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Abstract 
This essay studies what is affecting the Swedish people’s trust in the country’s 

politicians, police and legal system. This was done by conducting multiple regression 

analyses in SPSS, using the Swedish survey data from the 2016 Europen Social Survey. 

To determine what is affecting this kind of trust, this study used Caroline McEyvoy’s 

definition of political efficacy from her studies of people’s view on the European 

Union. The theories being used are Robert Putnam’s definition of the social capital, 

deriving from his studies in Italy and the United States, together with Ola Listhaug’s 

and Arthur Miller’s theory on how people’s evaluation of the government’s 

performance affects their political support. 

The results show that people’s trust in Sweden’s politicians, police and legal system is, 

to a varying degree, significantly affected by their political efficacy, social trust and 

religious attendance. Across all instances people’s evaluation of the government’s 

performance were found to have the strongest effect. 

 

Nyckelord: Specifik förtroende, Politiskt förtroende, Politiskt självförtroende, Socialt 

kapital, Statens prestationer, Pippa Norris, Robert Putnam, David Easton, Ola Listhaug, 

Arthur Miller.  
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1.0 Inledning 
Under SVT:s program ‘Duellen’, där dåvarande statsminister Stefan Löfven debatterade 

mot moderaternas partiledare Ulf Kristersson, så togs en specifik intervju publicerad i 

Financial Times upp (SVT, 2018). Denna intervju, gjord med Kristersson, handlar om 

hur han anser att svenska staten är i kris och att politikerförtroende i landet är värre än 

vad det var under 90-talskrisen (Financial Times, 2018).  

Detta skapade starka reaktioner hos statsminister Stefan Löfven som ansåg att så säger 

man inte om sitt land (SVT, 2018). Finansministern Magdalena Andersson reagerade 

även hon starkt på denna intervju och påpekade att Kristerssons kommentarer gick att 

likställa med att uttryckligen varna investerare från att flytta sina tillgångar till Sverige 

(Financial Times, 2018). 

 

Det finns också de som pekar på de positiva förändringar som skett hos folks 

politikerförtroende. Gissur Ó Erlingsson påpekar i sin essä Oron för svensk demokrati 

är överdriven (Dagens arena, 2018) att mellan åren 1991-2014 så har 

politikerförtroendet till vis grad ökat, men erkänner att det kvarstår att se vad som sker 

under 2018. 

 

Dock så är det inte inte enbart politikerförtroendet som spelar en betydelsefull roll i den 

moderna demokratins välmående. Rättare sagt, politikerförtroende är inte den enda 

sortens förtroende som statens medborgare måste hysa för det politiska systemet för att 

det ska garantera dess legitimitet (van der Meer 2010, s.518). Människors förtroende för 

statens politiska institutioner är likt så viktigt. I samma anda så finns det skäl att tro att 

människor, av olika anledningar, hyser ett varierande förtroende beroende på vilken 

institution det gäller (van der Meer 2010, s. 519; Norris 2011, s. 4).  

Vanligtvis tituleras detta i litteraturen som det politiska förtroendet och bland annat 

Tom van der Meer  beskriver det som både ett lim och en olja, där dess funktion är att 

hålla samman staten och se till att processen från beslut till implementering av policys 

flyter på (van der Meer 2010, s.518). Betydelsen av det politiska förtroendet lyfts även 

fram av Robert Putnam (1993), som påvisar dess betydelse i ett samhälle där människor 

litar på varandra, har höga förväntningar på staten och frivilligt följer de lagar och regler 

som finns (Putnam 1993, s.111).  
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Trots att flertalet tidigare forskare kan enas om betydelsen av detta fenomen så existerar 

det i vid mening ingen konsensus om vad som påverkar eller förklarar variationerna i 

människors politiska förtroende. Det är här som denna studie tar sin ansats. Ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv tycks det finnas gott om utrymme att utforska vad som 

förklarar samt påverkar människors förtroende. Vilka faktorer har störst inverkan på 

förtroendet i Sverige för statens aktörer och institutioner, och hur skiljer sig detta mellan 

dem? 

 
 
 
2.0 Teori 

2.1 Politiskt förtroende 

Det politiska förtroendet är onekligen ett multidimensionellt koncept. (Norris 1999, 

s.1) I sin avhandling “Att förklara politiskt förtroende - betydelsen av socialt kapital och 

rättvisa procedurer” tar Ylva Norén Bretzer upp detta och påpekar även hur det saknas 

en enhetlig definition av politiskt förtroende (Bretzer 2005, s. 11).  

 

Däremot tycks det finnas en större enighet om vikten av att ha ett politiskt förtroende i 

samhället. Tom van der Meer poängterar hur det politiska förtroende utgör en hörnsten i 

en modern demokrati och hur det krävs för att upprätthålla statens legitimitet (van der 

Meer 2010, s. 517 & 518). Robert Putnam och Pippa Norris instämmer och framhäver 

hur ett förtroende för staten måste existera bland medborgarna för att de frivilligt ska 

betala skatt och följa de lagar och förordningar som är stiftade (Putnam 1993, s.111; 

Putnam 2011, s. 126; Norris 2011, s. 37).  

 

Begreppet politiskt förtroende går dock att fånga in och konkretisera. På samma vis som 

ett socialt förtroende kan handla om förtroendet för ens lärare, förälder eller 

bostadsrättsförening så beror det politiska förtroende på vilka objekt man har i fokus 

(Norris 1999, s.1). 

 

David Easton delade upp det politiska förtroendet i diffust och specifikt förtroende, där 

objekten utgörs av samhället, regimen och landets styrelse (Easton 1957, s. 391; Easton 

1975, s. 436). Det diffusa förtroendet, som är mer hållbart än det specifika, handlar om 

en individs förtroende för landets styrelseskick. Enbart för att en regering inte lyckas 

leverera alla sina vallöften, eller man upplevt sig blivit felaktigt behandlad av 

exempelvis polisen, så innebär inte det att man vill ändra på regeringsformen eller 
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avskaffa polisväsendet. Om staten underpresterar så tar det en betydligt längre tid innan 

det diffusa stödet hos en individ börjar sjunka (Easton 1975, s. 444 & 445). 

Det specifika förtroendet däremot är mer känsligt för de beslut och implementeringar av 

policys som görs, tillsammans med hur politiker och ämbetsmän upplevs prestera, 

uppträda och nyttja sina befogenheter (Easton 1975, s. 437).  

 

David Eastons kategorisering av de tre olika objekten för det politiska förtroendet har 

därefter utvecklats av Pippa Norris, Russell Dalton och Hans-Dieter Klingemann till 

fem objekt. Enligt Pippa Norris så utgör Eastons syn på regimen ett för simplifierat 

ramverk för hur landet styrs. Hon menar att människor kan identifiera olika nivåer av 

statens regim, där de kan uppleva ett större förtroende för exempelvis rättsväsendet och 

ett mindre förtroende för exempelvis riksdagen. Av denna anledning så expanderade 

hon, tillsammans med Russell Dalton och Hans-Dieter Klingemann, Eastons tre 

förtroende-objekt till att gälla: samhället, regimens principer, prestationer, institutioner 

och slutligen dess politiska aktörer. I stigande ordning går förtroendet från att vara 

främst diffust, för samhället, till att vara främst specifikt, för de politiska aktörerna 

(Norris 2011, s. 23 & 24; Norris 1999, s. 9).   

 

Det är det specifika förtroendet i de två sistnämnda objekten, eller nivåerna av regimen, 

som denna studie kommer att inrikta sig på - nämligen regimens institutioner och de 

politiska aktörerna. Förtroendet för regimens institutioner innefattar medborgarnas 

attityder mot statens regering, parlament, rättssystem, polisväsende, militär och politiska 

partier (Norris 1999, s. 11). Sett till förtroendet för de politiska aktörerna så utgörs detta 

av det förtroende medborgarna har för landets politiker in sin helhet (Norris 1999, s. 

12). För att tydliggöra så fokuserar uppsatsen, utifrån Pippa Norris med fleras 

expandering, på det specifika politiska förtroendet människor har. 

 
 

2.2 Politiskt självförtroende 

Hur människor upplever att de kan påverka, och att deras intressen speglar, den 

politiska processen dikterar deras förtroende för regimen. Denna sorts upplevelse kallas 

för det politiska självförtroendet och kan delas upp i en extern och en intern beståndsdel 

(McEvoy 2016, s. 1160ff). 

Det externa politiska självförtroendet inbegriper individens tro på att statens 

institutioner är mottagliga för hens influenser och intressen. Det interna politiska 
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självförtroendet handlar om hur individen bedömer sin förmåga och sina möjligheter att 

delta i den politiska processen (McEvoy 2016, s. 1161; Hooghe & Marien 2013, s. 135). 

 

Det politiska självförtroendet har undersökts och testats på olika vis. Marc Hooghe och 

Sofie Marien (2013) testar sambandet mellan politiskt deltagande och förtroendet för 

statens institutioner, där de behandlar politiskt deltagande som den beroende variabeln 

och sedan förtroendet som den oberoende. Deras syfte är att se hur olika former av 

institutionellt deltagande kan förklaras med hjälp av nivån av politiskt förtroende och 

medvetenhet (Hooghe & Marien 2013, s. 132ff & 137ff). Denna sorts design hjälper 

dock föga mitt syfte då jag behandlar en liknande form av förtroendet som en beroende 

variabel. Dessutom så kommer jag vid prövningen av Putnams teori om det sociala 

kapitalet redan undersöka effekten av civilt och politiska deltagande (Putnam 2006, s. 

32 & 51).  

 

Däremot har Caroline McEvoy (2016) en mer hjälpsam infallsvinkel när hon undersöker 

hur det politiska självförtroendet, tillsammans med synen på ekonomin, förklarar 

människors åsikter om EU. Hon inriktar sig bland annat på att testa hypotesen hur väl 

det externa politiska självförtroendet kan förklara förtroendet för EU och kommer fram 

till att det finns ett positivt och signifikant samband (McEvoy 2016, s. 1159, 1163 & 

1168). Anledningen till att den interna delen av det politiska självförtroende 

exkluderades beror på avsaknaden av passande variabler i hennes material, något som 

jag däremot anser bör gå att inkludera i min undersökning (McEvoy 2016, s. 1166ff). 

