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Abstract  
  

The principles of democracy state that governments are accountable to their citizens. This 

requires the government to treat its citizens equitably and fairly, and perhaps most 

importantly; that their actions are transparent. On the political front, corruption is a major 

obstacle to democracy and the rule of law - it challenges and ignores the democratic 

principles, and in doing so shapes the opinion its citizens have about democracy.  

Economically, corruption depletes national wealth. This study aims to establish a connection 

between corruption and mass perception, towards national institutions and the European 

Union. The study shows that the corruption in fact has a negative effect on the trust in national 

institutions, politicians and the European Union. Individuals who are positive towards national 

institutions are also more positive towards the European parliament.    

  

Key Words: Corruption, European Union (EU), trust, contextual analysis, European Social 

Survey, Corruption Perception Index (CPI)  
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1. Inledning  

Europa Unionens införande av en valuta och det ständigt pågående utbredandet har ökat EU:s 

inflytande över dess medlemsstater. Trots detta har stödet för Europa Unionen varierat oerhört 

över de senaste åren. Gradvist har nationella politiska partier förespråkat en skepticism mot 

EU, inte minst i Sverige. Studien har sin utgångspunkt i den demokratiska tanken att staten är 

ansvarig inför dess medborgare; att dess lagar är rimliga och rättvisa, att dess handlingar är 

transparenta och att alla medborgare har insyn i de beslut som staten fattar. Detta har resulterat 

in att statsvetare under en lång tid har utgått från att stater som inte lyckas leverera 

ovanstående krav, inte kommer att ha en hög legitimitet. Det är här som korruptionen kommer 

in i bilden, och dess effekt på den moderna demokratin. Korruptionen underminerar 

demokratiska principer och bidrar till att allt fler tappar förtroendet för den politiska 

processen. Studien kommer att undersöka om korruptionen i landet påverkar förtroendet för 

politiker och parlamentet. Korruptionens påverkan kommer således att analyseras utifrån 

SPSS med data från Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI) och 

European Social Survey. Målet är att fastställa inom vilka kontexter en individ väljer att sätta 

sitt förtroende för politiker och statliga institutioner. Slutligen kopplas förtroendet för politiker 

och parlamentet till förtroendet för Europaparlamentet.   

  

1.1 Problemformulering & syfte  

Tusentals lobbyister passerar årligen Bryssels gator, gemensamt med de politiker som närvarar 

på plats i hjärtat av Europa Unionen är att dessa också söker inflytande. Samverkan mellan 

EU-politiker och lobbyist protokollförs inte därför menar många att det existerar ett oerhört 

utrymme och risk för korruption inom EU. Med detta sagt är det rimligt att dra slutsatsen att 

även de individer med mest makt i Europa kan vara korrupta, samtidigt är det värt att fråga sig 

själv; på vilket sätt är misstro för EU och korruption sammankopplat? Studien belyser flera 

problem. Först och främst är målet att stärka vår kunskap och de negativa effekterna av 

korruption. Trots att statsvetare under en längre tid varit medvetna om de negativa 

konsekvenser korruptionen har på ett lands ekonomi, sociala liv och politiska liv har man 

sällan ifrågasatt den effekt korruptionen har på individen; hur det påverkar och formar hennes 

syn på statliga institutioner. Studien söker att ta det ett steg längre, att koppla samman 

korruption och uppfattningen individen har för staten och Europa Unionen. För det andra 

använder studien korruptionen som en indikator och variabel för att förklara stödet för statliga 

institutioner och EU. Allt detta för att fullkomligt förstå hur korruptionen påverkar synen på 

styret.   
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Undersökningens syfte: att utifrån European Social Survey (ESS) och Corruption Perception 

Index (CPI) data finna kopplingar (1) mellan korruption och inställningen mot den rådande 

makten, (2) förtroendet för den rådande makten och Europa Unionen. Det är rimligt att tro att 

högre korruption bidrar till missförtroende för politiker. På liknande sätt kan även förtroendet 

sänkas för de politiker som står ännu längre bort, på en främmande plats där individen aldrig 

tidigare varit. Samtidigt som dessa politiker och EU:s institutioner har en avgörande roll för de 

beslut som fattas inom det egna landet.   

  

1.2 Begreppsdefinition 

Erik Wångmars verk bidrar till en definition av begreppet korruption. Författarens verk har en 

bredare utgångspunkt där Wångmar talar om korruption, maktmissbruk och bristande tillit. 

Resonerande hör dessa tre begrepp ihop, korruption innebär ett maktmissbruk som medför en 

bristande tillit. Korruption är ett fall av oetiskt handlingssätt. Det utmärkande för begreppet är 

att tjänstemannen i frågan bryter mot den offentliga etiken och därmed utnyttjar sin offentliga 

ställning till att skaffa sig fördelar för egen räkning. Detta handlingssätt står i direkt strid till 

de gällande regler och beteendet som offentliga tjänstemän bör följa och eftersträva. Mutor 

och nepotism är tydliga exempel på korruption. Detta innebär en sammanblandning mellan det 

offentliga uppdraget och privata intressen.1 Politiker och tjänstemän bör agera för att skapa 

största möjliga lycka åt landets medborgare, här ligger alltså fokus på prestationsförmågan hos 

den offentliga sektorn. Korruptionen förekommer således i de fall där tjänstemännen 

prioriterar egenintressen framför samhälls- och allmänintresset. Utifrån ekonomisk teori 

strävar den offentliga aktören efter att maximera sin egen nytta genom att utnyttja sin 

offentliga position. Ett flertal länder (inklusive Sverige) har inga tydliga regler eller 

definitioner för vad som är korruption. Mutor, förskingring och trolöshet mot huvudman är de 

uttryck som förbjuds i den svenska brottsbalken. Samtidigt tycks det lika problematiskt att låta 

den allmänna opinionen definiera vad som är korruption, eftersom den i många fall är 

påverkad eller manipulerad av sina politiska lojaliteter.2 Slutligen kan korruption definieras 

efter vad som är rätt eller orätt handlande av tjänstemän. Orätt handlande kan begrundas i att 

fördela felaktig information till medborgaren för att kunna behålla positionen som politiker 

eller tjänsteman. Om tjänstemannen i fråga exempelvis fördelar felaktiv information om den 

nuvarande sysselsättningsgraden för att gynna sin egen position. Notera att detta är betydligt 

svårare att genomföra i transparent demokratiskt samhälle.   

  

                              
1 S.12 Wångmar E.  
2 S.13 Wångmar E.  
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1.2.1 Olika grader av korruption   

Transparency International pekar på två olika grader av korruption: den första är en mildare 

form av korruption (eng. petty), den andra är politisk och mest allvarlig (eng. grand 

corruption).2 Korruptionen graderas utifrån hur mycket pengar som förlorats och i vilket 

sektor korruptionen äger rum.   

• Med ”småaktig” korruption syftar man på mötet mellan medborgaren och 

sjukhuspersonalen, polisen, skolan och andra liknande statliga institutioner. Här är det 

vanligast med mutor, trots detta begås det allvarliga brott där huvudsakliga riktlinjer 

ignoreras. Det kan handla om att muta en polis för att slippa bli anhållen för rattfylleri, 

eller att muta en högt uppsatt inom sjukhuset för att ha förtur på en operation. Utöver 

detta kan det handla om nepotism, att man exempelvis inte arresterar någon som begått 

ett brott, eftersom tjänstemannen i fråga och brottslingen har en personlig relation. 

