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Bakgrund

Genomförd på uppdrag av landskapsregeringen och övriga medaktörer 
i bärkraft-nätverket

Följer upp:

• Tillitsstudie för Åland 2018
• Delar av Utvecklings- och hållbarhetsagendan

Mål 1:
Välmående människor vars inneboende resurser växer
Mål 2: 
Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. 

https://www.barkraft.ax/mal-2030/mal-2


Innehåll

• Upplevelsen av att blomstra (mål 1)

• Mellanmänsklig tillit (mål2)

• Trygghet 

• Förtroende, demokrati och delaktighet

• Korruption (mål 2)



Metod

Enkätundersökning 
• Slumpmässigt urval: 

ca 1200 personer bosatta på 
Åland, 16 år och äldre

• Fältperiod: sep-okt 2022

• 586 svar

• Svaren viktade efter 
rampopulationen

• Internationella och nationella 
studier som grund för frågornas 
utformning



Upplevelsen av 
att blomstra
(human flourishing)



• Validerat mätinstrument
framtaget av Harvard University

• Internationellt pionjärarbete

• Global studie pågår

Att mäta upplevelsen av att blomstra

Källa: Harvard University, https://hfh.fas.harvard.edu/

https://hfh.fas.harvard.edu/


Att mäta upplevelsen av att blomstra
6 områden:

Källa: Harvard University (VanderWeele, 2017)

12 frågor (skala 0-10):



Att mäta upplevelsen av att blomstra

Källa: Harvard University (VanderWeele, 2017)
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Att mäta upplevelsen av att blomstra

Källa: Harvard University (VanderWeele, 2017)
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Resultat Åland

Källa: ÅSUB

• Högre: 60+ år
• Lägre:

• 16-39 år
• arbetslösa
• försämrad ekonomisk 

situation

Blomstrande 
vid en 
given 

tidpunkt

=
FLOURISHING

7,4
(0-10)

Möjlighet att 
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blomstra på 
lång sikt

=

SECURE 
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7,4
(0-10)



Delfrågorna

Källa: ÅSUB



Generell 
mellanmänsklig tillit



Generell mellanmänsklig tillit
Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara nog 
försiktig när man har att göra med andra människor? (Skala 0-10)

Skala 0-10 (0=Man kan inte vara nog försiktig, 10=Man kan lita på de flesta människor)
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Källa: ÅSUB. Alla svarande
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Andel som har hög tillit, efter 
ålder & utbildning
Hög tillit = generell mellanmänsklig tillit 7-10 (skala 0-10)
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16-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Grundskola Gymnasium Universitet

Källa: ÅSUB. Andel svarande som angett hög tillit (svar 7-10 på skalan 0-10)



Andel som har hög tillit, efter 
självskattad hälsa
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Hög tillit = generell mellanmänsklig tillit 7-10 (skala 0-10)

Källa: ÅSUB. Andel svarande som angett hög tillit (svar 7-10 på skalan 0-10)



Trygghet 

Sociala nätverk
Trygghet i området där man bor



Trygghet i området, efter kön 
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Kvinna Man

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då…

Källa: ÅSUB. Andel svarande



Sociala nätverk

Källa: ÅSUB

Svagare socialt nätverk hos:
• Män
• Födda utanför Norden
• Arbetslösa
• Försämrad ekonomisk situation
• Sämre självskattad hälsa

”Har du personligen någon att kontakta…”
- för hjälp med t.ex. hushållsarbete, vid sjukdom
- om ledsen eller har problem 
- för sällskap till sociala evenemang



Förtroende, 
demokrati och 
delaktighet



Förtroende institutioner och grupper

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FN

Det sociala trygghetssystemet

NATO

Företag verksamma på Åland

Bankerna

Domstolarna

Utbildningssystemet

Finlands regering

Gränsbevakningen

Polisen

Sjukvården

Försvarsmakten i Finland

2018

2022

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De politiska partierna

Religiösa samfund*

Kommunala beslutsfattare

Internationella storföretag

Regeringen på Åland

Miljöorganisationer

Lagtinget på Åland

De fackliga organisationerna

EU

Radio och tv

Tidningarna

Humanitära organisationer

2018

2022

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter sitt arbete? 
(andel som har mycket eller ganska stort förtroende)

Källa: ÅSUB. Andel svarande (Skala 1 Mycket stort förtroende – 5 Mycket litet förtroende)



Nöjdhet med demokratin
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Bostadskommun Åland Finland EU
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Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:
(Andel mycket eller ganska nöjda)

Källa: ÅSUB. Andel svarande (Skala 1 Mycket nöjd – 5 Inte alls nöjd)



Intresse för politik
Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
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51 %

Källa: ÅSUB. Andel svarande



Samhällelig delaktighet, efter utbildning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bojkott Frivilligarbete Namninsamling Förtroende-
uppdrag

Kontaktat politiker Kampanjmaterial Demonstration

Grundskola Gymnasium Universitet

Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?

Källa: ÅSUB

t.ex. undvika 
att köpa en 

produkt



Korruption
”Missbruk av (offentlig) makt för egen vinning.” 

”Korruption kan handla om mutor, förskingring, 
favorisering av släkt och vänner eller liknande.”



Personlig erfarenhet korruption
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Ja Nej Kan inte säga

Har du eller någon nära till dig haft personliga erfarenheter på Åland av något som kan kallas korruption*? 
*Med korruption menas missbruk av (offentlig) makt för egen vinning. Korruption kan handla om mutor, förskingring, 
favorisering av släkt och vänner eller liknande.

24 %

Källa: ÅSUB. Andel svarande



Korruption institutioner och organisationer
Allmänt sett, hur vanligt tror du att det är med korruption i följande institutioner och organisationer på Åland?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allmänt på Åland

Domstolarna, åklagarämbetet

Polisen

Bankerna, finansinstitutionerna

Tjänstemän/offentliganställda landskapsnivå

Tjänstemän/offentliganställda hemkommun

Åländska nyhetsmedier

Fördelning av ekonomiska medel

Politiska beslutsfattare hemkommun

Politiska beslutsfattare landskapsnivå

Företag, affärslivet

Mycket vanligt Ganska vanligt Varken eller Ganska ovanligt Mycket ovanligt Kan inte säga

21 %

Källa: ÅSUB. Andel svarande



Praxis och företeelser offentlig sektor
Hur vanlig skulle du uppskatta att följande praxis eller företeelse är inom den offentliga sektorn på Åland? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Givande eller tagande av mutor

Privata skattefinansierade
tjänsteleverantörer missbrukar sin ställning

eller offentliga medel för egen vinning

Alltför starka bindningar mellan offentliga
beslutsfattare och näringslivet

Gynnande av medlemmar av så kallade
"bäste broder/syster"-nätverk

Gynnande av släkt eller vänner

Mycket vanligt Ganska vanligt

Källa: ÅSUB. Andel svarande ”Mycket vanligt” eller ”Ganska vanligt” 

(t.ex. föreningar, slutna sällskap)



Avslutande reflektioner

FÖRTROENDE

TRYGGHET

BLOMSTRA

DEMOKRATIKORRUPTION

TILLIT

Hög
Stabil

Jämnt fördelad

Mål2: 
”ALLA känner tillit...”



asub.ax/tillitsstudie-aland-2022

Frågor? Kontakta:

Maria Viktorsson, maria.viktorsson@asub.ax

Sanna Roos, sanna.roos@asub.ax

Tack!

Läs hela rapporten här:

http://www.asub.ax/tillitsstudie-aland-2022
mailto:maria.viktorsson@asub.ax
mailto:sanna.roos@asub.ax
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