 

Dock så behöver min förklaringsmodell expanderas. Att endast testa hypotesen om det 

politiska självförtroendets effekt utesluter en rad andra möjliga variabler som, om de 

hade inkluderats, hade kunnat förbättra förklaringskraften i min undersökning 

(Esaiasson et al. 2017, s. 387). Av denna anledning involveras Robert Putnams (1993; 

2006) teori om socialt kapital samt Millers och Listhaugs (1999) teori om statens 

prestationer i min förklaringsmodell, som båda påstås kunna förklara vad ett politiskt 

förtroende beror på.  
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2.3 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet, som är en allmännytta, utgörs av sociala normer, nätverk och den 

sociala tillit som ett lands medborgare har (Putnam 1993, s. 167 & 170; Putnam 2006, s. 

144). Tillsammans möjliggör dessa komponenter ett samhälle som effektivare kan 

koordinera kollektiva handlingar. Likt andra former av kapital så är det sociala kapitalet 

produktivt i den mening att det möjliggör lösningar som inte vore möjliga i dess 

frånvaro (Putnam 1993, s. 167). 

 

Just tilliten spelar en avgörande roll i det sociala kapitalet och ligger till grund för den 

ekonomiska tillväxten och sedermera statens prestationsförmåga. För att staten ska 

kunna besluta om, samt implementera, policys så krävs det samarbeten mellan dess 

institutioner, men även mellan det offentliga och det civila. För att samarbeten ska 

lyckas så krävs det en viss tillit parterna emellan från början och om det går väl ger 

samarbetet näring till ytterligare förtroende (Putnam 1993, s. 170 & 171). Med ett 

påtagligt förtroende så finner både de civila och de styrande att det existerar en 

tilltalande jämlikhet i samhället, vilket föranleder ett fungerande styre (Putnam 1993, s. 

115). 

 

Sett till mer individnivå så gör Putnam skillnad på tjock och tunn tillit. Den tjocka 

tilliten berör den ärlighet och tilltro som byggs upp mellan människor som i viss mån 

känner och har någon form av relation till varandra. Det kan handla om butiksägaren 

man handlat hos i flera år eller frisörerna i en salong man är stamkund hos. Denna 

sortens tillit är inte förutsättningslös, utan baseras på kontinuerliga samarbeten och avtal 

mellan parter som under en längre tid har byggt upp ett hållbart förtroende (Putnam 

2006, s. 143). 

Den tunna, eller även kallad sociala, tilliten berör däremot den tilltro man har för 

människor på ett mer generellt plan. Förtroendet här, givet att det existerar, sträcker sig 

utanför den bekantskap av människor som man, bildligt talat, har möjlighet att 

personligen lära känna. Kort sagt handlar den sociala tilliten om en individs 

ställningstagande att man kan, eller inte kan, lita på de flesta människorna, inklusive de 

man inte har någon relation till (Putnam 2006, s. 143 & 144). På så vis kan den sociala 

tilliten hos en individ ge indikatorer på hur väl man känner förtroende för exempelvis 

politiska aktörer eller ämbetsmän (Putnam 2006, s. 143 & 144). Denna del av teorin ger 

på det viset skäl till att undersöka hur människor uppskattar sin sociala tillit. 

 



  
 

9 

Det sociala kapitalet innefattar även de sociala nätverk människor ingår i. Beroende på 

hur nätverken är organiserade så kan de vara antingen inkluderande eller exkluderande. 

Givet dess utformning så blir det sociala kapitalet inom dessa överbryggande, om 

nätverket är inkluderande, eller sammanbindande, om nätverket är exkluderande 

(Putnam 2006, s. 22) 

Överbryggande socialt kapital finns i organisationer, initiativ eller rörelser som 

engagerar sig i frågor och arbete menat för att förbättra samhällsnyttan. Resultatet blir 

oftast att tillgångar och information delas ut och sprids på ett mer generöst vis (Putnam 

2006, s. 22ff). Det sammanbindande sociala kapitalet finns främst i mer slutna 

gemenskaper, såsom en religiös sekt eller en exklusiv golfklubb, där en mer ömsesidig 

och solidarisk mentalitet inom den specifika gruppen uppmuntras (Putnam 2006, s. 23). 

Det är dock sällan som en organisation, rörelse eller förening kan kategoriseras som 

antingen överbryggande eller sammanbindande. På samma vis poängterar Putnam att 

båda sortens nätverk, under de flesta omständigheter, har socialt positiva effekter i 

samhället (Putnam 2006, s. 22 & 364). Det är av denna anledning som ingen distinktion 

mellan form av nätverk kommer göras i studien. 

 

Men själva medlemskapet, eller snarare deltagandet, i olika former av föreningar, 

klubbar, demonstrationer, organisationer eller grupper är betydande för det sociala 

kapitalet (Putnam 2006, s. 51). Detsamma gäller för deltagande i andra former av 

politiskt eller religiöst laddade aktiviteter (Putnam 2006, s. 32 & 51). 

När det finns en utbredd norm att engagera sig i samhällsfrågor blir de positiva 

effekterna av det sociala kapitalet att människor agerar mer ansvarsfullt och upplever en 

högre tolerans för olikheter, vilket leder till att diskussioner förs och demokratin kan 

vidareutvecklas (Putnam 2006, s. 21; Putnam 2011, s. 103). Här tar den sociala tilliten 

vid igen då människor som i större utsträckning litar på andra engagerar sig i 

exempelvis politik, ideellt arbete, välgörenhet och föreningar. Dessutom ökar 

benägenheten att följa statens lagar och regler, tillsammans med en generellt ökad 

hederlighet bland medborgarna (Putnam 2006, s. 144). Detta ger skäl till att undersöka 

hur ofta människor involverar sig i politiska, ideella, religiösa eller på annat sätt 

samhällsrelaterade föreningar, organisationer, aktiviteter eller grupper. 

För att förtydliga skillnaden här så innefattar delen om nätverk i Putnams teori om 

faktiskt deltagande, medan det interna politiska självförtroendet handlar om hur 
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människor bedömer sina möjligheter att delta i enbart de politiska processerna (Putnam 

2006, s. 51; Hooghe & Marien 2013, s. 135).   

 

Ett starkt samhällsengagemang innebär alltså ett starkare socialt kapital, där den sociala 

tilliten bland medborgarna växer (Putnam 2006, s. 22). I samma takt som det sociala 

kapitalet stärks så ökar statens effektivitet och legitimitet, då fler människor litar på och 

ser varandra som laglydiga, hederliga och jämlikhetsfrämjande (Putnam 2006, s. 364). 

Trots det så understryker Putnam att den sociala tilliten inte går att likställa med det 

förtroende människor känner inför staten. De måste teoretiskt hållas isär och även om 

ett sådant samband mycket väl kan finnas så måste det först utsättas för empiriska 

prövningar (Putnam 2006, s. 144).  

 
 

2.4 Statens prestationer 

Det politiska förtroendet medborgare har är kopplat till hur de, i relation till sina 

förväntningar, bedömer att staten och dess institutioner presterar och levererar resultat 

(van der Meer & Hahkverdian 2017, s. 82; Miller & Listhaug 1999, s. 204). 

Medborgarnas bedömning av statens prestationer grundar sig främst i hur de upplever i 

vilket skick landets ekonomi är, samt hur det sköts (van der Meer & Hahkverdian 2017. 

s. 83; Miller & Listhaug 1999, s. 216).  

Denna sortens bedömning är avgörande för det förtroende människor känner för staten, 

men det finns i sammanhanget två faktorer som har stor betydelse. Medborgarnas 

förväntningar kan mycket väl överstiga vad som är realistiskt och det finns skäl att 

argumentera för att deras bedömning av landets ekonomi inte sammanfaller med 

verkligheten (van der Meer & Hahkverdian 2017, s. 82; Miller & Listhaug 1999, s. 

216). 

 

Miller och Listhaug (1999) påvisar att människor dessutom bedömer statens 

prestationer utifrån fler villkor än de ekonomiska. Hur människor upplever att de 

behandlas av staten och vilka fördelar de får ut för sina skattepengar spelar också in. Det 

kan gälla hur de bedömer sjukvården när de blir sjuka, hur de upplever kvalitén på 

undervisningen för sina barn, de bidrag de får ta del eller hur de bemöts av polis och 

domstol i en rättslig process (Miller & Listhaug 1999, s. 206 & 213). Ytterligare en 

faktor som spelar in när medborgare bedömer hur väl staten presterar är hur 

demokratiskt de anser att landet är. Tidigare forskning har visat att det finns ett samband 
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mellan missnöjet med hur landets ekonomi sköts och hur väl demokratin fungerar i 

landet, vilket Miller och Listhaug styrker (Miller & Listhaug 1999, s. 205 & 216).  

 

Summerat spelar medborgarnas bedömning av statens prestationer en stor roll i det 

politiska förtroende de känner. Hur staten, dess institutioner och ämbetsmän bedöms 

kan ske på villkor som är av ekonomisk, materiell eller social karaktär. Medborgarnas 

förväntningar och uppfattningar om vad som är framgångsrikt, demokratiskt eller 

rättvist är inte lika enkla att avgöra men de kan likväl påverka deras bedömningar 

(Miller & Listhaug 1999, s. 216; van der Meer & Hahkverdian 2017, s. 82).  