Även kallat vänskapskorruption.4  

• Politisk korruption innebär att de politikerna i fråga manipulerat de rådande riktlinjer 

och tillvägagångssättet för egen vinning. Dessa handlar för att upprätthålla sin makt, 

status och förmögenhet. Här kan även högt uppsatta individer vara inblandade. Allt 

detta för att vinna på medborgarens kostnad.3  

1.2.2 Transparens  

Transparens handlar om att belysa de gällande regler, planer, handlingar och processer. Det 

handlar om att veta varför, hur, vad och hur mycket. Transparens garanterar att våra 

tjänstemän, politiker och affärsmän handlar öppet och förståeligt. Allt detta för att dessa skall 

kunna stå till svars inför folket. Det är en metod för att skydda samhället från korruption, och 

hjälper att öka förtroendet för de individer och statliga institutioner, på vilka framtiden hänger 

på.4   

1.3 Tidigare forskning  

Harteveld, van der Meer och E De Vries har inom tidigare forskning förklarat förtroendet för 

Europa Unionen. I den vetenskapliga artikeln In Europe We Trust har dessa ovanstående 

författare utifrån den rationella logiken dragit slutsatsen att Europa Unionens stöd är kopplat 

till dess prestationsförmåga.5 Studien har sin utgångspunkt i tre teorier, som har bidragit till tre 

                              
2 transparency.org/what-is-corruption/#what-is-transparency 4 
s.13 Wångmar E.  
3 transparency.org/what-is-corruption/#what-is-transparency  
4 transparency.org/what-is-corruption/#what-is-transparency  
5 S.542 Harteveld, E. van der Meer, T. De Vries Catcherine E.   
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olika kategorier inom vilka de funnit sina hypoteser. Dessa är rationalitet, identitet och 

extrapolering. Det rationella synsättet söker att förklara förtroendet för EU utifrån dess meriter 

(prestationsförmåga). Identitetsteorin förklarar stödet utifrån förhållandet medborgaren har till 

EU, om hon anser att hon delar den europeiska identiteten. Slutligen extrapolerar författarna 

att ett högre förtroende för nationella institutioner innebär ett högre förtroende för EU. 

Resultatet av studien tyder på att förtroendet för nationella institutioner är den främsta variabel 

för att förklara förtroendet för EU. Eftersom medborgare som besvarat att de har förtroende 

för nationella institutioner är 3,2 gånger mer benägna att också ha förtroende för Europa 

Unionen.6 På andra plats hamnar Unionens kompetens och sedan känslan av att bli hörd. Detta 

pekar på att länder med handelskraftiga statliga institutioner även har medborgare med högt 

förtroende för Europa Unionen, men så är inte alltid fallet. Sverige är ett av de landen med en 

hög europeisk identitet och samtidigt ett högt förtroende för statliga institutioner. Trots detta 

finner man ingen hög entusiasm för Europa Unionen i Sverige, förklaringen är att Sverige har 

bristande tilltro på EU:s kompetens. Identitet visar sig vara den minst korrekta förklaringen för 

förtroendet för Europa Unionen. Författarna förklarar detta med hjälp av procentuella värden 

där individer med en hög europeisk identitet endast är 47 % mer benägna att ha förtroende för 

EU, och endast 6 % med hög nationell identitet.  

Utifrån studien verkar inte identitetsfrågan spela en avgörande roll i förtroende för Europa 

Unionen. Vilket innebär att en stark nationell identitet knappt höjer eller sänker förtroendet för 

Europa Unionen. På liknande sätt verkar inte heller den ekonomiska aspekten påverka 

förtroendet för EU. Den ekonomiska aspekten är i detta fall bruttonationalproduk (BNP), som 

används som en kontrollvariabel. BNP: n bidrar inte med någon tydlig förklaring till 

förtroendet för Europa Unionen. Utan kan istället tyda på en livboj effekt som inte begrundas i 

den ekonomiska prestationen. De andra kontrollvariablerna bidrog inte med någon oväntad 

information; kvinnor har ett högre förtroende för EU än män, utbildningsnivån har en positiv 

påverkan på förtroendet för EU. Statistiken tyder även på att förtroendet för Europa Unionen 

ökar med åldern.   

  

Den tidigare forskningen pekar på framförallt en sak; att förtroendet för Europa Unionen är en 

komplex fråga med flera förklaringsmodeller. I artikeln In Europe We Trust testas korruption 

som en kontrollvariabel, trots detta verkar korruptionen inte ha en större vikt i sammanhanget. 

Utan nämns kort hand i hand med den ekonomiska aspekten. Personligen anser jag att 

                              
6 S.556 Harteveld, E. van der Meer, T. De Vries Catcherine E.   
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korruption är ett fenomen som kan spela en avgörande roll i frågan om förtroende för nationella 

institutioner om det testat mer utförligt.    

  

Andra studie har haft annorlunda infallsvinklar när man förklarat förtroendet för de styrande. 

Här har även korruptionen spelade en mer avgörande roll i frågan. Med fokus på 

korruptionens effekter har Christopher J. Anderson och Yuliya Tverdova i American Journal 

of Political Science bidragit med en intressant studie. Studien har sin grund i att hitta 

kopplingar (1) mellan korruption och förtroende för den rådande makten, (2) mellan politisk 

lojalitet och förtroende för makten, slutligen (3) effekten av korruption, politisk lojalitet i 

förhållande till förtroende för makten.7   

  

Utifrån den första frågeställningen kan man nämna att korruptionen fundamentalt 

underminerar demokratiska principer; ansvarsskyldighet, jämlikhet och öppenhet. En korrupt 

handling medför att dessa ovanstående principer bryts, eftersom korruption vanligtvis sker 

bakom stängda dörrar, vilket innebär att i många fall är det ingen som får stå till svars. På 

samma sätt bidrar korruption till ett ojämlikt samhälle, om man exempelvis har förtur på något 

om man känner en högt uppsatt person. Den andra punkten härstammar i tanken om att 

individer som identifierar sig med eller har röstat fram ett politiskt parti tenderar att vara mer 

stödjande för det politiska systemet. Detta har bidragit till två hypoteser, att individer som 

tillhör den politiska majoriteten kommer att vara mer positivt ställda till regeringen än de i 

minoriteten. För det andra hypotiserar författarna att majoritets respektive minoritetsstatusen 

påverkar synen på korruption och i vilket mån de anser korruptionen påverkar statens 

prestationsförmåga. Alltså är de som valt den nuvarande regeringen (majoriteten) rimligtvis 

mindre negativa till korruptionen i jämförelse med minoriteten. Med detta, menar författarna, 

är det rimligt att tro att partiets anhängare är mer villiga att blunda för korrupta handlingar från 

partiets sida än dess motståndare. Samtidigt påpekar de att det är rimligt att korruptionen 

påverkar förtroendet för tjänstemännen istället för det politiska systemet. Men på samma sätt 

kan korruptionen också vara ett systematiskt problem, snarare än att lägga skulden på ett fåtal 

aktörer. Det finns en möjlighet att medborgaren har ett personligt förhållande med en 

tjänsteman vilket gör att man hellre skyller det på systemet än att skylla det på de individer de 

känner. Studien har sin utgångspunkt i data hämtad från enkätundersökningen International 

Social Survey Program (ISSP). Enkätundersökningen är en del av studien Role of Government 

III. I undersökningen besvarar deltagarna på huruvida de anser att demokratin i deras 

                              
7 S.95 Anderson C., Tverdova, Y.  
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nuvarande land fungerar. Svarsalternativet varierade från 1 till 4, där 4 motsvarar det mest 

positiva och 1 det mest negativa. Vidare besvarade deltagarna på om de litar på tjänstemännen, 

svarsalternativet varierade från 1 till 5. Där 1 är det lägsta - motsvarar inget förtroende medan 

5 är det högsta - motsvarar ett fullständigt förtroende. Mätningen av korruptionen baseras på 

Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI), vilket anses vara det mest 

heltäckande och användbara mätningen. För att det data studien använder bättre skall 

reflektera hypotesen valde författarna att vända på CPI värdet, för att 0 skall innebära en låg 

korruption och 10 en hög korruption. Korruptionsdatan tyder på en variation mellan länderna, 

där Ryssland och Litauen anses vara mest korrupta med 7 poäng. Genomsnittsvärdet för 

deltagarländerna är 3,1.8 För att fastställa den politiska lojaliteten utgår studien från vilket 

parti deltagarna röstade på i senaste valet. Detta sätter undersökningsdeltagaren i majoritets 

respektive minoritetsstatus. Dessa ovanstående variabler kompletteras med kontroll-variabler, 

där man räknar in statens ekonomiska tillväxt, antal år av demokrati, politisk intresse hos 

individen, valdeltagande och sysselsättning.11  

• Studiens resultat stämmer överrens med hypotesen, att korruption har en mindre 

påverkan på förtroendet hos de individer som röstat fram det styrande partiet. Detta är 

tydligare desto mer korrupt ett land är.   

