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Abstract 

 

Hur mycket påverkas individer av sin socioekonomiska bakgrund i dagens samhälle 

och hur väl kan den politiska tilliten beskrivas utifrån denna aspekt? Politisk tillit är 

av stor betydelse för att säkra myndigheternas legitimitet och effektivitet och är 

således även viktigt för det demokratiska systemet. Det finns två dimensioner av 

förklaringar till politisk tillit och det råder oenighet kring vad som påverkar dess 

uppkomst. Påverkas tilliten av vad som sker inom ramen för den politiska sfären, eller 

är det något som uppstår utifrån normer och värderingar som vi introduceras för tidigt 

i livet? Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan 

individers socioekonomiska bakgrund och graden av politisk tillit. Vilket görs genom 

regressionsanalyser, med data hämtad från European Social Survey från 2004-2012. 

Undersökningen visar att familjen har en viss betydelse för individers tillit till 

politiska institutioner samtidigt som resultaten tyder på att graden av påverkan även 

varierar inom familjen.  
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1  Inledning 

  
Ett flertal teoretiker, från Tomas Hobbes till Robert Putnam är eniga kring att tillit är  

grundläggande för civilicerat socialt och politiskt liv (Newton 2001). Medborgarnas 

stöd för politiska insitutioner är en förutsättning för att det politiska systemet ska 

fungera i representativa demokratier (Dalton 2004:8ff). Däremot råder ingen enighet 

kring vad som påverkar graden av politisk tillit. Institutionella, endogena teorier 

menar att variationen i tillit är beroende av hur befolkningen bedömer politiska beslut 

och prestationer, med andra ord faktorer som kommer inifrån den politiska sfären 

(Mishler & Rose 2001). Kulturella, exogena teorier menar i kontrast att tillit påverkas 

av faktorer utanför den politiska sfären, såsom kulturella normer och värderingar som 

människan introduceras för tidigt i livet genom socialisationsprocessen (Ibid 2001). I 

den här studien kommer de kulturella teorierna ligga till grund för undersökningen 

och den huvudsakliga frågeställningen är:  

 

Påverkar socioekonomisk bakgrund individers politiska tillit i Europa? 

 

Socialisationsprocessen är en viktig komponent för formandet av individers politiska 

attityder och beteenden och familjen spelar en primär roll. Moderniseringsteorin talar 

för att den socioekonomiska bakgrundens betydelse minskar i takt med att samhällen 

utvecklas allt mer och reproduktionsteorin talar för att familjen har en stark inverkan 

över generationer (Marks 2009). I flertalet studier som belyser vilken betydelse 

familjen har när det gäller att forma individers politiska utsikter, ses familjen ofta som 

en enhetlig aktör. Frågan är om båda föräldrarna har samma betydelse i 

socialisationsprocessen, eller om det går att finna åtskillnader även inom familjen? 

Samt uppstår frågan om den socioekonomiska bakgrunden har samma inverkan idag 

som för tidigare generationer?  Hur sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och 

politisk tillit ser ut för olika åldersgrupper och utifrån variationer inom familjen är två 

viktiga aspekter som även kommer att belysas i undersökningen. 

 

1.3  Disposition 
Den första delen av studien ägnas åt en genomgång av tidigare forskning kring 

politisk tillit. Vad som påverkar graden av politisk tillit samt varför politisk tillit är 
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viktigt. Vidare följer ett avsnitt med en genomgång av tidigare forskning kring 

socioekonomisk bakgrund och hur detta är sammankopplat med tillit till politiska 

institutioner. I dessa avsnitt definieras även de båda begreppen som studien främst 

kommer att använda sig av. Därefter beskrivs vilken metod och material som används 

för att besvara frågeställningen. För att sedan presentera resultat i samband med en 

analys kring huruvida det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och 

politisk tillit och hur detta förhåller sig mellan olika åldersgrupper och inom familjen. 

Till sist görs en sammanfattande diskussion av studien.  

