-2/influenza-vaccini-scuola/influenza-vaccini-scuola.html
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/cronaca/nuova-influenza-2/influenza-vaccini-scuola/influenza-vaccini-scuola.html
http://www.who.int/immunization_monitoring/data/data_subject/en/index.html
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Eurobarometer 

The Gallup organization har på europeiska kommissionens begäran undersökt via en 

telefonundersökning 2009, bl.a. respondenters informationsnivå och förståelse av 

Svininfluensan samt tillit till nationella och internationella myndigheter. Det är en 

undersökning som granskar den allmänna opinionen om säsonginfluensa, den nya influensan 

2009. Analysenheterna för undersökningen är EU:s medlemsländer. Populationen utgör 28 

000 respondenter som har valts ut slumpmässigt från 15 år och uppåt. Varje stat har svarat 

med cirka 1000 respondenter per fråga. Forskningen har i huvudsak varit inriktad på att 

jämföra EU:s länder med varandra. 

Uppsatsen knyter an till denna undersökning eftersom den visar resultat till en del av den 

allmänna opinionen, informationen och tilliten till den nya influensan i EU. Det som jag anser 

väsentligt att ta med är informationsnivån om influensan, nationell och internationell tillit till 

vaccinationen i Sverige och Italien. Det är viktigt att betona att svaren utgör en liten 

population men kopplad till övrig undersökning kan komma att ge en klarare bild och försök 

till allmän slutsats. Det slutliga sammantagna resultatet kan komma att ge ett rimligt stöd för 

min hypotes.  

 

Internationell tillit är kopplat till EU:s institutioner som i grunden är sammanbundna med 

WHO.  

 

 

Socialstyrelsen 

I Socialstyrelsens nyhetsarkiv daterat den 22 december 2009 står det att 61 % av Sveriges 

befolkning vaccinerat sig mot den nya influensan och att vaccinationstäckningen kan komma 

att täcka cirka 70 % av befolkningen efter en sondering. De hänvisar inte direkt till en källa 

som visar konkret statistisk data över vaccinationstäckningen varför min studie inkluderar 

Smittskyddsinstitutets vaccinationstäckning som uppvisar en tabell över landstingens 

rapporteringar till Smittskyddsinstitutet.  Resultatet skall ge grund till den allmänna tilliten 

utifrån vaccinationerna. 
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Smittskyddsinstitutet 

Enligt Smittskyddsinstitutet har de fått in rapporteringar om vaccinationstäckningen ifrån 

nästan alla landsting förutom Dalarna och Östergötland. I tabellen står det dock att uppgift 

saknas för bara Östergötland. Den totala summan som inkluderar alla inräknade vaccinationer 

av första dosen är 5 379 130 personer och motsvarar enligt tabellen 60 % av befolkningen. De 

skriver också att säkerheten i uppgifterna varierar mellan landstingen vilket betyder att det 

inte går att dra några säkra slutsatser. Resultatet skall ge grund till den allmänna tilliten utifrån 

vaccinationerna. 

 

 

Ministero della salute 

Enligt departementet för hälso- och sjukvården Ministero della salute har det distribuerats i 

slutet av december 2009 totalt 10 047 421 st. vaccin. Tabellen visar antal distribuerat vaccin 

per region. Vaccinationstäckning beräknad från Iss – Cnesps, via regional rapportering visar 

att den sista veckan i december 2009 har totalt 812 559 personer vaccinerats med en dos. De 

tabeller jag analyserat följer egna metoder för urval av population för vaccination vilket för 

mig inte är av intresse. Min studie relaterar till hela befolkningen i tid och rum.  Resultatet 

skall ge grund till den allmänna tilliten utifrån vaccinationerna. 

 

5. Analys och resultatredovisning 

 

Empirisk data analyseras utifrån distribuerat och brukat vaccin. En del källor anger tilliten, 

vaccinationstäckningen och en del distribuerat vaccin.  

 

 

 

 

 

http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_16_allegato.pdf
http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_25_allegato.pdf
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Eurobarometer 

 

Diagram1 “Likelihood of getting vaccinated against the pandemic H1N1 2009” 

Base: all respondents, % EU 27 

 

 

Not. Data hämtat från” Eurobarometer on Influenza H1N1” 
25

 

 

Data hämtat från Eurobarometer visar sannolikheten till att de tillfrågade respondenterna för 

alla 27 medlemsländerna kommer att vaccinera sig mot H1N1. 32 % har svarat att de inte alls 

är inställda till att vaccinera sig och 17 % att de har en mycket stor inställning till att 

vaccinera sig. 

 

  

                                                 

 

25 Survey conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the request of the European Commission, 

Directorate-General for Health and Consumers, 2009. Flash  Eurobarometer 287, s. 49. 