Miller och Listhaug bedömer själva att när människor värderar hur demokratiskt deras 

land är så syftar de i största allmänhet på hur väl landet fungerar demokratiskt (Miller & 

Listhaug 1999, s. 216). På grund av begreppets omdiskuterade innebörd, samt att inte 

kommer framgå ur materialet på vilka grunder människor faktiskt bedömer demokratin, 

så väljer jag att inte inkludera denna variabel i min undersökning (Dahl 1989, s. 2). 
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2.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att jämföra och förklara hur människors förtroende i Sverige 

skiljer sig mellan offentliga aktörer och institutioner. Utifrån Pippa Norris, Russell 

Daltons och Hans-Dieter Klingemanns utveckling av David Eastons koncept om 

specifikt politiskt förtroende så kommer denna uppsats jämföra hur denna form av tillit 

skiljer sig mellan Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem. 

 

För att mer djupgående kunna pröva vad som påverkar detta förtroende så planerar jag 

att testa hypotesen att människors politiska självförtroende har en signifikant effekt. 

Sannolikheten är dock stor att det finns fler faktorer som påverkar och, om de 

inkluderas i undersökningen, kan addera till hur väl jag lyckas förklara detta specifika 

förtroendet. Därför inkluderas även Robert Putnams teori om socialt kapital, samt 

Millers och Listhaugs teori om statens prestationer.  

Genom att expandera min förklaringsmodell så ligger förhoppningen i att 

undersökningen ska kunna presentera en mer omfattande analys av det specifika 

förtroendet. 

 

Tillsammans med min hypotes så kommer även de bägge teorierna prövas, vilket sker 

genom multipla regressionsanalyser gjorda i SPSS med data från European Social 

Survey:s enkät från 2016. 

 
 

2.5.1 Frågeställningar 
Frågeställningen för uppsatsen är således: 

- Vad förklarar det specifika förtroendet i Sverige? 

Denna besvaras med hjälp av följande delfrågor: 

- Hur skiljer sig förtroendet för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem? 

- Hur väl förklarar min förklaringsmodell förtroendet för dessa statliga aktörer och 

institutioner? 

- Hur påverkar människors politiska självförtroende? 

- Hur påverkar människors sociala kapital? 

- Hur påverkar människors bedömning av statens prestationer? 
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2.6 Tidigare forskning 
I sin uppsats ”What is affecting political trust? – A comparative study on Europe” 

(2014) så undersöker Jennifer Kesuch Duvsjö vad som påverkar det politiska 

förtroendet i Europa. Hon inkluderar 27 länder som delas in i fyra regioner beroende på 

hur länge de har haft demokratiska institutioner. Hon prövar Robert Putnams teori om 

det sociala kapitalet och teorin om ekonomisk rättvisa av Kluegel och Manson. Utöver 

teoriprövningarna testar hon även hypotesen att tiden med demokratiska institutioner 

påverkar det politiska förtroendet i landet. Hennes resultat är att både socialt kapital och 

ekonomisk rättvisa delvis har en effekt på det politiska förtroendet, beroende på vald 

region. Hur länge landet har haft demokratiska institutioner kunde dock inte bevisas ha 

någon effekt (Keusch Duvsjö 2014, s. i). 

Materialet utgörs av European Social Survey:s undersökning från 2012 och hon 

genomför analysen med hjälp av multivariata regressionsanalyser (Keusch Duvsjö 

2014, s. 3).  

 

I sin uppsats väljer Jennifer att operationalisera Putnams teori om socialt kapital genom 

att dela upp den i tre olika modeller. Modell 1 innefattar individens politiska 

involvering och inkluderar frågorna: “Have you worked in a political party or action 

group in the last 12 months?”, “Have you contacted a politician, government or local 

government in the last 12 months?” och “Have you taken part in a lawful public 

demonstration in the last 12 months?”.  

Modell 2 inkluderar individens organisatoriska involvering och inkluderar frågorna: 

“Have you worked in another organisation or association in the last 12 months?”, “In 

the past 12 months, how often did you get involved in work for voluntary or charitable 

organisations?” samt “Apart from special occasions such as weddings and funerals, 

about how often do you attend religious services nowadays?”.  

Modell 3, slutligen, handlar om individens sociala tillit och inkluderar frågorna: 

“Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can’t 

be too careful in dealing with people?”, “Do you think most people would try to take 

advantage of you if they got the chance, or would they try to be fair?”, “Would you say 

that most of the time people try to be helpful or that they are most looking out for 

themselves?”, “I feel close to the people in my local area” och till sist “To what extent 

do you feel that people in your local area help one another?” (Keusch Duvsjö 2014, s. 

18). 
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Denna operationalisering kommer ligga till grund för hur Putnams teori om socialt 

kapital operationaliseras i min egen undersökning. 

 

Annan relevant tidigare forskning är Soeng Ho Lees masteruppsats i sociologi ”Welfare 

attitudes, Political Trust and Its Determinants in Sweden” (2018). I den undersöker 

Soeng Ho Lee om politiskt förtroende påverkar människors attityder om välfärden och 

vilka faktorer som påverkar politiskt förtroende i Sverige.  

Via både logistisk och multipel regressionsanalys, med European Social Survey:s enkät 

från 2016 som material, får han i sin utvecklade förklaringsmodell fram en rad resultat. 

Gällande vilka faktorer som påverkar det politiska förtroendet menar Seong att det 

främst påverkas av social tillit, icke-institutionaliserat deltagande, statens prestationer 

och externt politiskt självförtroende. Socioekonomiska variabler, internt politiskt 

självförtroende eller institutionaliserat deltagande menar dock Seong inte har en 

signifikant effekt på det politiska förtroendet. (Ho Lee 2018, s. i). 

 
I sin uttömmande uppsats granskar Seong Ho Lee vad tidigare forskare anser påverkar 

det politiska förtroendet. Socioekonomiska egenskaper inkluderas av samtliga forskare 

och även om de presenteras som insignifikanta så inkluderar jag dem som 

kontrollvariabler i min undersökning. Han summerar och illustrerar deras resultat på 

följande vis (Ho Lee 2018, s. 10): 

 

Tabell 1 – Tidigare forskning summerat av Seong Ho Lee 

 

Av de operationaliseringar gjorda av Seong Ho Lee så är det främst de gjorda för statens 

prestationer och politiskt självförtroende jag kommer dra nytta av. 



  
 

15 

Statens prestationer operationaliseras genom att välja frågorna: “How satisfied with 

present state of economy in country”, State of education in country nowadays” och 

“State of health services in country nowadays”.  

Det politiska självförtroendet delas upp utifrån om det är internt eller externt. Det 

interna politiska självförtroendet operationaliseras via frågorna “Able to take active role 

in political group” och “Confident in own ability to participate in politics”. Det externa 

politiska självförtroendet operationaliserades via frågan “Political systems allows 

people to have influences on politics” (Ho Le 2018, s. 20).    

 
 

3.0 Metod och material 
3.1 Metod 

Denna uppsats utförs som kvantitativ, teoriprövande och jämförande. Utformningen 

som kvantitativ sker naturligt då det är data från European Social Survey:s enkät från 

2016 som undersökningen, med hjälp av en statistisk design, bygger på. Uppsatsens 

frågeställningar besvaras av deskriptiv data och de erhållna resultaten från multipla 

regressionsanalyser i SPSS. 

 

Förtroendet för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem illustreras först med 

hjälp av en frekvenstabell. Detta görs för att ge en uppfattning om vilket medelvärde 

mina tre beroende variabler har, vilket innebär det genomsnittliga förtroende politiker 

och de bägge institutionerna har (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 59). De tre 

beroende variablernas varians och standardavvikelse kommer också presenteras för att 

visa hur spridd datan är kring medelvärdet. Variansen hos de tre beroende variablerna 

kommer till särskild användning när de statistiska testerna av de oberoende variablerna 

sker (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 65). 

 

Därefter genomförs tre stycken multipla regressionsanalyser, en för varje beroende 

variabel, med exakt samma oberoende variabler. Fördelen med att göra multipla 

regressionsanalyser är att binära variabler kan ingå bland de oberoende, vilket kommer 

ske i min undersökning Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 311).  

Vid utvärderingen av regressionsanalysen så är det i första hand p-värdet som granskas. 

För att avgöra om resultatet kan ses som signifikant eller inte så kommer denna 

undersökning använda sig av en signifikansnivå på 5 %. Det innebär att så länge p-

värdet är lika med eller under 0,05 så accepteras resultatet som statistiskt signifikant. I 
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andra termer innebär ett p-värde upp till 0,05 att det som högst är 5 % risk att slumpen 

har genererat resultatet. P-värdet dikterar således om en teori får stöd eller inte. På 

samma vis avgör det om jag kan acceptera eller förkasta min hypotes (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 185ff). 

 

Nästa steg i analysen blir att utvärdera förklaringskraften av mina oberoende variabler. 

Detta sker genom att studera R²-värdet som förklarar hur stor del av den totala variansen 

i respektive beroende variabel som kan förklaras av de oberoende. I min undersökning 

är det informationen i justerad R² som används då den kompenserar för de osäkerheter 

som finns med det vanliga R² (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 161 & 318).  

När det justerade R²-värdet överstiger noll så innebär det att det föreligger ett samband 

mellan den beroende och de oberoende variablerna. För att veta om det värdet är 

tillräckligt högt för att vara signifikant så måste F-värdet i ANOVA-tabellen, vid 5 % 

signifikansnivå, överstiga 4,6 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 263ff). 

Om detta bekräftas så innebär det att minst en av betakoefficienterna är signifikanta. 

Om så är fallet blir nästa steg att urskilja vilka av de oberoende variablernas 

betakoefficienter som är signifikanta, samt utläsa vilket värde de har (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen 2018, s. 262). Värdet på betakoefficienten visar om det finns ett samband 

mellan en oberoende variabeln och den beroende variabeln när de andra variablerna 

hålls konstanta. Om värdet är positivt innebär det att en positiv förändring i den 

oberoende variabeln innebär en ökning i den beroende, här förtroende. Om värdet är 

negativt blir resultatet det motsatta och om betakoefficienten är lika med noll finns det 

inget samband - i så fall har den oberoende variabeln ingen effekt på den beroende 

variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 365; Esaiasson et al. 2017, s. 387). 