• Resultatet pekar på att kvinnor i allmänhet är mer missnöjda över det politiska 

systemet än män.  

• Desto mer en individ är intresserad av politik desto högre förtroende har denne för det 

politiska systemet. På samma sätt är förtroendet högre hos den individ som deltog i det 

senaste valet.   

• De individerna med en sysselsättning är i allmänhet mer nöjda med det politiska 

systemet. På liknande sätt tyder resultatet på att ekonomisk tillväxt har en positiv 

effekt på förtroendet för det politiska systemet.9  

  

1.4 Teori och hypoteser  

Förtroendet för EU är en komplex fråga där man kan använda sig av en stor variation av 

teorier för att sätta den data man samlat i ett perspektiv. Min studie förklarar förtroendet för 

EU utifrån en teori; extrapolering.   

  

                              
8 S.96 Anderson C., Tverdova, Y. 11 
S.98 Anderson C., Tverdova, Y.  
9 S.102 Anderson C., Tverdova, Y.  
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Extrapolering  

Utifrån den rationella logiken skapas förtroende för något baserat på dess förträfflighet. Att ha 

förtroende för något anses vara en riskfylld handling och många förlitar sig endast om de anser 

att det gynnar deras intressen.10 Därmed är det rimligt att tro att förtroendet för Europa 

Unionen hänger ihop med det de lyckas åstadkomma. Eftersom en stor del av medborgarna 

inte har någon förstahandserfarenhet av Europa Unionen baseras deras intryck av Europa 

Unionen, dess tjänstemän, och politiker istället på någon annans intryck. Detta medför att en 

stor del Europas medborgare baserar sitt förtroende på kriterier. Harteveld sammanfattar dessa 

kriterier under två punkter; (1)outcomes and (2)processes, vilket innebär att man bedömer 

Europa Unionen utifrån a) dess generella prestationsförmåga och b) hur pass mycket 

medborgaren är involverad i beslutsprocessen. Här finner man även spår av den rationella 

logiken i faktumet:   

• att det är irrationellt att ha förtroende för något som inte gör det som det skall göra  

• legitimitet skapas när folket ser, hör och känner att den rådande politiken gynnar deras 

framgång, frihet och säkerhet. På samma sätt sänks den när den missköts.14   

Ekonomin är starkt förknippad med förtroendet för nationella partiet.15 Därför blir det rimligt 

att hävda att desto färre fall av korruption som blir kända bland folket genom media desto högre 

förtroende har politiker på nationell plan.   

  

  

  

Hypotes:  

Jag extrapolerar att en lägre korruption i landet medför ett högre förtroende för politiker.  

Desto högre förtroende på nationellt plan desto högre förtroende för Europa Unionen.   

  

Det jag menar är att förtroendet på nationell plan hänger ihop med förtroendet på Europanivå, 

samtidigt som korruptionen har en påverkan på förtroendet på båda nivåer.   

  

1.5 Metod  

  

Kontextuell analys innebär att i korta drag påverkas av sin omgivning. Enligt ordböckerna är 

kontext synonymt med sammanhang – de sociala sammanhang individen är en del av. Utifrån 

                              
10 S.544 Harteveld, E. van der Meer, T. De Vries Catcherine E.   
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detta perspektiv utgör skolan, arbetsplatsen – samhället i stort en kontext som individen tillhör 

och påverkas av. Men också geografiskt avgränsade områden som grannskapet och 

kommunen. I studiens fokus står individer som är bosatta i ett flertal länder, med varierande 

korruptionsgrader. Människor som är bosatta i samma land och har liknande förutsättningar 

men har trots detta ett annorlunda beteende i förhållande till sina landsmän. Dessa individer 

har annorlunda attityder mot de styrande baserat på deras ekonomiska förutsättningar, 

utbildning, sysselsättning och ålder.11 Detta är helt naturligt och ofrånkomligt. Med hjälp av 

data kan vi finna likheter och olikheter mellan de individer som har ett högt respektive lågt 

förtroende för Europa Unionen.   

• Den kontextuella analysen kräver information om individer och deras kontexter för att 

genomföras.17 Studien använder data baserat på en enkätundersökning som genomförts 

på Europanivå för att tillfredsställa detta krav.  I undersökningen har över 28 000 

individer deltagit. European Social Survey mäter attityden, beteendet och övertygelsen 

hos en mångfald. Detta öppnar upp en möjlighet för att testa flera kombinationer av 

variabler för att besvara frågeställningen.   

Kontextuella analyser utgår från relationer mellan omgivningens karaktär och intressanta fall på 

individnivå. Detta har resulterat in möjligheten att studera samma sak på oändligt många sätt. I 

mitt fall förknippas förtroendet med ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och 

korruptionsnivåer i landet. Men förtroendet kan även förknippas med identitetsfrågan, som 

tidigare forskning pekat på. Där talar man om en ”europeisk identitet” och att en hög europeisk 

identitet innebär ett högre förtroende för Europa Unionen.12 Samma studie kopplar även 

förtroendet till prestationsförmågan, vilket innebär att individer är mer benägna att ge sitt stöd 

åt något som skapar positiva förändringar som möter medborgaren. Dessa förgående exempel 

pekar tydligt på den variationen av variabler som kan användas för att förklara ett och samma 

fenomen.  

  

När man talar om att avgränsa kontexter är det värt att nämna två synsätt. (1) John Brooks och 

Charles Prysby föreställer sig kontexter som geografiskt avgränsade enheter. För att belysa detta 

med ett exempel:  

• En individ befinner sig i ett bostadsområde, låt oss säga Oxhagen, som är en del av 

Kalmar, Kalmar är en del av Småland och Småland är en del av Sverige. Sverige 

                              
11 S.14 Strömblad, P. 
17S.17 Strömblad, P.  
12 S.546 Harteveld, E. van der Meer, T. De Vries Catcherine E.  19 
S.21 Strömblad, P.  
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tillhör slutligen Europa. Detta innebär att individen påverkas av sin lokala omgivning, 

sin stad, sitt land och till och med sin kontinent. Utifrån detta perspektiv påverkar 

således korruption på lokal nivå inställningen mot den nationella nivån och vice versa.  

(2) Robert Huckfeldt och John Sprague talar istället om en annan avgränsning av kontexter. 

Att en kontext avgränsas utifrån människans förbindelse med varandra. Här utgör sociala 

interaktioner avgränsningen. Man talar om sociala sfärer som utgör dessa kontext. Detta sker i 

ett grannskap, på en arbetsplats – på ställen där människor lägger märken till varandra via 

dagliga möten och samtal.19   

  

Det handlar om att förklara individens beteende och attityd med hänsyn till dess omgivning. 

Den kontextuella analysen kommer att tillämpas i kommande kapitel, där jag använder mig av 

beroende, oberoende och kontrollvariabler som jag anser är väsentliga för att definiera det 

kontext inom vilket en individ väljer att lita på de styrande. Metoden kommer även att tillämpas 

under diskussionen där jag förklarar resultaten.    