17%

22%
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1% 0%
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You have already received
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Diagram 2“Informed about the pandemic influenza H1N1” 

 

Not. Data hämtat från” Eurobarometer on Influenza H1N1” 
26

 

 

Diagrammet visar informationsnivån i totalprocent. Av de tillfrågade respondenterna i både 

Italien och Sverige svarade 62 % att de var välinformerade om Svininfluensan.  

 

Tabell 1.”How much do you trust each sources to inform you about the pandemic (H1N1) flu? 

National health authorities (Ministry, etc.)”27 

 

Land Total N 

% Do not 

trust at all 

% Trust 

not much 

% Trust 

mostly 

% Trust 

completely 

% DK/ 

NA 

Italien 1005 8.2  34.7 44.5 10.5 2.1 

Sverige 1014 2.7 12.2 52.3 24.9 7.9 

 

Not. Data hämtat från” Eurobarometer on Influenza H1N1”
28

 

                                                 

 

26 Survey conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the request of the European Commission, 

Directorate-General for Health and Consumers, 2009. Flash Eurobarometer 287, s. 18. 

27 Table11a. Trusted source: National health authorities (Ministry, etc.) – by country, s. 82 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/docs/eurobarometer_analytical_report_2

0100224_en.pdf 

13
20

62
62 

21
15

4 2

Italien Sverige

How well informed do you feel about the pandemic H1N1 flu?

Very well Well Not very well Not at all DK/NA

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/docs/eurobarometer_analytical_report_20100224_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/docs/eurobarometer_analytical_report_20100224_en.pdf
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Tabellen ovan visar att 24,9 % av de tillfrågade svenskarna har hög tillit till nationella hälso- 

myndigheter respektive 10,5 % av de italienska. Procentandelen till ingen tillit alls visade 

svenskarna med 2.7 % respektive 8.2 % av de tillfrågade italienarna. 

 

 

Tabell 2.“How much do you trust each of the following sources to inform you about the 

pandemic(H1N1) flu? - European authorities.”29 

 

Land Total N 
% Do not 

trust at all 

% Trust 

not much 

% Trust 

mostly 

% Trust 

completely 

% DK/ 

NA 

Italien 1005 8.2 32,3 42,2 7,1 10,1 

Sverige 1014 4,8 18,4 42,9 15,2 18,7 

 

Not. Data hämtat från” Eurobarometer on Influenza H1N1” 
30

 

 

 

 

Tabellen visar att 15,2 % av de tillfrågade svenskarna har helt förtroende till europeiska 

institutioner respektive 7,1 % av de italienska. 4,8 % av svenskarna har inte alls förtroende 

respektive 8,2 % av de italienska. 

 

  

                                                                                                                                                         

 

28 Survey conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the request of the European Commission, 

Directorate-General for Health and Consumers, 2009. Flash Eurobarometer 287, s. 82. 

29 Table 12 a. Trusted source: European authorities – by country, s. 84 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/docs/eurobarometer_analytical_report_2

0100224_en.pdf 

30 Survey conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the request of the European Commission, 

Directorate-General for Health and Consumers, 2009. Flash Eurobarometer 287, s. 84. 

http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/docs/eurobarometer_analytical_report_20100224_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/docs/eurobarometer_analytical_report_20100224_en.pdf
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Sverige 

 

Socialstyrelsen 

 

Tabell 3. Vaccinationstäckning. Socialstyrelsen. 

 

Sveriges befolkning Frekvens Procent 

Antal vaccinerade 5 697 816 61 

Antal icke vaccinerade 3 642 866 39 

Totalt n = 9 340 682
31

 100 

 

Not. Från ”Vaccinationstäckningen kan bli cirka 70 procent”. Hämtat den 22 

december 2009. Socialstyrelsen.
32

 

 

Tabellen visar antalet procent av totala befolkningen i Sverige. 61 % av befolkningen är 

vaccinerat gentemot 39 % som inte är vaccinerat.   

                                                 

 

31SCB. Befolkningsstatistik, Folkmängd 31 december 2009. Tabeller och diagram 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx 

32 Socialstyrelsen, Nyhetsarkiv. 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/vaccinationstackningenkanbliover80procent 

 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/vaccinationstackningenkanbliover80procent
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/vaccinationstackningenkanbliover80procent
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/vaccinationstackningenkanbliover80procent
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Smittskyddsinstitutet 

 

Tabell 4. Vaccinationstäckning beräknad utifrån landstingens rapportering till 

smittskyddsinstitutet.
33

 

 

Not. Data hämtat från smittskyddsinstitutet.
34

 

 

Av totalt 6 059 412 st. distribuerat vaccin har 89 % förbrukats och 11 % inte förbrukats. 