Min hypotes kommer därför accepteras givet att dess betakoefficienter är signifikanta 

och har värden som inte är lika med noll. På samma vis dikterar detta, tillsammans 

ovanstående redogörelse för p-värdets betydelse, om jag kan finna stöd eller inte för 

mina bägge teorier (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 265). 

För att kunna jämföra de oberoende variablernas effekt så är det dock de 

standardiserade betakoefficienterna som måste analyseras. Anledningen är att de 

oberoende variablerna mäts i olika skalor. En standardiserad betakoefficient varierar 

mellan -1 och +1, beroende på sambandets riktning, vilket gäller för samtliga oberoende 

variabler (Statistics solutions, 2018). 
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Alla variabler i undersökningen kommer att kontrolleras för hur normalt fördelade de är. 

En perfekt normalfördelad variabel existerar i vid mening inte i verkligheten, men det är 

ändå en kontroll som måste genomföras för att avgöra om variablerna kan ingå i en 

regressionsanalys (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 55). Alla variabler 

kommer dessutom att kontrolleras för multikollinearitet och heteroskedasticitet. 

Multikollinearitet innebär att några av de oberoende variablerna korrelerar inbördes, 

vilket kan snedvrida resultaten i form av att betakoefficienterna estimeras fel (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 365). Heteroskedasticitet innebär en ojämn spridning i 

variansen mellan den beroende och de oberoende variablerna. Resultatet blir då att när 

värdet de oberoende variablerna ökar så ökar dessutom variansen runt regressionslinjen. 

Samtidigt som betakoefficienternas standardavvikelse ökar så minskar modellens 

precision (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 368). 

 

Det kommer även ske en del omkodningar med de oberoende variablerna. Genom att 

exempelvis anpassa svarsalternativen så de alla är i stigande ordning, eller ändra ja-

eller-nej-svar, så blir det lättare att tolka de standardiserade betakoefficienterna. 

Exempelvis så finns det frågor som kodas där svarsalternativ ett innebär ja och två 

innebär nej. Om frågan berör huruvida personen deltagit i en politisk organisation så 

blir resultatet av dess effekt lättare att tolka om svarsalternativen omkodas. I detta fall 

kodas nej om till att istället representeras av en nolla. På samma vis kodas 

svarsalternativ om, som exempelvis berör nivå av tillfredsställelse, till att börja i noll 

istället för att lägsta nivån är ett. Detta kallas för ”grounded at zero” och ger en mer 

lättolkad betakoefficient. Att göra dessa sorters omkodningar innebär ingen risk för att 

mätnivån påverkas eller att resultat förvrängs (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, 

s. 73ff). 

 

Slutligen så kommer resultaten från de tre regressionsanalyserna jämföras för att se vad 

ur min förklaringsmodell som är signifikant för förtroende i respektive beroende 

variabel. Dessutom kommer det justerade R²-värdet och de standardiserade 

betakoefficienterna jämföras för att se om förklaringskraften och effekterna på de 

beroende variablerna varierar. Genom att testa teorierna om socialt kapital och statens 

prestationer, samt min hypotes om det politiska självförtroendet, är målet att kunna dra 

generaliserande slutsatser om vad som påverkar ett politiskt förtroende (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 140) 
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3.2 The European Social Survey 

Det empiriska materialet består av European Social Survey:s enkät från 2016, med data 

från Sverige. Frågorna European Social Survey:s enkät styrs av två olika sektioner, där 

den ena utgör kärnan och alltid berör samma teman oavsett vilken runda av enkäten som 

görs. De teman som inkluderas är: “Media and social trust”; “Politics”; “Subjective 

well-being”, “Social Exclusion”, “Religion”, “National and Ethnic Identity”; 

“Gender, Household”; Socio demographics” och “Human values”. Den andra 

sektionen av enkäten, som benämns som roterande, varierar från år till år. I enkäten från 

2016 så inkluderar den frågor som berör “Welfare attitudes” och “Public attitudes to 

climate change” (European Social Survey I). 

 

För att urvalet i enkäten ska kunna anses som representativt för populationerna så består 

den av minst 1 500 personer från vardera land. Från mindre länder med en befolkning 

under 2 000 000 så ligger denna gräns på 800 personer. Således finns det goda skäl att 

anse att urvalsstorleken är tillräckligt stor för att en statistisk inferens ska kunna göras 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 101, 122). Enkäten bygger även på ett 

slumpmässigt urval där alla människor över 15 år, som bor i privata hem, har samma 

möjlighet att ingå i urvalet (European Social Survey II). Fördelen med slumpmässiga 

urval är att de har störst möjlighet att ge generaliserbara resultat och de lämpar sig väl 

för en teoriprövande studie (Esaiasson et al. 2017, s. 171, 172). 

 

Valet av material föll på denna enkät på grund av dess omfattning. Ett rimligt alternativ 

hade varit att istället använda sig av en nationell SOM-undersökningen från dess institut 

i Göteborg. SOM-institutet har visserligen sedan 1986 undersökt svenskars beteenden, 

värdering och åsikter om samhället och landets politik (SOM-institutet, 2018) - vilket 

väl borde innehålla den information som min studie kräver - men det är på grund av 

dess nationella undersöknings utformning som det valdes bort. Totalt innefattar den 

senast tillgängliga nationella SOM-undersökningen (2016) en urvalsstorlek på 20, 400 

personer. Dock så består den av sex olika delundersökningar, vilket innebär att samtliga 

deltagare i undersökningen inte besvarar exakt samma frågor (Bové, 2016). 

Undersökningens reliabilitet hade totalt uteblivit när det framgår att samband undersöks 

mellan två helt åtskilda urval (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 104). 
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4.0 Operationalisering och analysmodell 
Under kommande redovisning av mina operationaliseringar av de oberoende variabler 

så presenteras de skalor som de är kodade med i ESS-enkäten. Likt beskrivningen i 

uppsatsens metodavsnitt så kommer en del av dessa att kodas om och de nya värdena 

visas i nedanstående analysmodell.  

I analysmodellen visas även de kontrollvariabler jag väljer att inkludera. De är av 

socioekonomisk karaktär och syftet med att inkludera dessa är att ge undersökningen 

möjligheten att avslöja så kallade skensamband. Ett skensamband innebär att ett 

statistiskt samband inte är ett faktiskt orsakssamband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2018, s. 269). 

 

4.1 Beroende variabler 

Den definition av politiskt förtroende som kommer ligga till grund för denna 

undersökning är Pippa Norris, Russell Daltons och Hans-Dieter Klingemanns 

utveckling av David Eastons koncept av objekten för det mest specifika politiska 

förtroendet. På grund av uppsatsen omfång, tillgänglig tid och material så har jag inte 

möjlighet att jämföra och förklara förtroende för samtliga beståndsdelar ur regimens 

institutioner. Valet faller därför på att undersöka vad som förklarar samt påverkar 

förtroendet för Sveriges polisväsende, rättssystem och politiker.  

 

Operationaliseringen av mina beroende variabler sker på ett väldigt okomplicerat vis. 

De frågor ur ESS-enkäten som utgör de operationella indikatorerna är således: “Trust in 

politicians”, “Trust in the police” och “Trust in the legal system”. Svarsalternativen är 

rangordnade i ordinalskalor med elva steg där noll innebär inget förtroende och tio 

innebär ett fullkomligt förtroende. 

 

För att särskilja på de olika kompontenterna inom hypotesen och varje teori så tillägnas 

de en etikett i analysmodellen samt vid de multipla regressionsanalysernas resultat. 

Etiketterna går från I till VII och inkluderas för att läsaren lättare ska identifiera vad de 

utvalda frågorna ur materialet representerar i undersökningen. 
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4.2 Politiskt självförtroende 

Utifrån Caroline McEvoys undersökning (2016) anser jag det finns skäl att tro det 

politiska självförtroendet kan förklara det specifika förtroende jag ämnar undersöka och 

jämföra. Således kommer min uppsats testa hypotesen att det politiska självförtroende 

människor har påverkar deras förtroende för Sveriges politiker, polisväsende och 

rättssystem. Det som kommer operationaliseras ur det politiska självförtroendet är dess 

interna och externa beståndsdelar.  

 

Det interna politiska självförtroendet innefattar hur en människa bedömer sina 

möjligheter att engagera sig politiskt och på något vis delta, från beslut till 

implementering, i en politisk process (McEvoy 2016, s. 1161; Hooghe & Marien 2013, 

s. 135).  

Likt Soeng Ho Lee i sin ovan nämnda masteruppsats så utgör frågorna “How able do 

you think you are to take an active role in a group involved with political issues?” och 

“And how confident are you in your ability to participate in politics?” de operationella 

indikatorerna för det interna politiska förtroendet. Dessa två frågor är rangordnade i 

ordinalskalor med fem steg. Svarsalternativen för “How able do you think you are to 

take an active role in a group involved with political issues?” går från alternativ ett där 

individen inte alls upplever sig själv som kapabel, upp till alternativ fem där hen ser sig 

själv som fullt kapabel att ta en aktiv roll i en politiskt engagerad grupp. 

I den andra frågan, som berör hur självsäker individen är att hen kan delta politiskt, är 

svarsalternativen sånär på identiska. Alternativ ett innebär att individen inte alls känner 

sig självsäker och upp till alternativ fem känner hen sig helt självsäker. 

 

Det externa politiska självförtroendet består av att man upplever det politiska systemet 

som reciprokt. Förenklat uttryckt så innebär ett högt externt politiskt förtroende att man 

anser att sina intressen reflekteras i de politiska institutionerna och på så vis kan de 

influeras (McEvoy 2016, s. 1161). Även här lånar jag Soeng Ho Lees operationalisering 

och väljer frågan “And how would you say that the political system in [Sweden] allows 

people like you to have an influence on politics?” samt frågan “How much would you 

say the political system in [Sweden] allows people to have a say in what the government 

does?” som operationella indikatorer. Båda dessa frågor är rangordnade i ordinalskalor 

med fem steg och har identiska svarsalternativ. Alternativ ett innebär att individen anser 

det politiska systemet inte alls tillåter medborgarna påverka det, och i stigande 
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gradering innebär alternativ fem att det politiska system fullt ut bedöms tillåta 

medborgarna influera det. 

