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Bakgrund
• Andelen medlemmar/frivilliga i Sverige är hög i 

internationell jämförelse 

• Källa: European Values Study (EVS) 2017/2018

• Färre studier om variationer inom landet
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• Samhällsvetenskaplig 
debatt om skillnader 
mellan stad och land: 
kosmopolitiska städer 
och en mer 
konservativ landsbygd



Tillitsbarometern
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• Denna studie har möjliggjorts genom generös tillgång till data från 
Tillitsbarometern som är en omfattande surveyundersökning och riktar sig till 
ett antal slumpmässiga urval av invånare i stort antal kommuner och 
stadsdelar i Sverige. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola (ESBH) och finansieras av Länsförsäkringars 
forskningsfond. 

• Tillitsprogrammet leds av professor Lars Trägårdh vid Centrum för 
civilsamhällesforskning vid ESBH. Mer information om Tillitsbarometern nås 
via programmets hemsida: 
https://www.esh.se/forskning/forskningsprojekt/2018-11-08-
tillitsbarometern.html

• Data 2020/21: 13667 svarande i 49 kommuner (förtätade urval i Malmö och 
Stockholm)

https://www.esh.se/forskning/forskningsprojekt/2018-11-08-tillitsbarometern.html


Andel medlemmar

• Tillitsbarometern 2020/21 



Deltagande i
civilsamhället
(Tillitsbarometern 2020)

• Kommunindelning bygger på Sveriges
kommuner och regioners kommuntyper

• Större andel av befolkningen arbetar
ideellt och är medlemmar i
civilsamhällesorganisationer i
landsbygdskommuner än framförallt i
storstadskommuner

• Är engagerade i olika typer av 
organisationer: storstad-boende, 
landsbygdskommuner – idrott och fritid

• Men, storstäderna innehåller stor
variation: Rosengård vs. Södermalm



Några kommuntyper
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• En småstads och landsbygdsgrupp: engagemang i
folkrörelser, omfattande medlemskap och ideellt
arbete: generell och lokalsamhälletillit hög, men inte
tillit till “olika”

• Urban grupp: engagemang i boende, sociala och 
politiska rörelser, fack och kultur: något lägre generell
tillit och lokalsamhälletillit, men något högre tillit till 
“olika”

• Blandad mestadels urban grupp: Engagemang något 
större än i den urbana inom idrott, i övrigt mindre 
andel ideellt arbete: lägst tillit till ”olika”



Tack för uppmärksamheten!

Susanne Wallman Lundåsen, CKS