 

Tabell 5. Vaccinationstäckning - Sveriges befolkning. 

Sveriges befolkning Frekvens Procent 

Antal vaccinerade 5 379 130
35

 58 

Antal icke vaccinerade 3 961 552 42 

Totalt n = 9 340 682
36

 100 

 

Not. Egen uträkning av data hämtat från smittskyddsinstitutets och 

socialstyrelsens rapporter om vaccinationstäckning av Pandemrix. 

 

Tabellen visar 58 % vaccinerade gentemot 42 % icke vaccinerade av den totala befolkningen. 

                                                 

 

33 Smittskyddsinstitutet. Övervakning och analys, vaccinationstäckning. 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/ 

34 Vaccinationsrapporter från landstingen via olika metoder till smittskyddsinstitutet. Enligt smittskyddsinstitutet 

varierar vaccinationsstatistiken mellan landstingen. Säkerheten i uppgifterna kan inte uppfattas som definitiva 

resultat. 

35 Data från tabell 4 i undersökningen. Smittskyddsinstitutet. Övervakning och analys, vaccinationstäckning. 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/ 
36 Data från tabell 3i undersökningen. SCB. Befolkningsstatistik, Folkmängd 31 december 2009. Tabeller och 

diagram http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx 

Pandermrix vaccin Frekvens Procent 

Antal brukade vaccin 5 379 130 89 

Antal icke brukade vaccin 680 282 11 

Totalt distribuerade doser vaccin n = 6 059 412 100 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/
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Italien 

Ministero della salute 

 

Tabell 6. Vaccinationstäckning beräknad från Iss – Cnesps, regional rapportering. 

 

Not. Data frånISS-CNESPS (Italienska smittskyddsinstitutet)
39

 

 

Tabellen visar att Italien distribuerat 10 047 421 st. vaccin varav 8 % brukade och 92 % inte 

brukade. 

 

Tabell 7. Vaccinationstäckning - Italiens befolkning. 

Italiens befolkning
40

 Frekvens Procent 

Antal vaccinerade
41

 812 559 1 

Antal icke vaccinerade 59 527 769 99 

Totalt  n = 60 340 328 100 

Not. Egen uträkning av data hämtat från ISS rapporter.
42 

 

                                                 

 

37 Ministero della salute. Somministrazione del vaccine pandemico. 27 dicembre 2009. (Antal vaccinerade) 

http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_25_allegato.pdf 

38Ministero della salute. Distribuzione del vaccinopandemico. 18 dicembre 2009. (Antal distribuerade vaccin) 

http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_16_allegato.pdf 

39 Vaccinationsrapporter till regeringen. December 2009. 

40 ISTAT. Demo, Bilancio demografico 2009. http://demo.istat.it/bil2009/index.html (Italiens befolkning 31 

december 2009) 

41 Data från tabell 6 i undersökningen. 

42 Vaccinationstäckning av hela befolkningen. Se fotnot 40. 

Focetria vaccin Frekvens Procent 

Antal brukade vaccin 
37

 812 559 8 

Antal icke brukade vaccin 9 234 862 92 

Totalt distribuerade doser vaccin  n = 10 047 421
38

 100 

http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_25_allegato.pdf
http://demo.istat.it/bil2009/index.html
http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_25_allegato.pdf
http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_16_allegato.pdf
http://demo.istat.it/bil2009/index.html
http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_25_allegato.pdf
http://www.nuovainfluenza.salute.gov.it/imgs/C_17_notiziario_16_allegato.pdf
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Tabellen visar att 1 % av befolkningen har vaccinerats gentemot 99 % som inte har 

vaccinerats. 

 

Resultat 

 

Eurobarometer 

Europas inställning till vaccination mot H1N1 

Enligt Gallups sondering har 39 % av respondenterna positiv inställning och 54 % negativ 

inställning till vaccinationen. 

Tillit till nationella och europeiska institutioner 

Enligt Gallups undersökning har svenskarna högre tillit i förhållande till italienarna. 

Svenskarna har svarat i tabell1. med 24,9 % kontra italienarna med 10,5% .I tabell 2 har 

svenskarna svarat med 15,2% kontra italienarna med 7,1 %. 

Vaccinationstäckning - Sveriges befolkning 

Enligt data hämtat från SCB:s befolkningsstatistik, vaccinationstäckningen från 

Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen visar undersökningen att 58 % av Sveriges 

befolkning vaccinerats mot H1N1 respektive 42 % som inte har vaccinerats. 

Vaccinationstäckning - Italiens befolkning 

Enligt data hämtat från ISTAT:s befolkningsstatistik och vaccinationstäckningen från ISS-

CNESPS visar undersökningen att 1 % av Italiens befolkning vaccinerats mot H1N1 

respektive 99 % som inte vaccinerats. 