 
4.3 Socialt kapital 

Då det sociala kapitalet främst består av människors sociala tillit och det 

samhällsengagemang de har i termer av deltagande i sociala nätverk, så är det dessa 

delar ur teorin som kommer operationaliseras och testas. De nätverk människor kan ingå 

i kan gestaltas i olika former som exempelvis organisationer, klubbar, föreningar eller 

rentav religiösa församlingar. En viktig egenskap är också att samhällsengagemanget 

kan vara av politiskt karaktär. (Putnam 1993, s. 167 & 170; Putnam 2006, s. 144 & 51).  

För operationaliseringen av Putnams teori tar jag hjälp av det tillvägasätt som Jennifer 

Keusch Duvsjö använde sig av i sin uppsats (Keusch Duvsjö 2014, s. 15 & 16). Jag 

skiljer således den sociala tilliten och samhällsengagemanget åt. Dessutom delas 

samhällsengagemanget upp i ett organisatorisk deltagande och ett politiskt deltagande. 

Följaktligen utgörs det sociala kapitalet av tre komponenter, som vardera innehåller 

olika operationella indikatorer. 

 

Den sociala tilliten, som behandlar människors tilltro för varandra på ett generellt plan, 

utgör grundpelaren i en effektiv och fungerande stat (Putnam 1993, s. 170ff). Putnam 

erkände själv att via empiriska prövningar så finns möjligheten att identifiera ett 

samband mellan den sociala tilliten och det politiska förtroendet i samhället (Putnam 

2006, s. 144). 

 

De operationella indikatorer som väljs för den sociala tilliten utgörs av frågorna: 

“...would you say most people can be trusted, or that you can’t be too careful in dealing 

with people?”, “...do you think most people would try to take advantage of you if they 

got the chance, or would they try to be fair?” samt frågan “Would you say that most of 

the time people try to be helpful or that they are mostly looking out for themselves?”. 

Dessa frågor är rangordnade i ordinalskalor med elva steg. Svarsalternativ noll innebär 

att individen, i samma ordning som frågorna, anser att: man kan inte vara nog försiktigt, 

de flesta försöker utnyttja en eller att människor främst ser efter sig själva. Motsatt 

representerar svarsalternativ tio att individen anser att man kan lita på de flesta 

människor, de flesta människor försöker vara rättvisa och slutligen att människor för det 

mesta försöker vara hjälpsamma. 
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Gällande det icke-politiska samhällsengagemanget så påpekar Putnam att det är 

deltagandet som är avgörande för att det sociala kapitalet ska stärkas. Vanligtvis 

förutsätter det i ett medlemskap, men själva medlemskapet är inte sig en tillräcklig 

indikator (Putnam 2006, s. 51). Av denna anledning så exkluderas frågan “Are you or 

have you ever been a member of a trade union or similar organisation?” från mina 

utvalda operationella indikatorer. 

För det organisatoriska deltagandet väljs därför följande frågor som mina operationella 

indikatorer: “During the last 12 months, have you worked in another organisation or 

association?”, “Apart from special occasions such as weddings and funerals, about 

how often do you attend religious services nowadays?”. Frågan om arbete inom en 

organisation eller förening är binär i den mån att individen svarar ja eller nej, som 

representeras av ett och två respektive. Frågan om religiöst deltagande är rangordnad i 

en ordinalskala med sju steg. Vad som är viktigt att poängtera här är att graden av 

religiöst deltagande är som högst vid svarsalternativ ett och som lägst vid 

svarsalternativ sju. Vid förstnämnda svarar individen att hen deltar dagligen och vid 

sistnämnda deltar hen aldrig. 

 

Det politiska deltagandet operationaliseras genom att följande frågor väljs som de 

operationella indikatorerna: “During the last 12 months, have you worked in a political 

party or action group?”, “During the last 12 months, have you contacted a politician, 

government or local government official?”, “During the last 12 months, have you taken 

part in a lawful public demonstration?” och slutligen “Did you vote in the last national 

election?” 

Svarsalternativen för samtliga fyra frågor är binära då individen kan välja alternativ ett 

för ja eller alternativ två för nej.  

Jämfört med det politiska självförtroendet framgår det tydligare nu hur dessa frågor är 

operationella indikatorerna för det faktiska politiska deltagande och inte indikatorer på 

hur individen bedömer sin förmåga att delta politiskt. 

 

4.4 Statens prestationer 

I uppsatsen inkluderas Millers och Listhaugs teori (1999) om att människors bedömning 

av statens prestationer förklarar det förtroende de har för Sveriges politiker, 

polisväsende och rättssystem. Då det finns en klar koppling mellan mina tre beroende 
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variabler och den svenska staten så anser jag att denna teori är väl så relevant för mitt 

syfte. 

 

Som van der Meer, Miller och Listhaug påpekar så spelar medborgarnas förväntningar 

en stor roll i deras bedömningar, men på grund av uppsatsen omfång så kommer detta 

inte inkluderas i undersökningen. 

 

Befolkningens bedömning av statens prestationer handlar främst om hur de anser att 

ekonomin i landet är (Miller & Listhaug 1999, s. 216). I den samlade bedömningen 

inkluderas även synen på landets sjukvård, kvalité på utbildningssystem och 

demokratiska styre (Miller & Listhaug 1999, s. 206, 213 & 216). Hur människor 

upplever demokratin ingår av praktiska skäl inte i undersökningen, vilket förklaras 

under motsvarande teoriavsnitt. 

 

För att operationalisera människors bedömning av statens prestationer så väljs följande 

frågor som mina operationella indikatorer: “On the whole, how satisfied are you with 

the present state of the economy in [Sweden]?”, ...please say what you think overall 

about the state of health services in [Sweden] nowadays?” och “...please say what you 

think overall about the state of education in [Sweden] nowadays?”. Dessa frågor är 

rangordnade i ordinalskalor med elva steg på ett identiskt sätt, där individen i 

svarsalternativ noll är extremt missnöjd och i stigande ordning är extremt nöjd i 

svarsalternativ tio.  
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4.5 Analysmodell 
Nedan visas den analysmodell jag använder för de tre multipla regressionsanalyser 

som görs. Under kolumnen ”Skala” så visas de skalor jag använder efter genomförd 

omkodning.  

(Etikett) Variabel  Fråga     Skala 
Beroende variabler 1. How much do you personally trust the politicians? 

 

2. How much do you personally trust the police? 
 

 

3. How much do you personally trust the legal system? 
 

 
 
 
0 – No trust at all 
10 – Complete trust  

(I) Internt politiskt 
självförtroende 

4. How able do you think you are to take an active role in 

a group involved with political issues? 

 

5. And how confident are you in your ability to participate 

in politics? 

 
 
0 – Not at all able 
4 – Completely able 

(II) Externt 
politiskt 
självförtroende 

6. And how would you say that the political system in 

[Sweden] allows people like you to have an influence 

on politics? 

 

7. How much would you say the political system in 

[Sweden] allows people to have a say in what the 

government does? 

 
 
 
0 – Not at all 
4 – A great deal 

(III) Social tillit 8. Would you say most people can be trusted, or that you 

can’t be too careful in dealing with people? 

 

 

9. Do you think most people would try to take advantage 

of you if they got the chance, or would they try to be 

fair? 

 
10. Would you say that most of the time people try to be 

helpful or that they are mostly looking out for 

themselves? 

0 – You can’t be too careful 
10 – Most people can be trusted 
 
 
0 – Most people try to take 
advantage of me 
10 – Most people try to be fair 
 
0 – People mostly look after 
themselves 
10 – People mostly try to be 
helpful 

(IV) 
Organisatoriskt 
deltagande 

11. During the last 12 months, have you worked in another 

organisation or association? 

 

12. Apart from special occasions such as weddings and 

funerals, about how often do you attend religious 

services nowadays? 

0 – No 
1 – Yes 
 
 
0 – Never 
6 – Every day 

(V) Politiskt 
deltagande 

13. During the last 12 months, have you worked in a 

political party or action group? 

 

14. During the last 12 months, have you contacted a 

politician, government or local government official? 

 
15. During the last 12 months, have you taken part in a 

lawful public demonstration? 

 

16. Did you vote in the last national election? 

 
 
 
 
 
0 – No 
1 – Yes 
 
 
 

(VI) Statens 
prestationer 

17. On the whole, how satisfied are you with the present 

state of the economy in [Sweden]? 

 

18. Please say what you think overall about the state of 

health services in [Sweden] nowadays? 

 

19. Please say what you think overall about the state of 

education in [Sweden] nowadays? 

0 – Extremely dissatisfied 
10 – Extremely satisfied 
 
0 – Extremely bad 
10 – Extremely good 
 
 
0 – Extremely bad 
10 – Extremely good 

(VII) 
Kontrollvariabler 

20. Age of respondent, calculated 

 
21. CODE SEX, respondent 

 

22. About how many years of education have you 

 completed, whether full time or part-time? 

Numerisk  
 
0 – Female 
1 – Male 
 
Numerisk 
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5.0 Resultat 

5.1 Specifikt förtroende jämfört 
För att få en överskådlig blick över hur förtroendet för Sveriges politiker, polisväsende 

och rättssystem ser ut så presenteras i Tabell 2 en frekvenstabell. Likt vad som 

presenterades i analysmodellen under uppsatsens operationalisering så motsvaras mina 

beroende variabler av tre frågor som berör graden av tillit som individen har för dem. 