 

2  Vad är politisk tillit?  

 
2.1  Definition: Politisk tillit 
Politisk tillit är ett multidimensionellt begrepp och olika studier använder sig ofta av 

olika definitioner (Norris 1999a:9). Det är därför viktigt att definiera vad begreppet 

avser i den här undersökningen. Befolkningens tillit till regimen kan förklaras av ett 

flertal olika termer: Politisk tillit, politisk stöd, politisk kapital och politiskt förtroende 

(Newton 2001; Mishler & Rose 2001; Norris 1999b; Easton 1975). Begreppen 

används ofta om varandra och anses som mer eller mindre entydiga. En distinktion 

som kan göras är mellan politiskt stöd: vilket är sammankopplat med individers 

beteende och agerande, och politiska tillit: som hänvisar till individers attityder 

(Easton 1975:436). Samtidigt är dessa nära sammanknutna i den meningen att det är 

sannolikt att en individs beteende eller agerande grundar sig i dess attityder (Ibid 

1975:436). I den här studien kommer begreppet politisk tillit främst att användas med 

avseende att reflektera individers attityder.  

En vanlig indelning av begreppet tillit är den mellan politisk tillit, vertikal, och social, 

mellanmänsklig tillit, horisontell (Newton 2007:344). Att ha tillit till grannar, vänner 

och kollegor förefaller under den sociala tilliten, medan den politiska tilliten ligger 

nära konceptet om legitimitet och innebär förtroende för institutioner såsom 

parlament, domstol och staten (Ibid 2007). Vidare menar Newton (2001; 2007:344) 

att det är viktigt att poängtera att människor inte antingen känner tillit eller misstro, 

utan har mer eller mindre tillit gentemot olika aspekter av socialt och politiskt liv 

beroende av vilka förhållanden de befinner sig i.   
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Tillit bör inte betraktas som ett enda fenomen, utan det finns ett flertal olika former av 

tillit som är oberoende av varandra och som verkar utifrån specifika kontexter 

(Newton 2001). Istället för att prata om politisk tillit, i alla olika fall, behövs dess 

objekt specificeras. Precis som social tillit kan referera till tillit till familj, vänner, 

grannar och andra medborgare i samhället, kan politisk tillit vara beroende av vilket 

objekt som avsees (Norris 1999a:1). Tidigare forskning kring ämnet har presenterat 

olika, till och med motstridiga resultat. Något som kan bero på att olika dimensioner 

av det politiska systemet har blivit undersökt (Ibid 1999a:9).  

Mot bakgrund att det politiska systemet har olika grad av tillit från befolkningen 

skiljer Easton (1975) mellan tre dimensioner av tillit. Han menar att en åtskillnad bör 

göras mellan tillit till det politiska samhället, regimen och sittande politiska ledare och 

partier. Att göra denna distinktion har även betydelse i den mening att institutionell 

tillit som mäter stöd för den politiska regimen som helhet är av större vikt för politisk 

stabilitet än vilken tillit den politiska makten för den aktuella tidpunkten har (Ibid 

1975). Norris (1999a) hävdar att Eastons indelning är användbar och vidareutvecklar 

hans konceptualisering till en hierarkisk klassificering som är rangordnade från 

specifik till generell tillit, med fem dimensioner: tillit till den politiska gemenskapen, 

regimens principer, regimens framträdande, regimens insitutioner och tillit till 

politiska aktörer. Den första mest diffusa nivån, tillit till den politiska gemenskapen 

kan förstås som en grundläggande anknytning till den egna nationen, i förhållande till 

den politiska styrelsemakten och dess institutioner. Regimens principer syftar till 

värdet av det politiska systemet, vilket innefattar värden som representerar den 

idealistiska definitionen av demokrati som styrelseform. Grundläggande värden för en 

demokrati är ofta frihet, tolerans och repsekt för rättsinstitutioner och rättssäkerheten 

(Ibid 1999a:11). Den tredje nivån handlar om bedömning av hur det politiska 

systemet fungerar, hur demokratin fungerar i praktiken i jämförelse med idealet. 