Antal distribuerat vaccin till befolkningen - Italien vs Sverige 

Enligt Ministero della salute har Italien distribuerat 10 047 421 doser vaccin i förhållande till 

Sverige som enligt Smittskyddsinstitutet distribuerat 6 059 412 doser vilket motsvarar 16,65 

% av den italienska befolkningen respektive 64,87 % av den svenska befolkningen. 
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Vaccinationstäckning - Italien vs Sverige 

Undersökningen visar att Italien har en vaccinationstäckning som motsvarar 1 % av 

befolkningen respektive Sverige som motsvarar 58 % av befolkningen. 

 

6. Sammanfattande analys och diskussion 

 

Hög tillit som sagt sägs vara en viktig grund i ett samhälle, den är en central komponent i 

samhället och medför demokrati, välfärd och rättsäkerhet. Med denna undersökning har jag 

konstaterat att följande framställda hypotes: 

 

”Sverige kommer att ha en betydligt större vaccinationstäckning än Italien”  

har på förhandsuppfattningen fått empiriskt stöd. 

 

Undersökningen visar att Italien har en vaccinationstäckning som motsvarar 1 % av 

befolkningen respektive Sverige som motsvarar 58 % av befolkningen. Svenskarna har mer 

förtroende till rekommenderat vaccin mot den nya influensan A (H1N1) än italienska 

medborgare. 

Diskussioner kring pandemin har bringat föga eller intet positiva omdömen om varken 

vaccinet eller alarmismen kring influensan. Det beror på hur en stat vill se det hela. Vilken 

tillämpning av perspektiv och policy som passar bäst för en stat att lindra en effekt eller 

rättfärdiga ingripanden är en efterföljd som vi kan åskåda just nu. Sverige anser att det har 

varit bra att vaccinera ungefär 60 % av befolkningen för att vid nästa influensaomgång vara 

immuna. Italien tycker istället att det är värt att donera resterande outnyttjade vaccin till 

ekonomiskt outvecklade stater. 

 

Människors tillit gentemot offentliga institutioner under pandemiska krissituationer i denna 

uppsats klarlägger hur en världslig krissituation förvaltas i respektive stater (Sverige och 

Italien) utifrån nationell och individuell tillit. Arbetets resultat har sammankopplats med den 

teoretiska bakgrunden som förklarar en koppling mellan individuell och offentlig relation till 

nationell förvaltning. Den individuella tilliten/misstron avspeglar sig även i det nationella 

förfarandet i en pandemisk krissituation.  
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Den allmänna tilliten till rekommenderad pandemivaccination har eller inte hamnat i en social 

fälla? En befolkning i en demokratisk stat bör ha tillit gentemot offentliga institutioner.  

 

Sverige har köpt vaccin som kan täcka 64,87 % av befolkningen respektive 16,65 % som 

Italien köpt för sin befolkning. Analysen visar att Sverige ger mer förtroende till WHO:s 

rekommendationer och att svenskarna ger mer förtroende till nationella och internationella 

myndigheter än vad italienarna gör.  

Det finns en faktor som inte besvaras utförligt här och det är något som förklarar sambandet 

mellan individens och statens närstående resultat (för respektive stater) av tillit gentemot 

nationella och internationella organisationer.  

 

Litar människor på varandra minskar transaktionskostnaderna i samhället vilket leder till en 

högre tillväxt. Se sidan 10. 

I detta fall kan det sociala kapitalet fungera i motsatt riktning eftersom de som nyttjar det 

sociala kapitalet är de överstatliga organen. Transaktionskostnaderna i samhället ökar vilket 

leder till en tillväxt till internationella organisationer och företag som är förankrade till det 

pandemiska utbrottet och immunisering av viruset. Staten har förbundit sig med IHR:s avtal 

att följa WHO:s rekommendationer när en pandemi klassificeras. Staten förpliktar sig då att 

finansiera och köpa in vaccin till sina medborgare. Den statliga tilliten som inbegriper det 

sociala kapitalet gentemot internationella organisationer avspeglar det sociala kapitalet inom 

ett nationellt samhälle som jag analyserat och konfronterat i denna uppsats. 

 

Socialt kapital - ett intressant ämne och teori som kan bidra till fortsatt forkning inom 

problematiken kring globalisering och tillit. Kanske existerar vissa gemenskaper just för att 

stärka vissa ändamål. 

 

Jag vill anmärka att min studie är utformad utifrån begränsat underlag med relativt outvecklat  

perspektiv för en tänkbar helhetsbild av ett sådant svårt och enormt begrepp som socialt 

kapital. Det naiva förfaringssättet att pröva ett sådant stort problem är helt enkelt ett 

experiment som jag fått till följd med stort intresse. 
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