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Resultat  

Den mängd data studien baseras på är hämtad från European Social Survey (ESS),  

Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI) och är bearbetad i IBM SPSS 

Statistics Data Editor.  Transparency Internationals och European Social Survey data används för 

att testa kopplingen (1) mellan korruption och inställningen mot den rådande makten, (2) 

förtroendet för den rådande makten och Europa Unionen.   
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2.0.1 Corruption Perception Index  

Studien baseras på data av Transparency international. Det självständiga företagets forskning 

kring korruption har bidragit till undersökningen CPI (Corruption Preception Index) som är 

data på korruptionsnivåera i världen. Med hänsyn till ett flertal faktorer rankas länderna utifrån 

ett poängsättningssystem som kallas för CPI13. Poängsättningssystemet är från 0-100 där högre 

poäng innebär högre frihet från korruption.   

                              
13 transparency.org/research/cpi/overview  
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Diagram 1a, CPI nivåerna för ovanstående EU-länder.  

Diagrammet är konstruerat med SPSS Statistics Data Editor utifrån data hämtad från 

Transparency Internationals Corruption Perception Index. Stapeldiagrammet beskriver 

korruptionsnivåerna inom Europa Unionens medlemsländer. De stater som är med i 

ovanstående diagram är alltså inte de ledande i världen, trots att många länder med hög 

betygssättning faktiskt är medlemsstater i Europa Unionen. Danmark är i ledning och anses vara 

Europas och världens mest korruptfria land, med en betygssättning på 91 av 100 möjliga.  

På andra plats kommer Finland med 90 poäng och på tredje Sverige med 89 poäng. Europa  

Unionens medlemsländer med lägst ranking är Bulgarien som rankas 69:a med 41 poäng, 

Italien på 61:a plats med 44 poäng och Rumänien på 58:e plats med 46 poäng. Ovanstående 

statistik tyder på en stor variation av korruptionsnivåer mellan Europas medlemsländer, trots 

detta befinner sig dess medlemsländer på den övre halvan av korruptionsmätningarna i 

världen.21 Statistiken tycks inte vara överraskande och poängsättningen verkar rimlig i 

förhållande till ens egna erfarenheter och kunskap. Det är även värt att påpeka att Norge är ett 

särfall eftersom de tillhör det Europeiskt land som rankas högt, med 87 poäng på sjunde plats 

trots att de inte är med i EU. Även Island har en hög poängsättning med 77 poäng på 13:e 
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plats. Övriga Europaländer som inte är med i Europa Unionen hamnar betydligt lägre ner på 

listan, exempelvis Bosnien och Hercegovina, Turkiet och Serbien. Dessa har en likvärdig 

poängsättning i förhållande till Bulgarien, och en betydligt högre poängsättning än de lägsta 

länder i världen, exempelvis Somalia som hamnat på 169:e plats med 8 poäng. Trots 

variationen mellan Europaländer och EU:s medlemsländer tyder statistiken på att Europa 

ligger i framkant i förhållande till omvärlden i frågan om att kontrollera och begränsa 

korruptionen.   

  

2.0.2 Corruption Perception Index  Korruption  

I den här fasen av studien bestämde jag mig för att förändra mitt sätt att mäta korruption.  

Istället för att mäta ”icke-korruption” och poängsätta länder utifrån det, likt CPI, bestämde jag 

mig för att koda om variabeln. Den kodade variabeln presenterar istället en omvänd 

poängsättning där länder med högt CPI nu istället uppnår en lägre poängsättning. Utifrån detta 

poängsättningssystem är det omvänt i jämförelse med Corruption Perception Index; en lägre 

poängsättning innebär en lägre korruption. På följande blad är en tabell på korruptionsnivåera i 

de gemensamma länder som både European Social Survey och Transparency International 

genomfört undersökningar i. De kommande analyserna utgår från dessa länder.  

  

  

                                                  
21 169 länder analyseras och poängsätts i 2015 års CPI-data.   
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Diagram 1b, Korruptionsnivåerna i de landen med deltagare i ESS undersökningen.  

Notera att länder som ursprungligen enligt CPI mätningen haft högst poäng nu istället har en låg 

poängsättning på korruptionsskalan.14   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
14 Ex. Danmark hade i CPI resultaten 91 poäng, och har nu istället 9. Alltså en omvänd ”poängsättning”.    
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2.0.3 European Social Survey  

European Social Survey är en akademiskt driven transnationell enkätundersökning. Den har 

genomförts i Europa sedan 2001. Medlemsländerna har varierat över det senaste årtiondet. 

Sverige, Belgien, Danmark med flera har kontinuerligt deltagit och planerar att även i framtiden 

delta i undersökningen.15 Enkäten mäter attityder, övertygelse och beteendet hos en mångfald, i 

större delen av Europa. Min studie begrundas i den senaste undersökningen, ESS round 7 2014. 

I enkätundersökningen år 2014 deltog 15 Europaländer. På följande blad presenteras statistik på 

deltagarländerna samt antal deltagare.   

  

               Country  Frequency  Percent  

 Austria  
1795  6,4  

Belgium  
1769  6,3  

Switzerland  
1532  5,4  

Czech Republic  
2148  7,6  

Germany  
3045  10,8  

Denmark  
1502  5,3  

Estonia  
2051  7,3  

Finland  
2087  7,4  

France  
1917  6,8  

Ireland  
2390  8,5  

Netherlands  
1919  6,8  

Norway  
1436  5,1  

Poland  
1615  5,7  

Sweden  
1791  6,3  

                              
15 europeansocialsurvey.org/data/country_index.html  
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Slovenia  
1224  4,3  

Total  
28221  100,0  

  

  

  

  

2.1 Förtroendet för politiker  

ESS data behandlar bland andra förtroendet för politiker. I enkäten fick deltagarna frågan om de 

har förtroende för politiker. Strax över en procent valde att inte svara på frågan medan de 

resterande deltagarna poängsatte sitt förtroende. Svaren varierar mellan inget förtroende 

överhuvudtaget, 1-9 eller fullständigt förtroende.   

  
Diagram 1c, förtroendet för politiker hos deltagarna i ESS undersökningen 

Diagrammet ovan pekar på ett varierande förtroende för politiker.16 Däremot är det en 

                              
16 Notera att det inte är EU eller inhemska politiker i frågan, utan politiker överlag på både nationell och internationell 

nivå.   
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betydligt större andel som helt och hållet saknar förtroende än vad det är som har ett 

fullständigt förtroende för politiker. På följande blad presenteras en detaljerad bild över 

förtroendet för politiker.  

  

  

  
Förtroendet för politiker  

  Frequency  Valid Percent  

 No trust at all  3368  12,1  

1  

2  

2043  7,3  

3201  11,5  

3  3578  12,8  

4  

5  

3424  12,3  

4852  17,4  

6  3309  11,9  

7  

8  

2631  9,4  

1102  3,9  

9  

Complete trust  

227  ,8  

164  ,6  

Total  27899  100,0  

  

  

  

  

  

 Refusal  6  

 

Don't know  305  

 

No answer  11  

322   
Total  

 

  28221  

  

Om vi väljer att bortse från de som vägrar att svara och de som inte har något svar tycks det 

som att förtroendet för politikerna är relativt lågt, bland de som deltagit i undersökningen och 

besvarat på frågan. Om vi adderar alla på den nedre halvan och de på den övre halvan får vi 
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en tydligare bild över hur förtroendet för politikerna ser ut.17 Detta resulterar in 18 04018 

individer med relativt lågt förtroende för politiker och 985919 individer med relativt högt 

förtroende för politiker. Detta motsvarar 65 % med lågt, och 35 % med högt förtroende. 

Vilket tyder på att majoriteten av de individer som deltagit i undersökningen har ett relativt 

lågt förtroende för politiker.   