Regimens institutioner, inkluderar attityder till politiska instituioner i samhället, vilket 

exempelvis kan vara regeringen, parlamentet, rättsväsendet, polisen, och politiska 

partier. Här avses exempelvis tillit till politiska partier i sin helhet och inte valda 

ledare för partierna. Tillit till politiska aktörer är den sista mest specifika nivån, som 

refererar till valda politiker och politiska ledare (Norris 1999:9ff). 
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I denna studie används den del av Norris konceptualisering som avser regimens 

insitutioner. Politisk tillit definieras här som individers tillit till politiska institutioner: 

parlament, politiska partier, samt tillit till politiker i allmänhet.   

 

2.2  Varför är det viktigt med politisk tillit? 
Medborgarnas tillit framhålls som en av de viktigaste komponenterna för att det 

politiska systemet ska fungera, vilket är speciellt relevant för demokratiska styren, då 

dessa delvist baseras på medborgarnas deltagande i den politiska beslutsprocessen 

(Dalton 2004:8ff). Politisk tillit är av betydelse för att säkra effektivitet och stabilitet 

samt en grundläggande förutsättning för att makten ska vara legitim (Mishler & Rose 

1999; Newton 2001; Hetherington 1998). 
 
Dalton (2004:11) menar att låg grad av politiskt tillit kan ha en praktisk påverkan på 

politiken och att det kan skapa problem för demokratin: 
 

If people distrust the government, then this becomes a reality that shapes individual behavior 

and ultimately the workings of the political process. More generally, if democracy relies on 

the participation of its citizens as a basis of legitimacy and to produce representative 

decisions, then decreasing involvement as a consequence of distrust can harm the democratic 

process.  

 

Politisk misstro kan leda till protester, demonstrationer och ökat politiskt våld (Norris 

199b:257; Dalton 2004:11f). Den demokratiska politiken är baserad på antagandet om 

att medborgare frivilligt tenderar att följa den legislativa makten, misstro kan därför 

även leda till att lagar och regler inte efterföljs och att skattebetalning och andra 

regleringar förbises (Ibid 1999b:257; Ibid 2004:12).  

 

Oavsett vad det beror på så signalerar låg eller minskad grad av politisk tillit att 

någonting är fel (Newton 2001). Easton (1975:437) menar att tilliten kan variera 

beroende av olika objekt och att detsamma även kan påstås gäller för de politiska 

implikationerna: “not all expressions of  unfavorable orientations have the same 

degree of gravity for all political system. Some may be consistent whit its 

maintenance; other may lead to fundamental change”. Viss misstro har begränsade 

systematiska följder, medborgare är vanligtvis missnöjda med valda politiker och 
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agerar utifrån dessa känslor inför nästa val, en form av missnöjdhet som kan existera 

utan att det får större konsekvenser för den institutionella strukturen i sig (Ibid 1975). 

Däremot kan ett bredare missnöje gentemot regimen och den politiska processen i sin 

helhet leda till att utmana de kontsitutionella strukturerna (Dalton 2004:8ff).  

 

2.3  Vad påverkar individens politiska tillit?  
Inom tidigare forskningen finns främst två övergripande dimensioner kring vad som 

påverkar graden av politisk tillit: Kulturella, exogena teorier och institutionella, 

endogena teorier (Mishler & Rose 2001). Kulturella teorier menar att politisk tillit 

skapas utanför den politiska sfären och påverkas av kulturella normer och värderingar 

som människan introduceras för tidigt i livet (Norris 1999b:217; Mishler & Rose 

2001). En generell känsla av tillit till andra människor skapas genom sociala 

relationer där individer skaffar sig erfarenheter kring hur andra behandlar dem och 

reagerar på deras beteende (Mishler & Rose 2001). Till en början är dessa andra 

främst familjen, vilket med tiden kommer att utökas till interaktion med kompisar i 

skolan, arbetskamrater och grannar (Ibid 2001). Den mellanmänskliga, sociala tilliten 

är inom detta synsätt en förutsättning för den institutionella tilliten: den generella 

tilliten formas i tidig ålder och projiceras senare i livet till politiska institutioner 

(Putnam 2000). Institutionella, endogena teorier, menar i kontrast att variationen i 

tillit beror på politiska beslut, utformning och prestationer (Norris 1999b:217; Mishler 

& Rose 2001). Den politiska tilliten kommer inifrån den politiska sfären och påverkas 

av faktorer som korruption, ekonomisk tillväxt och politiska och civila rättigheter 

(Ibid 2001). Vilket innebär att den politiska tilliten är rationellt baserad på 

medborgarnas utvärdering av institutionernas agerande (Newton 1999; 2001; 2007). 

