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•Förtroende
•Trovärdighet
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Förtroende påverkas av bl a:

• Erfarenhet av verksamhetens sätt att fungera (”utvärdering”)
• Det egna beroendet av verksamheten (”betydelse”)

• Verksamhetens ställning i opinionen (”viktighet”)
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Hur stort förtroende har du för det 

sätt på vilket följande institutioner 

och grupper sköter sitt arbete?
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Förtroendet för samhällsinstitutioner 2010

Kommentar: Tabellen redovisar en sammanläggning av resultaten från de tre nationella SOM-undersökningarna 2010 (antal svarspersoner = 5 007). 
Personer som hoppat över hela frågan eller ej besvarat förtroendefrågan för någon särskild institution är inte medtagna i procenttalen. Dylika svar var 
sällsynta och lämnades av endast mellan fem och sju procent för de olika institutionerna. Förtroendebalansen kan gå mellan +100 (alla svarspersoner 
anger stort förtroende) och – 100 (alla svarspersoner anger litet förtroende).  Källa: Riks-SOM 2010.

 
Samhällsinstitution 

Mycket 
stort 

Ganska 
stort 

Varken/ 
eller 

Ganska 
litet 

Mycket 
litet 

Summa 
procent 

 
Förtroende-

balans 
                
Sjukvården 15 53 21 9 2 100 +57 
Polisen 10 52 27 8 3 100 +51 
Riksbanken 12 44 37 5 2 100 +49 
Universitet/högskolor 8 47 39 4 2 100 +49 
Radio/TV 6 47 38 7 2 100 +44 
Domstolarna 11 41 35 9 4 100 +38 
Regeringen 12 40 30 12 6 100 +34 
Grundskolan 6 39 39 13 3 100 +29 
Riksdagen 6 38 41 10 5 100 +29 
FN 8 34 41 11 6 100 +25 
Kungahuset 13 28 37 11 11 100 +19 
Bankerna 6 32 37 19 6 100 +13 
Storföretagen 2 24 50 18 6 100 +2 
Kommunstyrelserna 2 24 50 18 6 100 +2 
Svenska kyrkan 5 24 43 16 12 100 +1 
De politiska partierna 2 24 49 18 7 100 +1 
Dagspressen 2 25 45 21 7 100 -1 
Försvaret 5 20 47 19 9 100 -3 
EU-kommissionen 2 19 49 19 11 100 -9 
Europaparlamentet 2 17 50 19 12 100 -12 
De fackliga org 3 18 40 26 13 100 -18 
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Faktoranalys för förtroende 2010

 
Represen-

tation 
Samhälls-

service 
Politisk 

makt 
Etablisse-

mang Medier 
      
Europaparlamentet .86 .09 .22 .22 .11 
EU-kommissionen .85 .09 .26 .23 .13 
FN .64 .32 .03 .15 .09 
De politiska partierna .58 .17 .47 .11 .23 
      
Sjukvården .10 .76 .14 .02 .08 
Polisen .09 .65 .26 .22 .04 
Domstolarna .24 .52 .32 .26 .17 
Grundskolan .21 .51 -.11 .17 .31 
Försvaret .25 .47 .13 .41 -.05 
Universitet/högskolor .33 .45 .15 .12 .20 
      
Regeringen .21 .12 .83 .19 .05 
Riksdagen .34 .30 .68 .09 .19 
Riksbanken .15 .34 .49 .31 .24 
      
Kungahuset .10 .07 .20 .77 -.02 
Svenska kyrkan .15 .20 -.02 .65 .15 
Storföretagen .22 .09 .25 .55 .26 
Bankerna .17 .22 .07 .42 .32 
      
Dagspressen .13 .06 .16 .10 .79 
Radio-tv .07 .15 .14 .16 .75 
      
Fackliga organisationerna .32 .41 -.34 -.03 .45 
Kommunstyrelserna .33 .36 .18 .29 .30 
      
      
Förklarad varians 14% 13% 11% 11% 10% 
 
Faktoranalys enligt Kaiser’s kriterium.
Källa: Riks-SOM 2010
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Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner 1986-2010 (forts)
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Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner 1986-2010 
(forts)
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Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner 1986-2010 
(forts)
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Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner 1986-2010 
(forts)
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Förtroendet för tjugoen samhällsinstitutioner 1986-2010 
(forts)
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Alternativa mönster i det långsiktiga förtroendet för olika 
samhällsinstitutioner

Stabilt:
- På hög nivå
- På mellannivå
- På låg nivå

Rörligt:
-Svagt uppåt
-Svagt nedåt
-Utan bestämd riktning
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Stabila på hög nivå och medelnivå 1986 – 2010
mycket + ganska stort förtroende

procent

Sjukvården

Polisen

Universitet/högskolor
Grundskolan
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Stabila på låg nivå 1986 – 2010
mycket + ganska stort förtroende

Storföretagen
Försvaret
De fackliga organisationerna

procent



www.som.gu.se

Rörliga institutioner 1986 – 2010
mycket + ganska stort förtroende

Regeringen

Rïksdagen
Bankerna

Dagspressen

Europaparlamentet

procent
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Förtroendeförändring i procentenheter 2008 
– 2010

 2008 2010 Förändring 
Sjukvården 68 68 ±0 
Polisen 53 62 +9 
Riksbanken 45 56 +11 
Universitet/högskolor 53 55 +2 
Radio-tv 50 53 +3 
Domstolarna 47 52 +5 
Regeringen 30 52 +22 
Grundskolan 45 45 ±0 
Riksdagen 28 44 +16 
FN 43 42 -1 
Kungahuset 38 41 +3 
Bankerna 37 38 +1 
Storföretagen 22 26 +4 
Kommunstyrelserna 20 26 +6 
Svenska kyrkan 28 29 +1 
De politiska partierna 14 26 +12 
Dagspressen 24 27 +3 
Försvaret 16 25 +9 
EU-kommissionen 15 21 +6 
Europaparlamentet 15 19 +4 
De fackliga organisationerna 20 21 +1 
    
Genomsnitt 34 39 +5 
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Förtroende för regering och riksdag 2005 – 2010
- bland kvinnor och män

procent
Män regeringen

Kvinnor regeringen

Kvinnor riksdagen
Män riksdagen
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Förtroende för regering och riksdag 2005 – 2010
- bland de yngsta och de äldsta

procent
65 – 85 år, regeringen

15 – 29 år, regeringen
65 – 85 år, riksdagen
16 – 29 år, riksdagen
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Förtroende för regering och riksdag 2005 – 2010
- självplacering vänster respektive höger

Höger, regeringen

Höger, riksdagen

Vänster, riksdagen

Vänster, regeringen

procent
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Ökning/minskning i politiskt förtroende 
2005 – 2010 (procentenheter)

 Regeringen Riksdagen 
   
Till vänster -10 +5 
Mitten +18 +12 
Till höger +71 +39 
   
V +1 +21 
S -14 -1 
MP +18 +19 
C +53 +29 
FP +62 +32 
M +73 +41 
KD +63 +37 
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Det långsiktiga förtroendets villkor

Vardagslivets fasta strukturer

Samhällets växlande klimat
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