  

Undersökningen har tidigare presenterat att majoriteten av ovanstående deltagare är bosatta i ett 

EU land, med undantag för de 1436 individer som är norska medborgare och 1532 Schweiziska 

medborgare. Trots detta har European Social Surveys undersökning visat att förtroendet för EU 

inte är speciellt högt hos de övriga EU-medborgare, utan istället tvärtemot det förväntade. 

Eftersom frågan om förtroendet ger ett allmänt intryck över förtroendet för politiker kan det 

vara nödvändigt att blanda in fler faktorer för att bygga upp en bild över förtroendet för de 

nationella institutionerna.   

2.1.1 Förtroendet för landets parlament  

Förtroendet för landets parlament  

  Frequency  Valid Percent  

No trust at all  2262  8,2  

1  

2  

3  

4  

1264  4,6  

2298  8,3  

2951  10,6  

2786  10,0  

5  4690  16,9  

6  3401  12,3  

7  3806  13,7  

8  2791  10,1  

9  899  3,2  

Complete trust  592  2,1  

Total  27740  100,0  

Refusal  

Don't know  

No answer  

9  

466 

6  

  

  

  

                              
17 Detta kräver att man antigen bortser från de individer som vald alternativ fem eftersom dessa hamnar i mitten. 

Men jag valde istället att dividera gruppen och fördela det över båda svarsalternativ för att komma närmre 

ursprungssiffran i undersökningen. 4852/2 = 2426  
18 3368+2043+3201+3578+3424+2426=18 040  
19 2426+3309+2631+1102+227+164=9859  
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Total  

  

481  

28221  
  

  

Av en direkt observation tycks det som att förtroendet för landets parlament är betydligt högre 

än förtroendet för politikerna. Om vi återigen använder samma metod för att räkna ut det 

relativt höga respektive låga förtroendet hamnar vi på siffran 1390620 som utgörs av de 

individerna med ett relativt lågt förtroende för landets parlament och 1383421 individer med 

ett relativt högt förtroende för landets parlament. Notera att de individer som valt alternativ 

fem återigen fördelats jämnt mellan lågt respektive högt förtroende. Detta resulterar in en 

slutgiltig 50/50 fördelning mellan relativt högt och lågt förtroende, vilket är ökning med 15 

procentenheter för de med högt förtroende i jämförelse med förtroendet för politiker. Här är 

det rimligt att dra slutsatsen att individerna har ett högre förtroende för parlamentet istället för 

individerna som sitter i parlamentet. Varför individer väljer att sätta sitt förtroende för en 

institution snarare än individerna som sitter i parlamentet är en oerhört intressant fråga som 

kommer att diskuteras längre fram.  

  

2.2 Regressionsanalys  

Den första linjära regressionsanalysen söker att förklara hur förtroendet för politiker påverkas av 

korruptionsnivåerna i landet. Min beroende variabel blir således – förtroendet för politiker  

(det som påverkas och som skall förklaras) och min oberoende variabel är 

korruptionsnivåerna i landet22 (det som påverkar och skall förklara). Analysenheterna är i det 

här fallet de individer som deltagit i ESS undersökningen. Målet är att få ett procentuellt värde 

på hur stor effekt korruption har på förtroendet för politiker.  

Model Summary   

Model  R  R Square  

Adjusted R  

Square  

Std. Error of the  

Estimate  

1  ,354a  ,126  ,126  2,234  

a. Predictors: (Constant), Corruption   

Ovanstående bivariat regressionsanalys presenterar ett mått på den oberoende variabelns 

förklaringskraft. Det vill säga hur väl variationen i den oberoende variabeln förklarar 

variationen i den beroende variabeln. Det jag tittar efter är måtten R Square och Adjusted R 

Square, dessa fastställer andelen förklarad varians mellan 0 och 1, men kan tolkas i procent. 

Där 0 motsvarar 0% och 1 motsvarar 100%. Med andra ord; desto högre värde desto bättre 

förklaringskraft. I ovanstående fall betyder 0,126 att 12,6% av variationen av den beroende 

variabeln förklaras av den oberoende variabeln. Adjusted R Square och R Square har i detta 

                              
20 2262+1264+2298+2951+2786+2345=13906  
21 2345+3401+3806+2791+899+592=13834  
22 Notera att jag använder den kodade varianten av CPI data.  
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fall samma värde, eftersom ovanstående mätning endast använder sig av en oberoende 

variabel. Adjusted R Square tar således hänsyn till antal oberoende variablar som ingår i 

regressionen och justerar dessa.   

  

  

  

  

  

  

  

Coefficientsa     

Model  

Unstandardized Coefficients  

Standardized  

Coefficients  

t  Sig.  B  Std. Error  Beta  
1  

(Constant)  5,659  ,031    180,794  ,000  

Corruption  -, 079  ,001  -, 354  -63,288  ,000  

a. Dependent Variable: Trust in politicians     

Modell 2a  

Koefficients-tabellen är den viktigaste i en linjär regressionsanalys. Här fokuserar jag på två 

siffror. I kategorin unstandardized coefficients under del B presenteras den viktigaste siffran. 

Den första siffran är -, 079, till höger om min oberoende variabel korruptionsnivå. Den låter 

oss se vilken inverkan ett steg uppåt på den oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln. I ovanstående fall visar koefficienten att om ett lands korruptionsnivåer ökar med 1 

kommer förtroendet för politiker att sänkas med 0,079 %.23 Detta är ett intressant svar som 

stämmer överrens med min hypotes, att en högre korruption i landet medför ett lägre 

förtroende för politiker. Den andra siffran används för att fastställa att koefficienten är 

signifikant, att vi med säkerhet kan säga att den inte är noll. Eftersom en koefficient som 

motsvarar noll innebär att den oberoende variabeln inte har något som helst effekt på den 

beroende. Detta görs genom att titta på signifikansnivån.32 I mitt fall motsvaras 

signifikansvärdet av 0. Ju lägre tal desto säkrare är vi på att koefficienten är signifikant, 

pålitligt; standardgränsvärdet är 0,050. Om signifikansen motsvarar ett värde högre än 0,050 

går det att anta att den är detsamma som 0. Samtidigt är det anmärkningsvärt att modell 2a inte 

                              
23 Här syftar jag på det kodade CPI värdet, om vi exempelvis talar om Danmark och att landet rent hypotetiskt 

ökar sin korruptionsnivå från 9 till 10 kommer även förtroendet för politiker att sänkas med 0,079% enligt 

ovanstående koefficient. Med dessa siffror i åtanke går det även att dra slutsatsen att om CPI-värdet ökar med 1 

poäng ökar även förtroendet för politiker med 0,079 %. Det sist följande exemplet används för att återigen 

tydliggöra hur jag kodade om CPI värdet till att motsvara korruptionsnivå. 32 Titta efter Sig. längst till höger i 

modellen.   
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tar hänsyn till några kontrollvariabler som i tidigare forskning visat sig vara betydelsefulla. 

Utan visar istället endast en koppling mellan korruption och förtroendet för politiker utan 

några andra faktorer inräknade. Med andra ord kan man säga modellen endast skapar en bild 

av en värld där utbildning, kön, sysselsättning eller ålder inte har någon påverkan på 

förtroendet för politiker. Tidigare forskning pekar på faktumet att dessa ovan nämnda 

variabler har en effekt och kommer att undersökas i nästa modell där jag tillämpar en multipel 

regressionsanalys.  