 

Ytterligare en åtskillnad som kan göras utifrån tidigare forskning är mellan macro- 

och micro-orienterade teorier (Mishler & Rose 2001). Både inom de kulturella och 

institutionella dimensionerna avser macro-perspektivet att tillit är något kollektivt 

som delas av en grupp individer i ett samhälle och det micro-orienterade perspektivet 

anser att tilliten varierar mellan individer, baserat på skillnader i socialisation och 

social bakgrund, politiska och ekonomiska erfarenheter eller individuella 

uppfattningar och utvärderingar (Ibid 2001). Den här studien görs mot bakgrund av de 

kulturella teorierna, utifrån ett micro-perspektiv, som poängterar att socialisationen 
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inte genererar ett kulturellt homogent samhälle, utan tilliten kan variera utifrån 

substantiella skillnaderna mellan individer som är baserade på kön, familjebakgrund, 

utbildning och andra utmärkande egenskaper (Ibid 2001).  

De kulturella teorierna har blivit utmanade på ett flertal grunder. Framförallt finns en 

tilltagande skepticism gentemot länken mellan social tillit och tillit till politiska 

institutioner. Newton (2001; 2007) demonstrerar att mellanmänsklig tillit och politisk 

tillit skiljer sig åt konceptuellt avsevärt och hävdar att det är föga korrelation mellan 

dessa två. Han menar att den sociala tilliten tenderar att vara högre bland individer 

som har en central position i samhället, vilket är bland de som är välutbildade, har hög 

inkomst och hög ekonomisk status (Ibid 2001). Kort sagt är människor mer tillitsfulla 

om de är tillfreds med livet (Ibid 2001).  Politisk tillit är däremot ofta randomiserat 

distribuerat vad gäller sociala grupper och korrelerar ofta med politiska variabler (Ibid 

2001). Newton (2001) menar att den tydligaste differensen går att urskilja under 

höger-vänster orientering. Något som varierar mellan länder och är beroende av vilket 

parti som har makten för den undersökta tiden (Ibid 2001). Individer som 

sympatiserar med ett parti i maktställningen kommer troligtvis uppvisa en högre tillit 

än individer som sympatiserar med oppositionspartierna (Ibid 2001). 

 

3  Förhållandet mellan socioekonomisk bakgrund och 

politisk tillit 

 
3.1 Definition: Socioekonomisk bakgrund 
Traditionellt har begreppet klass använts för att beskriva skillnader och ojämlikheter 

mellan grupper i samhället och för att belysa att det finns en hierarkisk struktur 

(Knudsen 2007:457ff). Alternativa benämningar som vanligtvis används i samma 

syfte är socialklass, socialgrupp och samhällsklass, där de exakta definitionerna 

variera. Socialklass representerar en klassisk strukturell klyfta i industriella 

samhällen, vilket kan spåras tillbaka till Karl Marx och Max Weber, som utgör två av 

de främst traditionella teoretikerna inom fältet (Ibid 2007: 457ff).   

 

För att ta fast på de strukturella skillnader mellan grupper i samhället, används ofta 
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individers socioekonomiska status som en indikator. Varefter medborgare 

klassificeras utifrån vilken ställning de har i samhället mot bakgrund av sociala och 

ekonomiska faktorer som inkomst, utbildningsnivå och yrkeskategori (Wyatt-Nichol, 

Brown & Haynes 2011;Verba, Schlozman & Burns 2005). Statistiska centralbyrån 

(SCB) använder begreppet Socioekonomisk indelning (SEI), som främst är baserat på 

individers position på arbetsmarknaden. Vanligtvis görs en åtskillnad mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, ytterligare en ofta använd uppdelning är den mellan 

arbetare och tjänstemän (Statistiska Centralbyrån [SCB] u.å.). Samtidigt har det 

framförts att skillnaderna mellan grupperna minskat över tid och därmed inte har 

samma relevans längre (Ibid u.å.). 
 