Svarsalternativen går från noll, vilket innebär att individen inte har något förtroende 

alls, upp till tio, där individen upplever ett fullt förtroende. Vad som direkt är intressant 

är att det genomsnittliga förtroendet för Sveriges politiker är lägre än vad det är för 

landets polisväsende och rättssystem. Dessutom är detta medelvärde relativt likartat 

mellan de två sistnämnda variablerna, med en skillnad på endast 0,49. Medelvärdet för 

mina tre beroende variabler presenteras i figur 1, där de dessa likheter och skillnader 

tydligare framgår. 

 

Likt medelvärdet så är även spridningsmåtten lägre i förtroendet för politiker jämfört 

med polisväsendet och rättssystemet. För standardavvikelsen, där ett lägre värde innebär 

att observationerna ligger närmare medelvärdet, är skillnaden minimal. Däremot är 

skillnaderna något större sett till variansen. Just variablernas varians blir av intresse i de 

kommande multipla regressionsanalyserna där det justerade R²-värdet, det vill säga 

variansanalysen, indikerar hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan 

föras tillbaka till de oberoende (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 65 & 262).  

 
Tabell 2 – Frekvenstabell för de beroende variablerna 

Beroende 
variabler 

 Förtroende 

Politiker 
Förtroende 

Polisväsende 

Förtroende 
Rättssystem 

N = 1551 Valid 1531 1543 1519 
 Missing 20 8 32 
Medelvärde  4,73 6,71 6,22 
Standardavvikelse  2,077 2,111 2,238 
Varians  4,314 4,457 5,009 
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Figur 1 – Medelvärdet i de tre beroende variablerna illustrerat 

 
 

5.2 Förtroendet för politiker  
Resultatet från den första multipla regressionsanalysen, där människors förtroende för 

politiker utgör den beroende variabeln, presenteras i Tabell 3. För att avgöra om det 

föreligger ett samband mellan förtroendet för politiker och min förklaringsmodell så 

måste det justerade R²-värdet vara större än noll och F-värdet måste överstiga 4,60 vid 

en femprocentig signifikansnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s. 263ff). Med 

ett justerat R²-värde på 0,448 och ett F-värde på 57,831 så är risken att slumpen har 

genererat resultatet mindre än 1 på 1000 och jag kan då anse sambandet som signifikant. 

Det justerade R²-värdet visar också att ungefär 45 % av den totala variansen i den 

beroende variabeln kan förklaras av mina oberoende variabler. 

Nästa steg i analysen är att titta närmare på de standardiserade betakoefficienterna för 

de oberoende variablerna. De icke-standardiserade betakoefficienterna inkluderas i 

tabellen för att illustrera deras effekt när de övriga variablerna hålls konstanta. Likt vad 

som förklarades i metodavsnittet så är det dock de standardiserade betakoefficienterna 

som kommer analysera av den anledningen att variablerna mäts i olika skalor. En 

variabel som endast kan anta två värden får annars en betydligt större, och i samma mån 

skevare, effekt på den beroende variabeln jämfört med en variabel som kan anta 

exempelvis tio värden.  
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I första hand så är det deras p-värde som är av intresse för att se om koefficienten är 

signifikant eller inte. Vid min femprocentiga signifikansnivå så får p-värdet inte 

överstiga 0,05. 

Störst signifikant effekt på människors förtroende för politiker har: upplevelsen att det 

politiska systemet tillåter människor uttala sig om regeringens arbete (0,255), 

tillfredsställelsen med statens ekonomi (0,201), upfattningen att det politiska systemet 

låter sig influeras av medborgarna (0,175) och slutligen hur nöjda de är med 

utbildningsnivån i landet (0,142). Det här indikerar att vad som främst, i positiv mening, 

påverkar människors förtroende för politiker är om de anser att staten är reciprokal, har 

god ekonomi och ett bra utbildningssystem.  

Andra variabler som har en positiv effekt är: graden av tillit människor har för varandra 

(0,093), synen på landets sjukvård (0,090), uppfattningen att de flesta försöker vara 

rättvisa och hjälpsamma mot varandra (0,063 och 0,051 respektive). Återigen spelar 

statens prestationer in i vilket förtroendet människor har för politiker, men vi ser även 

här att förtroendet ökar om individen i större utsträckning litar på andra människor. 

Av de signifikanta variablerna som har en negativ effekt på förtroendet för politiker så 

finner vi graden av självförtroende i att kunna engagera sig politiskt (-0,097) och hur 

ofta individen medverkar i religiösa möten (-0,046). Detta indikerar att om individen 

känner sig säker på sin egen förmåga att själv delta i politiken så minskar hens 

förtroende för nuvarande politiker. Den andra variabelns koefficient visar att ju oftare 

individen deltar i religiösa sammankomster, desto mindre förtroende har hen för 

politiker. 
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Tabell 3 – Resultat från multipel regressionsanalys med beroende variabel ”Trust in 

politicians” (Konstant) 

Etikett Variabel Icke-standardiserad 

Betakoefficient 

Standardiserad 

Betakoefficient 

 Konstant -,451  

(I) 
Able to take active role 
in political group ,66 ,034 

 
Confident in own 
ability to participate in 
politics 

-,189** -,097** 

(II) 
Political system allows 
people to have 
influence 

,401*** ,175*** 

 
Political system allows 
people to have a say ,602*** ,255*** 

(III) 
Most people can be 
trusted ,090** ,093** 

 
Most people try to take 
advantage ,070* ,063* 

 
Most people are 
helpful ,055* ,051* 

(IV) 
Worked in non-
political organisation -,010 -,002 

 
Attend religious 
service -,078* -,046* 

(V) 
Worked in political 
party -,174 -,019 

 
Contacted politician 

-,002 -,000 

 
Lawful public 
demonstration -,119 -,018 

 
Voted national election 

-,037 -,004 

(VI) 
State of economy in 
country ,205*** ,201*** 

 
State of health services 
in country ,085*** ,090*** 

 
State of education in 
country ,141*** ,142*** 

(VII) 
Age 

,001 ,010 

 
Gender(Man) 

,036 ,009 

 
Years of education 

,005 ,010 

 
Justerat R²-Värde 

,448  

 
F-Värde 

57,831***  

 
N 

1328  
*** = p<0,001  ** = p<0,01  * = p<0,05 
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5.3 Förtroende för polisväsendet 
Nästa multipla regressionsanalys behandlar förtroendet för polisväsendet som den 

beroende variabeln och resultatet presenteras i Tabell 4. Proceduren i analysen sker på 

identiskt vis som den föregående och fokus ligger först på det justerade R²-värdet och F-

värdet. Här noteras först att det justerade R²-värdet är betydligt lägre och ligger på 

0,250. Dock så har vi ett F-värde på 24,325 som väl överstiger den femprocentiga 

signifikansnivån på 4,6. Likt förra multipla regressionen så är risken att slumpen har 

genererat detta samband lägre än 1 på 1000. Innan de standardiserade 

betakoefficienterna analyseras kan vi därför se att det finns ett signifikant samband i 

regressionen. Utöver det så indikerar det justerade R²-värdet att 25 % av den totala 

variansen i den beroende variabeln kan föras tillbaka på de oberoende variablerna. 

 

Genomgången av de signifikanta standardiserade betakoefficienterna sker på samma vis 

som senast, där de med störst positiv effekt presenteras först. Här finner vi att synen på 

statens utbildningssystem /0,134), sjukvård (0,131) och ekonomi (0,117) har störst 

effekt. Åter igen ligger människors bedömning av statens prestationer i topp när det 

gäller vad som orsakar en positiv effekt på deras förtroende. 

Tätt inpå finner vi att tilliten till andra människor (0,096), åsikten att de flesta 

människor snarare är hjälpsamma än att bara ser efter sig själva (0,091) och 

uppfattningen att man kan influera den politik som förs i landet (0,083) också har en 

relativt hög positiv effekt på människors förtroende för polisväsendet. 

Två andra oberoende variabler som har en positiv effekt är åsikten att de flesta 

människor behandlar varandra rättvist (0,066) samt huruvida individen har deltagit i en 

laglig demonstration någong gång de senaste 12 månaderna (0,062). 

Bland de variabler som negativt påverkar förtroendet för polisväsendet noteras 

respondentens ålder (-0,163), deltagandet i religiösa sammankomster (-0,091), självtron 

på sin förmåga att arbeta med politik (-0,083), huruvida individen har jobbat inom ett 

politiskt parti de senaste 12 månaderna (-0,076) och slutligen om hen röstade vid det 

senaste nationella valet (-0,063). Sett till individens ålder så innebär den negativa 

effekten att ju äldre respondenten är, desto lägre förtroende har hen för polisväsendet. 
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Tabell 4 – Resultat från multipel regressionsanalys med beroende variabel ”Trust in 

police” (Konstant) 

Etikett Variabel Icke-standardiserad 

Betakoefficient 

Standardiserad 

Betakoefficient 

 Konstant 5,213***  

(I) 
Able to take active role 
in political group -,066 -,033 

 
Confident in own 
ability to participate in 
politics 

-,170* -,083* 

(II) 
Political system allows 
people to have 
influence 

,198* ,083* 

 
Political system allows 
people to have a say ,148 ,060 

(III) 
Most people can be 
trusted ,096** ,096** 

 
Most people try to take 
advantage ,076* ,066* 

 
Most people are 
helpful ,101** ,091** 

(IV) 
Worked in non-
political organisation -,096 -,022 

 
Attend religious 
service -,161*** -,091*** 

(V) 
Worked in political 
party -,722** -,076** 

 
Contacted politician 

,062 ,011 

 
Lawful public 
demonstration ,422* ,062* 

 
Voted national election 

-,557* -,063* 

(VI) 
State of economy in 
country ,124*** ,117*** 

 
State of health services 
in country ,128*** ,131*** 

 
State of education in 
country ,139*** ,134*** 

(VII) 
Age 

-,019*** -,163*** 

 
Gender(Man) 

,153 ,036 

 
Years of education 

,016 ,028 

 
Justerat R²-Värde 

,250  

 
F-Värde 

24,325***  

 
N 

1330  
*** = p<0,001  ** = p<0,01  * = p<0,05 
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5.4 Förtroende för rättssystemet 
Den tredje, och sista, multipla regressionsanalysen behandlar förtroendet för 

rättssystemet som den beroende variabeln och resultatet återfinns i Tabell 5. Med ett F-

värde på 34,229, som väl överstiger den femprocentiga signifikansnivån på 4,6, så 

noteras att det justerade R²-värdet på 0,324 innebär ett signifikant samband i 

regressionen. Det är alltså mindre än 1 på 1000 att detta samband har genererats av 

slumpen. Således innebär det att ungefär 32 % av den totala variansen i den beroende 

variabeln kan förklaras av de oberoende, vilket är något större än vid föregående 

regressionsanalys. 