  

  

  

Coefficientsa     

Model  

Unstandardized Coefficients  

Standardized  

Coefficients  

t  Sig.  B  Std. Error  Beta  
1  

(Constant)  5,543  ,058    95,461  ,000  

Corruption  -, 078  ,001  -, 351  -62,661  ,000  

Highest level of education  ,001  ,000  ,086  15,110  ,000  

Age of respondent  -, 004  ,001  -, 034  -5,835  ,000  

Doing last 7 days: paid work  ,030  ,029  ,006  1,056  ,291  

a. Dependent Variable: Trust in politicians     

  

Modell 2b  

Koefficients-tabellen 2b visar effekten av den oberoende variabeln på den beroende variabeln 

under kontroll för kontrollvariablerna. I jämförelse med modell 2a där jag inte använde mig av 

några kontrollvariabler ser vi en relativt liten skillnad. Den beroende variabeln i modell 2b är 

förtroendet för politikerna, den oberoende variabeln är korruptionsnivå. Utöver detta används 

tre kontrollvariabler highest level of education, vilket räknar in utbildningsnivån hos 

individen. Age of respondent räknar in åldern och visar hur förtroendet för politiker påverkas 

av en högre respektive lägre ålder. Doing last seven days: paid work, vilket räknar in om 

individen är sysselsatt eller ej24. För det första ser vi att alla ovan nämnda variabler är 

signifikanta – de har ett värde som är noll eller motsvarar noll. Med detta kan vi fastställa att 

korruptionsnivån, under kontroll för utbildningsnivå, ålder och sysselsättning sänker 

förtroendet för politiker med 0,078 % för varje steg korruptionsnivån ökar i landet.25 Utöver 

                              
24 Lägg märke till att det är en fråga om individen har varit sysselsatt med betalt arbete under de senaste 7 

dagarna. Svarsalternativen varierar mellan ja och nej (marked, not marked). Individen kan under den perioden ha 

varit på semester, sjukskriven, i pension eller för ung för att arbeta med mera. Tyvärr saknar ESS en bättre 

frågeställning för att veta om individen är sysselsatt eller inte.   
25 Steget motsvarar precis som i modell 2a 1 poäng på korruptionsskalan.   



  

  

24  

detta verkar förtroendet för politiker positivt påverkas av - om individen är sysselsatt eller inte. 

Utbildningsnivån tycks ha en låg – men positiv påverkan för individens förtroende för 

politiker. Åldern verkar däremot ha en motsatt effekt; högre ålder sänker förtroendet för 

politiker.   

  

Med ovanstående resultat i beräkningen är det rimligt att fastställa att korruptionen de facto 

har en påverkan på individens förtroende för politiker. Nästa modell kommer att undersöka 

förtroendet för landets parlament utifrån samma förutsättningar.  

  

  

Coefficientsa     

Model  

Unstandardized Coefficients  

Standardized  

Coefficients  

t  Sig.  B  Std. Error  Beta  
1  

(Constant)  6,459  ,062    103,554  ,000  

Corruption  -, 085  ,001  -, 356  -64,040  ,000  

Highest level of education  ,001  ,000  ,118  20,870  ,000  

Age of respondent   -, 005  ,001  -, 040  -6,777  ,000  

Doing last 7 days: paid work  ,170  ,031  ,033  5,542  ,000  

a. Dependent Variable: Trust in country's parliament     

Modell 2c  

Modell 2c visar effekten av korruptionsnivån på förtroendet för landets parlament under 

kontroll för utbildningsnivå, ålder och sysselsättning. Ovanstående modell visar att alla ovan 

nämnda variabler är signifikanta. Resultatet pekar på att korruptionsnivån har en högre 

påverkan på förtroendet för landets parlament än för politikerna. För varje steg som 

korruptionsnivån i landet ökar, sänks förtroendet för politiker med 0,085 %. Utbildningsnivån 

har en positiv påverkan på förtroendet för inrikes parlamentet, likväl sysselsättningen. 

Däremot sänks förtroendet för parlamentet desto yngre individen är. Både utbildningsnivån 

och åldern har en liknande effekt på förtroendet för parlamentet som för politikerna.  

Sysselsättningen har en betydligt högre påverkan på förtroendet för landets parlament.  

Resultaten kommer att vidare diskuteras i följande kapitel.   

  

Modell 2b och 2c har utifrån statistisk data förklarat förtroendet för de styrande; landets 

parlament och politiker. I båda fallen har korruptionsnivåerna i landet haft en viss negativ effekt 
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på förtroendet inför dessa. I nästa modell (Modell 2d) kommer jag att testa förhållandet mellan 

förtroendet för europeiska parlamentet och förtroendet för politiker, samt landets parlament.26  

  

  

  

  

  

  
Coefficientsa  

Model  

Unstandardized Coefficients  

Standardized  

Coefficients  

t  Sig.  B  Std. Error  Beta  

1 (Constant)  

Trust in politicians  

Trust in country's parliament  

Corruption  

,264  ,042    
6,308  

63,590  

46,367  

31,114  

,000  

,452  ,007  ,441  ,000  

,307  ,007  ,322  ,000  

,035  ,001  ,154  ,000  

a. Dependent Variable: Trust in the European Parliament 

Modell 2d  

Den ovanstående regressionsanalysen visar effekten av mina oberoende variabel – förtroendet 

för landets parlament och förtroende för politiker med kontrollvariabeln korruptionsnivån. 

Den visar att förtroendet för politiker har en oerhört positiv effekt på förtroendet för EU 

parlamentet. För varje steg som ökas i förtroendet för politiker ökas även förtroendet för EU 

parlamentet med 4,52 %.27 Förtroendet för landets parlament har också en positiv effekt på 

förtroendet för Europaparlamentet. I detta fall ökar förtroendet med 3,07 % för varje steg som 

ökas i förtroendet för landets parlament.37 Mest intressant är faktumet att korruptionsnivån 

verkar ha en positiv effekt på förtroendet för EU parlamentet, varje steg i korruptionsnivån 

ökar förtroendet för EU parlamentet med 0,035 %.  

  

  

  

  

  

                              
26 Jag har extrapolerat att ett lägre förtroende för politiker och nationella institutioner medför ett lägre förtroende 

för EU:s parlament, detta testas i modell 2d.  
27 Se tabell under resultat 2.1. 11 Steg, inget förtroende, 1-9, fullt förtroende.  37 

11 Steg, inget förtroende, 1-9, fullt förtroende.  
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3. Analys 

European Social Survey har bidragit med betydelsefull data där 28 221 deltagare fått besvara 

på sociala, politiska och ekonomiska frågor. Med utgångspunkt i detta gick jag vidare med att 

presentera dessa individers förtroende för politiker och landets parlament. Resultatet var 

delvist oväntat. Jag förväntade mig en bredare fördelning mellan det relativt låga och höga 

förtroendet för politiker. Resultatet pekar på att de deltagare i undersökningen istället hade ett 

betydligt lägre förtroende än vad jag väntat mig. Eftersom jag utgick från mina egna 

erfarenheter och tankar trodde jag att också andra Europamedborgare hade ett relativt högt 

förtroende för politiker.28 Trots detta verkar resultatet rimligt om man sätter det i förhållande 

till förtroendet för landets parlament. Resultatet pekar på att individer har ett högre förtroende 

för landets parlament än vad de har för politiker. Anledningen till att jag tycker att detta verkar 

rimligt är eftersom parlamentet utgör en central statlig institution som makten i de 

parlamentariska landen är koncentrerad till. Att individer har ett högre förtroende för landets 

parlament än vad de har för individuella politiker verkar utifrån detta perspektiv inte orimligt 

eller överraskande. Eftersom politikerna i ett fungerande demokratiskt system kommer och 

går, medan den demokratiska tanken som realiseras av parlamentet alltid är närvarande.29 

Parlamentet förknippas med handlingskraft och demokratin, individen kan i många fall istället 

karakteriseras som makthungrig, girig och självisk. Med detta sagt känns det heller inte rimligt 

att ha förtroende för en individ som man inte har någon personlig relation med, detta har även 

tidigare studien av van der Meer betonat.40 Vilket innebär att man istället hellre sätter sitt 

förtroende på en demokratisk institution.   

