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Landskapsregeringen beslöt anlita ÅSUB för att genomföra en 

tillitsstudie enligt bilaga. 

 

Samtidigt beslöts tillsätta en referensgrupp bestående av 

- avdelningschef Bengt Michelsson  

- kulturchef Jan-Ole Lönnblad 

- avdelningschef Linnea Johansson 

- myndighetschef Tomas Lundberg 

- byråchef Maj-Len Österlund 

- byråchef Elisabeth Storfors 

- ombudsman Johanna Fogelström-Duns 

- integrationssamordnare Helena Flöjt-Josefsson 

- avdelningschef Vivan Nikula samt 

-    den som upprätthåller landskapsläkartjänsten. 

 

Den beräknade totalkostnaden om 42.000 euro belastas Bm 26003. 
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Tillitsstudie för Åland 2018   Bilaga  

 

Undersökningen utförs av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) på uppdrag av 

Ålandslandskapsregering, regeringskansliet. 

 

Bakgrund 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland lyfter inom sitt andra utvecklingsmål fram betydelsen 

av tillit: ”I det åländska samhället 2030 känner alla, oavsett ålder eller kön, tillit och har verkliga 

möjligheter att vara delaktiga.” Utvecklings- och hållbarhetsrådet påpekar vidare i sitt förord till den 

första statusrapporten för agendan att det vore önskvärt att kunna följa utvecklingen av tilliten i 

samhället. I den första statusrapporten för agendan konstateras att man för att mäta hur det står till med 

tilliten på Åland behöver en tillitsstudie genomförd specifikt för Åland. Hög mellanmänsklig tillit 

beskrivs som ett slags socialt kapital och en indikator på ett socialt hållbart samhälle.  

 

Tillit omfattar både mellanmänsklig tillit, tillit till institutioner och myndigheter, tillit till media samt till 

förtroendevalda och beslutsfattare. Tillit är en förutsättning för att ett samhälle ska klara av att lösa 

kollektiva utmaningar. Utvecklings- och hållbarhetsagendan betonar därför tilliten som en nyckelfaktor 

för att klara av hållbarhetsutmaningar. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vad tillit är och ge en bild av olika dimensioner av tillit på Åland 

idag. För att ge en grund för beslutsfattarna om var tilliten kan stärkas och inom vilka områden av 

tillit som utvecklingsbehovet är tydligast presenterar studien sambandet mellan tilliten och olika 

bakgrundsfaktorer bland befolkningen. 

Metod och genomförande 

Studien genomförs som en kombinerad litteratur- och enkätstudie. Studien ger en översikt över aktuell 

tillitsforskning samt mäter mellanmänsklig tillit och ålänningarnas tillit till institutioner, myndigheter, 

media och politiker idag. Enkätunderlaget utformas så att studien kan upprepas med några års 

intervaller och så att den ger en jämförbarhet med andra liknande studier på nordisk och europeisk 

nivå. 

 

Enkätundersökningen skickas till omkring 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldern 16 år och 

uppåt. Formuläret kan besvaras antingen i pappersform och skickas in i ett färdigt frankerat kuvert eller 

elektroniskt via en länk på nätet. I första hand görs en påminnelse till mottagarna av enkäten. För att höja 

svarsprocenten sker en utlottning av en vinst bland dem som svarat. Kostnaden för vinsten ingår i 

projektbudgeten. Såvida svarsprocenten efter den första påminnelsen ändå understiger 48 procent görs en 

andra påminnelse. De direkta kostnaderna för en sådan eventuell andra påminnelse debiteras 

uppdragsgivaren skilt, utöver budgeten för projektet (se nedan). Den direkta administrativa 

merkostnaden för den extra påminnelsen beräknas uppgå till 1 870 euro. 

 

Resultatet av enkätundersökningen analyseras statistiskt mot olika bakgrundsfaktorer och 

sammanfattas i rapportform med diagram, tabeller och kommentarer. Undersökningen genomförs med 

vetenskapligt grundade metoder. Litteraturgenomgången ger en referensram till studiens resultat och 

tolkningar. 
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ÅSUB kan anlita underleverantör i projektet och föreslår att projektet genomförs i samarbete med 

Ålands Fredsinstitut. De enskilda enkätsvaren behandlas dock endast av personal vid ÅSUB. 

 

Uppdragsgivaren kan utse en referensgrupp för projektet.  

Indikativ tidtabell 

Studien genomförs under 2018 med följande indikativa tidtabell: 

 

Litteraturgenomgång: februari – mars 

Utformning av enkätfrågor: januari – nars 

Utskick av enkät, påminnelser och inskanning av enkätsvar: mars – april 

Statistisk analys av enkätsvar: maj – augusti 

Utarbetande av rapport: september -  oktober 

Avrapportering till uppdragsgivaren inom november 2018. 

 

Den indikativa tidtabellen är gjord med utgångspunkten att insamlingen av enkätsvar kan färdigställas 

med endast en påminnelse.  

 

 

Rapportering 

Preliminära resultat för några av nyckelfaktorerna i studien presenteras på Forum för 

samhällsutveckling i juni 2018. Slutrapporten publiceras i ÅSUB:s rapportserie samt i Ålands 

fredsinstituts serie. Rapporten kan även fritt tryckas samt spridas i pdf-format av uppdragsgivaren.  

 

Resultatet kan även sammanfattas i den tredje statusrapporten för Utvecklings- och hållbarhetsagendan. 

I kostnaderna för uppdraget ingår även att ÅSUB tillsammans med uppdragsgivaren presenterar 

resultatet från studien vid ett seminarietillfälle. 

 

Budget 

Den totala projektbudgeten uppgår till 40 000 euro varar nästan 5 000 euro utgör direkta administrativa 

kostnader såsom kopiering, kuvert, porto och utskick av enkäten. Om enkätundersökningen kräver en 

andra påminnelse för att nå tillräckligt hög svarsfrekvens debiteras skilt för de direkta administrativa 

kostnaderna som den andra påminnelsen medför, 1 870 euro. Totalsumman för projektet blir om en 

andra påminnelse krävs 41 870 euro. 

 

Hälften av projektkostnaden faktureras när enkätsvaren har samlats in. Den resterande delen 

fakturerats efter att slutrapporten levererats till uppdragsgivaren. 
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