 

För att se vad som förklarar sambandet är nästa steg att analysera de standardiserade 

betakoefficienterna. Oförändrat sedan tidigare analyser så är kravet att p-värdet inte får 

överstiga 0,05 för att de ska vara signifikanta.  

Bland de oberoende variabler som har absolut störst positiv effekt på förtroendet för 

rättssystemet påträffas individens upplevelse att det politiska systemet låter sig influeras 

av medborgarna (0,171) och hur nöjd hen är med statens ekonomi (0,166). Återigen 

finner vi en fråga som berör människors bedömning av statens prestationer högt i topp, 

tillsammans med en fråga som behandlar det externa politiska självförtroendet. 

I denna multipla regressionsanalys finns en rad andra variabler som har en relativt hög 

positiv effekt på förtroendet för rättssystemet. Dessa är bedömningen av statens 

sjukvårds- och utbildningssystem (0,130 och 0,129 respektive), mängden år individen 

har fulländad utbildning (0,122), uppfattningen att man kan uttrycka sig om regeringens 

arbete (0,097) och slutligen åsikten att man kan lita på de flesta människor i landet 

(0,095). Värt att lyfta fram här, som inte gjorts tidigare, är att mängden år av fullgjord 

utbildning som individen har bakom sig har en signifikant positiv effekt på hens 

förtroende. 

De negativa effekter på förtroendet för rättssystemet, som går ut att utläsa ur 

regressionsanalysen, är återigen individens självförtroende i sin förmåga att delta 

politiskt (-0,087), hur ofta respondenten delar i religiösa sammankomster (-0,054) och 

om individen röstade vid det senaste nationella valet (-0,052). I denna multipla 

regressionsanalys framgår det intressant nog även att indviden har ett signifikant lägre 

förtroende för rättssystem om hen identifierar sig som en man (-0,049). 
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Tabell 5 – Resultat från multipel regressionsanalys med beroende variabel ”Trust in 

legal system” (Konstant) 

Etikett Variabel Icke-standardiserad 

Betakoefficient 

Standardiserad 

Betakoefficient 

 Konstant 2,174**  

(I) 
Able to take active role 
in political group ,058 ,028 

 
Confident in own 
ability to participate in 
politics 

-,185* -,087* 

(II) 
Political system allows 
people to have 
influence 

,425*** ,171*** 

 
Political system allows 
people to have a say ,249** ,097** 

(III) 
Most people can be 
trusted ,100** ,095** 

 
Most people try to take 
advantage ,020 ,016 

 
Most people are 
helpful ,050 ,043 

(IV) 
Worked in non-
political organisation -,065 -,014 

 
Attend religious 
service -,100* -,054* 

(V) 
Worked in political 
party -,394 -,040 

 
Contacted politician 

,134 ,024 

 
Lawful public 
demonstration ,107 ,015 

 
Voted national election 

-,478* -,052* 

(VI) 
State of economy in 
country ,183*** ,166*** 

 
State of health services 
in country ,132*** ,130*** 

 
State of education in 
country ,139*** ,129*** 

(VII) 
Age 

-,003 -,022 

 
Gender(Man) 

-,214* -,049* 

 
Years of education 

,074*** ,122*** 

 
Justerat R²-Värde 

,324  

 
F-Värde 

34,229***  

 
N 

1320  
*** = p<0,001  ** = p<0,01  * = p<0,05 
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6.0 Slutsats 
Denna undersökning utformades för att kunna besvara frågeställningen ”Vad förklarar 

det specifika förtroendet i Sverige?”. Utifrån uppsatsens resultatredovisning besvaras 

frågeställningen i fem följande delfrågor: 

- Hur skiljer sig förtroendet för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem? 

- Hur väl förklarar min förklaringsmodell förtroendet för dessa statliga aktörer och 

institutioner? 

- Hur påverkar människors politiska självförtroende? 

- Hur påverkar människors sociala kapital? 

- Hur påverkar människors bedömning av statens prestationer? 

 
6.1 Hur skiljer sig förtroendet för Sveriges politiker, polisväsende 
och rättssystem? 

 

Utifrån Tabell 2 och Figur 1 framgår det att förtroendet för Sveriges politiker är i 

genomsnitt lägre än för landets polisväsende och rättssystem. Högst genomsnittliga 

förtroende har medborgarna för landets polisväsende. På en skala från noll till tio så är 

det genomsnittliga förtroendet för Sveriges politiker 4,73, medan det för landets 

polisväsende och rättssystem ligger på 6,71 och 6,22 respektive.  

 

6.2 Hur väl förklarar min förklaringsmodell respektive politiska 
förtroende? 
 

Svaret på denna delfråga återfinns i det justerade R²-värdet i varje multipla 

regressionsanalys. Som beskrevs i uppsatsens metodavsnitt så förklarar detta värde hur 

stor del av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av, eller föras tillbaka 

på, de oberoende variablerna.  

 

Gällande förtroendet för Sveriges politiker, som operationaliserades genom frågan 

”How much do you personally trust the politicians?”, så finns svaret i Tabell 3. Det 

justerade R²-värdet i denna multipla regressionsanalys är 0,448, vilket betyder att 

ungefär 45 % av variansen i det förtroende människor personligen har för Sveriges 

politiker kan förklaras av min förklaringsmodell. Resterande 55 % av variansen beror 

således på andra faktorer som inte är inkluderade i min förklaringsmodell. 

 

Förtroendet för Sveriges polisväsende, och resultatet från tillhörandes multipla 

regressionsanalys, presenterades i Tabell 4. Denna beroende variabel 
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operationaliserades genom frågan ”How much do you personally trust the police?”. Det 

justerade R²-värdet är 0,250 och är i jämförelse med Tabell 3 betydligt lägre. Min 

förklaringsmodell lyckas endast förklara 25 % av variansen i det förtroende människor 

har för polisväsendet, med återstående 75 % som förklaras av andra faktorer. 

 

Slutligen har vi det justerade R²-värdet i Tabell 5, där förtroendet för Sveriges 

rättssystem har utgjort den beroende variabeln. Operationaliseringen gjordes genom att 

välja frågan ”How much do you personally trust the legal system?”. I det här fallet är 

det justerade R²-värdet 0,324, vilket är aningen större än föregående resultat. Gällande 

förtroendet för Sveriges rättssystem så kan ungefär 32 % av variansen föras tillbaka på 

de oberoende variabler jag har inkluderade i min förklaringsmodell. Motsatt innebär det 

att ungefär 68 % av variansen förklaras av andra faktorer. 

 
 6.3 Hur påverkar människors politiska självförtroende? 
 
Det politiska självförtroendet, som har en intern och en extern beståndsdel, spelar en 

viktig roll för individens förtroende för staten (McEvoy 2016, s. 1160ff). Det interna 

politiska självförtroendet handlar om hur individen bedömer sin förmåga och sina 

möjligheter att delta i den politiska processen, medan det externa inbegriper hens 

upplevelse att staten låter sig influeras av medborgarna och tar deras åsikter i beaktning 

(McEvoy 2016, s. 1161; Hooghe & Marien 2013, s. 135).  

 

Denna undersökning testar därför hypotesen att det politiska självförtroendet positivt 

påverkar människors förtroende för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem. 

För att kunna ta beslut om att acceptera eller förkasta hypotesen så måste i först hand 

dess variabler vara signifikanta. Därefter krävs det att variablernas standardiserade 

betakoefficienter är större än noll.  

 

Summerat kan det konstateras att ur det interna politiska självförtroendet så är det 

enbart människors tro på sin egen förmåga att delta i politiken som har en signifikant 

effekt. Dock är den negativ vilket innebär att i ju högre grad som människor anser sig ha 

förmågan att själva delta i politiken, desto lägre förtroende har de för politiker, 

polisväsende och rättssystem. 

Det externa politiska självförtroendet påverkar däremot förtroendet för politiker, 

polisväsende och rättssystem positivt. Upplevelsen att staten låter sig influeras av sina 
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medborgare, och låter dem uttala sig om regeringens angelägenheter, stärker 

förtroendet. Störst effekt har det externa politiska självförtroendet för det förtroende 

människor har för landets politiker, följt av polisväsendet och slutligen rättssystemet. 

 

Summerat så har det externa politiska självförtroendet en positiv effekt på förtroendet 

för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem. Den interna delen av det politiska 

självförtroendet har däremot, om ens signifikant, en negativ effekt.  

Dessa slutsatser ligger väl i linje med Soeng Ho Lees resultat, samt den tidigare 

forskning som han presenterar i sin uppsats (Ho Lee 2018, s. 10 & 40).  

 

Gällande själva hypotesen så väljer jag därför att acceptera den, med restriktionen att 

det endast är det externa politiska självförtroendet som har en positiv effekt. 