  

                              
28 Detta kan vi koppla till den kontextuella analysen, jag är bosatt i ett land med en god ekonomi, ett fungerande 

demokratiskt system med låga korruptionsnivåer. Vilket kan vara den avgörande faktorn som medför att mitt 

förtroende för politiker är högt.    
29 Här kan jag tilläga att ”alltid” kanske inte är det bästa uttrycket, men jag tror med hög säkerhet att individerna 

i ett demokratiskt system vill även i framtiden behålla de demokratiska institutionerna.  40S.549 Harteveld, E. 

van der Meer, T. De Vries Catcherine E.  
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3.1 Modell 2b  

Enligt min extrapolering (hypotes) och huvudsakliga frågeställning utgick jag från att förtroendet 

för politiker påverkas av korruptionsgraden. Med facit i hand hade jag en rimlig hypotes på 

korruptionens påverkan på individens attityd mot de styrande politikerna. Studien stannar dock 

inte här, med hjälp av tidigare forskning fick jag en utförlig grund till min kontextuella analys. 

Nämligen att individens påverkas av det kontext hon befinner sig i, vilket tycks vara självklart 

för vissa, men inte för andra. Utifrån detta användes ålder, utbildningsnivån och 

sysselsättningsgrad som kontrollvariabler i modell 2b för att definiera individens kontext och för 

att förklara varför vissa har ett förtroende för politiker, och andra inte. Resultatet var inte helt 

oväntat, sysselsättningsgraden har en positiv påverkan på utfallet. Vilket innebär att de individer 

som under senaste 7 dagarna har haft ett betalt arbetat verkar ha ett högre förtroende för 

politiker, det är värt att påpeka att påverkan inte är speciellt stor på en liten skala – utifrån 

exempelvis det här data som innefattar 28 000 individer. Att en individ med arbete har ett högre 

förtroende för politiker kan förklaras med att sysselsättning innebär en delaktighet i samhället. 

Individen känner sig behövd och kan därmed ge tillbaka till samhället och genom detta även få 

tillbaka i form lön. På samma sätt är politikerna behövda i ett demokratiskt samhälle och dessa 

ger tillbaka genom att representera sitt folk – genom att exempelvis skapa arbetstillfällen. En 

sysselsatt individ kommer därmed att känna sig hörd, uppskatta politikerna mer och ge dem sitt 

förtroende. Utbildningsnivån verkar också ha en låg positiv påverkan på förtroendet för politiker. 

Jag anser att det är troligt att en individ med en högre utbildning bättre förstår komplexiteten 

inom politiken än en individ utan eller med en lägre utbildning. Om man förstår den politiska 

processen och den oerhörda komplexiteten inom politik förstår man även politikerns roll i det 

hela – det är inte enkelt att vara politiker, och en politiker har inte makt att på egen hand fatta 

beslut. Detta medför ett högre förtroende för politiker och därmed tycks det rimligt att 

utbildningen har en positiv påverkan på förtroendet för politiker.30 Åldern verkar istället ha en 

motsatt effekt, desto äldre en individ är desto negativare förtroende har dessa till politikern. 

Detta kan förklaras med att individer som är äldre inte lägre känner sig lika delaktiga i samhället, 

om de exempelvis är i pension. Detta begränsar deras förmåga att påverka samhället genom 

exempelvis arbete. På samma sätt känner sig den äldre individen kanske inte hörd eftersom det 

moderna samhället går i en viss riktning som dessa individer möjligtvis inte håller med om. Det 

kan handla om att samhället går ifrån de värderingar som en gång varit huvudsakliga och istället 

fokuserar på andra som dessa individer inte anser är bra – detta medför att en äldre individ 

tappar förtroendet för politikerna. Eftersom de enligt honom går i fel riktning. Här kan man 

                              
30 Om man förstår den enorma arbetsbörda och svårigheten inom det politiska yrket gynnas även förtroendet för 

politikern.   
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också tala om att en allt äldre individ under sin livstid sett ett flertal politiker och hört de löften 

som lovas inför val och sedan inte hålls, vilket återigen medför ett sänkt förtroende för de 

individer som lovar med inte uppfyller. Den oberoende variabeln korruption hade en relativt hög 

effekt på den beroende, förtroendet för politiker. Med varje poäng som korruptionsgraden i 

landet ökar, sänks förtroendet för politikerna med 0,078 %. Att effekten är av korruption 

reflekteras negativt på förtroendet för politikerna tycks självklart. Eftersom det i första hand 

väcker misstankar om de individer som styr landet på två sätt. I första hand utgår vi från ett 

hypotetiskt fall där högt uppsatta individer varit inblandade, utifrån detta perspektiv är det 

rimligt att dessa politikers handlingssätt negativt reflekteras på förtroendet för andra politiker 

(trots att dessa inte varit inblandade). I andra hand kan man utgå från ett hypotetiskt fall där 

tjänstemän missgynnar sin makt, att det exempelvis är igenkänt i samhället att poliser kan bli 

mutade. Även här känns det rimligt att missförtroendet riktas mot politikerna, trots att det inte är 

de själva som är de korrupta – men faktumet att de inte aktivt agerar för att få stopp på 

korruptionen. Utöver detta kan man extrapolera att korruptionen negativt påverkar förtroendet 

för den institution som är allmänt känd som korrupt bland folket, i ovanstående fall 

ordningsmakten. Framförallt om de korrupta individerna inte får stå till svars inför folket. Det är 

här som jag argumenterar för en ökad transparens inom samhället, trots att det uppstår 

svårigheter i att helt stoppa korruptionen i många länder. Men ett steg i rätt riktning är att kräva 

att politiker och tjänstemän handlar öppet för att medborgaren skall ha insyn i vad det är för 

beslut som fattas, varför det fattas och hur mycket pengar det kommer att kosta. Allt detta för att 

motverka att politiker och tjänstemän inte skall kunna tjäna på bekostnad av medborgaren, och 

om så är fallet skall de i ett transparent samhälle kunna stå till svars inför folket.   

  

3.2 Modell 2c  

I koefficients-tabellen i modell 2c testat förtroendet för landets parlament utifrån den 

oberoende variabeln korruption, med kontrollvariabeln för ålder, utbildning och sysselsättning. 

Utifrån en kontextuell analys har sysselsättningen i jämförelse med modell 2b en betydligt 

högre effekt på förtroendet för landets parlament. Individer med ett yrke har ett högre 

förtroende för landets parlament än vad de har för politiker, detta läser vi av i tabellen. 

Individer med ett betalt yrke är 0,17 % mer benägna att ha tillit till landets parlament, medan 

de 0,03 % mer villiga att ha förtroendet för politiker. Trots att de politiker som representerar 

folket är de som står till grund för de beslut som fattas verkar det som att individer hellre sätter 

sitt förtroende för parlamentet. Eftersom parlamentet är det centralt beslutande organet får de 

mer uppskattning av den arbetande individen än vad politikern får. Det är i parlamentet som 

besluten som mött medborgaren fattats. På motsatt sätt kan man extrapolera att en arbetslös 
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individ istället har ett lägre förtroende för parlamentet än vad de har för politikerna, eftersom 

den arbetslösa individen känner att de ledande i parlamentet inte gör tillräckligt för att 

tillfredsställa hans krav – i detta fall behovet av ett jobb. Utbildningsnivån har återigen en 

positiv effekt på förtroendet, i detta fall för landets parlament. Utbildningen bör bygga upp en 

förståelse för den demokratiska processen, att den i många fall är väldigt tidskrävande – på 

grund av oenighet bland politiker om vilken väg man skall ta, och alla förundersökningar som 

krävs innan ett beslut kan fattas och implementeras för att slutligen nå medborgaren och 

förhoppningsvis uppnå en önskad effekt. Utbildningen hjälper även individen att förstå 

meningen med de beslut som fattas och förståelsen för behovet av ett europasamarbete Att 

utbildningen har en positiv påverkan är därmed rimligt och helt förväntat. Även i frågan om 

förtroendet för parlamentet har åldern en negativ effekt. Detta kan diskuteras på liknande sätt 

som i förgående delkapitel, att individernas delaktighet i samhället sänks när de nått 

pensionsålder – eftersom de inte längre påverkar eller påverkas av det som sker på 

arbetsplatsen. Istället ersätts arbetet av andra aktiviteter där individen inte känner att han kan 

ge tillbaka lika mycket, eller få tillbaka lika mycket som under arbetslivet. I jämförelse med 

modell 2b ser man att förtroendet för landets parlament påverkas mer negativt än förtroendet 

för politiker i förhållande till ålder.31 Detta kan förklaras med att förtroendet sänks för 

parlamentet mer än vad det gör för politiker om landet färdas i en oönskad riktning.32 