 
 
 6.4 Hur påverkar människors sociala kapital? 
 
Det sociala kapitalet utgörs av människors sociala tillit och deras samhällsengagemang i 

termer av deltagande i olika sorters nätverk (Putnam 1993, s. 167 & 170; Putnam 2006, 

s. 144). I min analysmodell delades därför det sociala kapitalet upp i tre olika delar, för 

att se hur Putnams teori på olika vis kan förklara det förtroendet i mina tre beroende 

variabler. Putnam själv (2006) erkände att den sociala tilliten människor har mycket väl 

kan ha ett signifikant samband med deras förtroende för de statliga institutionerna 

(Putnam 2006, s. 144). Då samhällsengagemanget samtidigt utgör en så betydelseful del 

av det sociala kapitalet så ingår även det i min förklaringsmodell (Putnam 2006, s. 51). 

Åtskillnaden mellan formerna av nätverk människor ingår i gjordes med fokus på om 

nätverket är av politisk karaktär eller inte. 

 

Summerat över de tre tabellerna från de multipla regressionsanalyserna så ser vi direkt 

att de enda positiva effekterna kommer från den sociala tilliten. Förtroendet för politiker 

och polisväsende påverkas positivt av samtliga variabler som är operationaliseringar av 

den sociala tilliten. Störst effekt har åsikten att man generellt kan lita på de flesta 

människorna och det är endast denna variabel som har en signifikant positiv effekt på 

förtroendet för rättssystemet. 

Sett till samhällsengagemanget så effekterna däremot negativa. I form av icke-politiskt 

deltagande så har graden av deltagande i religiösa sammankomster en negativ effekt på 

alla tre former av förtroende som ingår i undersökningen. Om individen har arbetat 
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inom ett politiskt parti eller röstat vid senaste nationella valet så har detta en negativ 

effekt på hens förtroende för polisväsendet. För rättssystemet så är det endast variabeln 

som berör huruvida individen röstade vid det senaste nationella valet som har en 

signifikant effekt. Denna är dock negativ. 

 

I relation till tidigare forskning finns det en del matchande resultat mellan min 

undersökning och andras. Jennifer Keusch Duvsjö noterar i sin undersökning att den 

sociala tilliten har störst positiv effekt på det politiska förtroende hon studerar, med den 

generella tilliten i topp. Likväl har deltagandet i religiösa sammankomster en reell 

negativ effekt på det politiskt förtroende i hennes regressionsanalys då hon kodar 

variabeln i motsatt skala från min (Keusch Duvsjö 2014, s. 18 & 23). 

Soeng Ho Lee, som gjort tre indexeringar av det sociala kapitalet, noterarar även han en 

viss positiv signifikant effekt av den sociala tilliten (Ho Lee 2018, s. 40). 

 

Jämfört med mina beroende variabler så har den sociala tilliten faktiskt störst effekt på 

människors förtroende för polisväsendet. Nära inpå ligger dess effekt på förtroendet för 

landets politiker, men för rättssystemet halkar dess påverkan efter. 

Mina slutsatser ställer sig således bakom de gjorda i tidigare forskning. Ur det sociala 

kapitalet så är det den sociala tilliten som har en positiv effekt på människors förtroende 

för Sveriges politiker, polisväsende och rättssystem. Mest utmärkande är som sagt 

människors uppfattning att man generellt kan lita på andra människor. Av den 

anledningen ges Putnams teori om det sociala kapitalet ett visst stöd för dess utläggning 

om den sociala tillitens möjliga koppling till förtroendet för statens aktörer och 

institutioner (Putnam 2006, s. 144).  

 
 

6.5 Hur påverkar människors bedömning av statens 
prestationer? 

 
Bedömning av statens prestationer och förtroendet för statens institutioner är relativt 

enkelspårig. Hur medborgarna anser att landets ekonomi, utbildningssystem och 

sjukvård sköts är exempel på avgörande faktorer för den tillit de har till regimen och det 

är dessa variabler jag har i min förklaringsmodell (Miller & Listhaug 1999, s. 204ff). 

 

Analysen av hur människors bedömning av statens prestationer påverkarar mina 

beroende variabler är likt teorin i sig entydig. I samtliga multipla regressionsanalyser så 
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är effekten av alla de tre motsvarande oberoende variablerna signifikanta och positiva. 

Hur människor upplever att deras stat presterar har, relativt de andra variablerna, en stor 

påverkan på deras förtroende för politiker, polisväsende och rättssystem. 

Jämfört mellan de variabler som utgör operationaliseringen av teorin så har synen på 

landets ekonomi störst effekt på förtroendet för politiker och rättssystemet. Gällande 

förtroendet för polisväsendet så är det uppfattningen om landets utbildningssystem som 

har störst effekt. 

Om vi backar ett steg och tittar på den totala effekten av de tre variablerna för varje 

beroende variabel så noterar vi att den största effekten återigen är på förtroendet för 

politiker. Dock så har individens bedömning av statens prestationer en näst intill 

likvärdig effekt på hens förtroende för rättssystemet och slutligen polisväsendet. 

 

Kopplat till tidigare forskning stämmer mina slutsatser här väl överens med Jennifer 

Keusch Duvsjös och Soeng Ho Lees resultat. Jennifer har i sin uppsats med variabeln 

som mäter respondentens tillfredsställelse med landets ekonomi och noterar även hon 

att den har ett markant hög effekt på hennes beroende variabel (Keusch Duvsjö 2014, s. 

23).  Soeng har i sin uppsats samma operationalisering som jag och i hans multipla 

regressionsanalys är samtliga tre variabler signifikanta med relativt höga 

standardiserade betakoefficienter. 

 

Summerat så ger min undersökning ett starkt stöd för teorin om att människors 

bedömning av statens prestationer i positiv mening påverkar deras förtroende för statens 

aktörer och institutioner. I mitt fall så kan jag, till skillnad från föregående 

undersökning, addera att teorin även kan förklara förtroendet för polisväsendet och 

rättssystemet i Sverige. 
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 7.0 Diskussion 
 
Efter denna genomförda undersökning så finns det ett par intressanta detaljer i resultatet 

som jag vill lyfta fram. I första hand vill jag adressera skillnaderna i det justerade R²-

värdet. Detta värde är påtagligt högre i den multipla regressionsanalysen där förtroendet 

för politiker undersöks (0,448), jämfört med de gjorda för polisväsendet (0,250) och 

rättssystemet (0,324). På samma vis uppnådes de högsta standardiserade 

betakoefficienterna i Tabell 3. Hypotesen och teorierna jag prövar anser jag fortfarande 

lämpar sig väl för att försöka förklara människors förtroende, oavsett vilken statlig 

institution eller aktör det handlar om. Däremot så är mina operationaliseringar främst 

inspirerade från tidigare forskning som enbart inriktar sig på att förklara det politiska 

förtroendet för politiker och parlamentet. Jag tror därför att mer av förtroendet för 

Sveriges polisväsende och rättssystem går att förklara om man använder sig av fler, eller 

rentav andra, variabler. Mitt främsta tips till framtida forskning är således att försöka 

identifiera en annan förklaringsmodell som kan uppnå ett högre justerat R²-värde för 

dessa två beroende variabler. 

 

De socioekonomiska variablerna hade endast signifikant effekt på förtroendet för 

polisväsendet och rättssystemet. I fallet med polisväsendet så noteras att individens 

ålder har en märkbart negativ effekt på hens förtroende. Ju äldre hen är, desto lägre 

förtroende har hen för polisväsendet, något som jag själv vid första ögonkast upplevde 

som aningen förbryllande. Första tanken var att man med åldern får en ökad respekt för 

polisväsendet något som, utan att veta om det är ett faktiskt samband eller inte, kanske 

ändå inte går att likställa med ett ökat förtroende. Även här kan det finnas öppningar för 

framtida forskning att djupdyka i hur en persons ålder faktiskt påverkar hens förtroende. 

Gällande förtroendet för rättssystemet så har individen ett lägre förtroende om det är en 

man. Det finns en rad spekulationer att göra här, men jag tror det kan finnas en koppling 

mellan denna effekt och påståenden om att det oftare är män som döms i domstolar 

eller, exempelvis, oftare än kvinnor förlorar tvistemål om vårdnad av barn.  

Mängden år som individen har fullgjord utbildning har dessutom en positiv effekt på 

förtroendet för rättssystem, något som jag inte upplever särskilt förvånande. Teorier och 

uttalanden om utbildningens effekt på människors förtroende finns det gott om, men jag 

hade nog ändå förväntat mig att få notera en signifikant effekt för denna variabel i de 

andra analyserna också. 
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Ett återkommande mönster i regressionsanalyserna var att graden av deltagande i 

religiösa sammankomster har en negativ effekt på individens politiska förtroende.  

Utan att vara religiös själv är denna effekt svårtolkad. Ur ett naivt perspektiv vill man 

gärna anta att religionens budskap handlar om att respektera, vårda och älska sina 

medmänniskor – begrepp som onekligen ligger nära just känslor såsom förtroende och 

tillit. Likväl är denna negativa effekt signifikant i samtliga regressionsanalyser. En 

möjlig förklaring kan vara att människor som är djupt engagerade i religiösa 

organisationer och sekter har en helt annan syn, än ideologiska och politiska, på vilka 

värderingar som ska genomsyra samhället. Resultet kan då bli att de anser statens 

aktörer och institutioner sköter landet på fel sätt och därav deras lägre förtroende. 

Slutligen vill jag även poängtera det intressanta i att om individen röstade vid det 

senaste nationella valet så är effekten negativ för polisväsendet och rättssystemet, men 

inte signifikant för politikerna. Likt effekten av religiöst deltagande upplever jag denna 

effekt som något svårtolkad. I Sverige röstar vi inte om vilka som ska representera oss 

och arbeta inom polisen och i våra domstolar. Så svaret på hur denna signifikanta 

negativa effekt finns med ligger utanför min föreställningsförmåga. 

Om denna negativa effekt istället hade varit signifikant för politikerna, och inte för 

polisväsendet och rättssystemet, så hade det möjligtvis kunna ligga i en förklaring i 

svaret på om partiet individen röstade på sitter i regeringen eller inte. Även här kan det 

finnas ett frö till idé för framtida uppsatsskrivare som vill göra liknande undersökningar. 
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Appendix – Normalitetstest av residualen 
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