Förtroendet för parlamentet påverkas också negativt av högre korruptionsnivåer i landet. Värt 

att påpeka att parlamentets förtroende påverkas ännu negativare än förtroendet för politiker, i 

jämförelse med modell 2b. Detta kan hänga ihop med tanken om att parlamentet är ansvarigt 

för att se till att ett land skall förbli korruptionsfritt, genom rätt regelstiftning. Om 

korruptionen i samhället ökar blir således landets parlament syndabocken för den negativa 

utvecklingen.   

  

3.3 Modell 2d  

I tidigare delkapitel av diskussionen har jag utifrån min extrapolering och kontextuella analys 

försökt att på bästa möjliga sätt förklara inom vilka kontext individer väljer att lita på politiker 

och sitt lands parlament. Jag har med andra ord spekulerat på och på bästa möjliga sätt förklarat 

den första delen av min frågeställning. Det här slutgiltiga delkapitlet i diskussionen kommer att 

fokusera på att förklara den andra delen av min frågeställning, att fastställa om jag hade en 

relevant extrapolering när det kommer till förtroendet för EU.   

                              
31 Se modell 2b och 2c  
32 Om man återigen talar om värderingar eller andra förändringar i samhället som glöms bort och ersatts med nya 

som individen inte är nöjd med.   
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Den sista modellen söker att förklara påverkan på den beroende variabeln utifrån förtroendet 

för politiker, landets parlament och utifrån kontrollvariabeln korruption. Koefficientstabellen 

bidrar med rimliga svar där individer med förtroende för politiker även är med benägna att ha 

förtroende för EU parlamentet. På samma sätt har förtroendet för landets parlament en positiv 

effekt på förtroendet för Europaparlamentet. Genom att ha förtroende för sina politiker och sitt 

lands parlament innebär det även att man har förtroende för de val som dessa fattar. I detta fall 

kan det handla om ett europasamarbete. Utifrån detta perspektiv hade jag en rimlig hypotes; 

att man är mer benägen att lita på något som sträcker sig utanför ens landsgränser om man 

redan är positivt inställd till politiker och nationella institutioner. Modell 2d pekar på ett 

intressant resultat, nämligen att korruptionsnivåerna i landet har en positiv effekt på 

förtroendet för EU parlamentet. Det var oerhört oväntat, men kan ändå kännas rimligt om man 

ser på det ur ett annat perspektiv. Resultatet har förklarat att korruptionsnivåerna har en 

negativ effekt på förtroendet för politiker och parlamentet, men EU parlamentet verkar vara ett 

undantagsfall. Detta är utifrån mina egna erfarenheter rimligt och oerhört intressant. Om jag 

exempelvis talar om mitt hemland Bosnien är människorna man möter på gatan EUpositiva 

trots att landet har höga korruptionsnivåer. Detta kan handla om en livboj effekt, där man 

hoppas på att EU är lösningen på de problem som landet tacklar. Med detta känns det rimligt 

att individer är mer positiva till ett EU samarbete i en kontext där korruptionsnivåerna är höga. 

Att man helt enkelt hoppas på att EU kan styra landet i rätt riktning.      
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4. Slutsats  

Min studie har utifrån Corruption Perception Index (CPI) data och European Social Survey data 

sökt att förklara kopplingen (1) mellan korruption och inställningen mot den rådande makten, 

(2) förtroendet för den rådande makten och Europa Unionen.  

  

Med utgångspunkt i ovanstående data har jag utifrån min extrapolerande hypotes och 

kontextuella analys förklarat kopplingen mellan de individer som har en positiv inställning 

mot politiker och landets parlament (den rådande makten). Sedan gick jag i studien vidare med 

att testa kopplingen mellan förtroendet för politiker, parlamentet och Europaparlamentet.  

Utöver detta tillämpade jag korruption som en oberoende kontrollvariabel, som baseras på CPI 

data för att se hur det påverkar förtroendet för EU.  

• Min hypotes i studien bygger på att korruptionen har en negativ påverkan på 

förtroendet för politiker och parlamentet. Detta visade sig stämma. Samtidigt påverkas 

individernas förtroende beroende på vilket kontext hon befinner sig i, om hon har en 

högre utbildning påverkades förtroendet för politiker och parlamentet på ett positivt 

sätt. Om hon har ett betalt arbete påverkas förtroendet positivt i olika grader för 

politiker och parlamentet. Samtidigt påverkas förtroendet för politiker och parlamentet 

negativt i förhållande till åldrande.   

• Jag extrapolerade att individer med positivt förtroende till politiker och landets 

parlament även var positiva till EU. Studiens resultat pekar på att så är fallet, individer 

som är positivt inställda till landets parlament och politiker är även i en större 

utsträckning positiva till EU parlamentet.  

Därmed fastställer jag att korruptionen har en negativ påverkan på individens syn på det 

demokratiska samhället och dess politiker. Utifrån den kontextuella analysen använde jag mig 

även av tre kontrollvariabler för att tydligare definiera vilka som är positivt inställda till 

politikerna. För det första pekar resultatet på att individer med en högre utbildning är mer 

positivt inställda till politiker och parlamentet. För det andra har arbetande individer ett högre 

förtroende för politiker än arbetslösa. För det tredje sänks förtroendet för politiker och 

parlament desto äldre personen är.33 Korruptionen har i alla avseenden en negativ påverkan på 

förtroendet för politiker och parlament, med undantag för Europaparlamentet. I det sistnämnda 

fallet hade korruptionen istället en positiv påverkan, med detta drar jag slutsatsen att individer 

                              
33 En mer utförlig diskussion om detta hittas i kapitel 3.   
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som är bosatta i mer korrupta länder har ett högre förtroende för EU eftersom de hoppas att 

EU skall hjälpa dem i rätt riktning.34   

  

Sammanfattning  

Korruption underminerar demokratiska principer och bidrar till att allt fler tappar förtroendet 

för politiker, parlament och EU. Studien söker således att utifrån European Social Survey 

(ESS) och Corruption Perception Index (CPI) data fastställa förhållandet mellan korruption, 

förtroendet för politiker, parlament och EU. Resultatet pekar på att korruption har en negativ 

påverkan på förtroendet för politiker och landets parlament. Studien undersöker även om 

utbildningsnivå, ålder och sysselsättning har en påverkan på förtroendet för politiker och 

parlament. Resultatet pekar på att utbildningsnivå och sysselsättning (om individen har ett 

betalt arbete) har en positiv påverkan på förtroendet för politiker och parlament. Samtidigt har 

åldern en negativ påverkan; lägre förtroende desto äldre individen är. Korruption har en negativ 

påverkan på synen på politiker och statliga institutioner. Individer med positivt förtroende för 

politiker och landets parlament är även mer positiva till EU.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
34 I diskussionen talar jag om ”livboj effekten”.  
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