Socialklass har länge studerats utifrån att vara en avgörande faktor för politiska 

attityder och röstbeteende (Knudsen 2007: 457ff). I studiet av hur ungas framtida 

politiskt liv formas i förhållande till deras socioekonomiska bakgrund, har 

föräldrarnas utbildningsnivå en primär betydelse (Verba, Schlozman & Burns 2005). I 

den här studien används föräldrars utbildningsnivå som en indikator för individers 

socioekonomiska bakgrund. Av två anledningar lämpar det sig att använda denna 

definition: dels kan utbildningsnivå ha en direkt inverkan i form av att utbildningsnivå 

främjar ett flertal faktorer som påverkar det politiska livet, dels för att individer med 

högre utbildningsnivå tenderar att i större utsträckning ha högre inkomst och högre 

färdigheter på jobbet (Ibid 2005).  

 

3.2  På vilket sätt kan föräldrars socioekonomiska status påverka 

individers politiska tillit?  
Forskningen inom politisk socialisation belyste under 1960- 1970-talet vilken 

betydelse familjen har inom socialisationsprocessen, genom vilken barn och unga tar 

till sig olika normer och värderingar (Verba, Schlozman & Burns 2005). Familjen har 

länge setts som en primär källa för att forma individers politiska personligheter i 

meningen av politisk orientering, attityder och beteende (Ibid 2005). Samtidigt har 

skolan hävdats vara det viktigaste och mest effektiva instrumentet inom politisk 

socialisation (Ibid 2005). Giddens (2009) menar socialisationsprocessen kan delas upp 

i två faser. Den första fasen utgörs av de yngre åren då familjen är den främsta 

aktören. Den andra fasen är under de senare åren, när även skola, vänner, grannar och 
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andra i samhället har en stor inverkan. Oavsett om det råder skilda meningar kring hur 

stark påverkan familjen har, finns det ingen tvekan kring att familjekaraktäristiska har 

betydelse för ungdomars politiska utsikter (Jennings 2007; Verba, Schlozman & 

Burns 2005). 

 

Den främsta förståelsen för hur och på vilket sätt familjen bidrar till att forma det 

framtida politiska livet är genom en inlärningsmodell (Jennings 2007:38; Hess & 

Torney 1968:110f refererad i Verba, Schlozman & Burns 2005). Hess och Torney 

(1968 refererad i Verba, Schlozman & Burns 2005) menar att det främst är genom tre 

mekanismer som unga tar till sig politisk lärdom. Explicit, genom att föräldrar överför 

attityder som de anser värdefulla för sina barn att ha. Implicit, genom att 

förväntningar formas utifrån erfarenheter i familjerelationer, som sedan generaliseras 

till politiska objekt, vilket Almond och Verba (1989:269) beskriver som: ”the views 

he hears expressed about politics or political leaders, explicitly political views that 

are communicated to him without the express intent of forming his political 

attitudes.”. Ytterligare en bidragande faktor är att föräldrarna utgör förebilder som 

barnen tar efter (Verba, Schlozman & Burns 2005).  
 

”It is likely… that a good deal of the transfer of partisan allegiance from generation to 

generation does not depend upon the intentional teaching of political views, but on the fact 

that children hear their parents discussing politics and adopt the views they hear. Or more 

general attitudes, such as respect or lack of respect for government might be formed in this 

way. ” (Almond & Verba 1989:269) 
 

Andra förklaringar som finns inom socialisationslitteraturen är att den 

socioekonomiska bakgrunden tenderar att mynna ut i rad olika valmöjligheter, 

livserfarenheter, attityder och livsstilar (Verba, Schlozman och Burns 2005). Verba, 

Schlozman och Burns (2005) lyfter fram forskning som visar att barn och unga med 

högre socioekonomisk bakgrund, framförallt de som har föräldrar med högre nivå av 

formell utbildning, tenderar att ha högre grad av politisk information och förståelse, är 

mer politiskt intresserade och effektiva, mer toleranta, och mer politiskt aktiva. 

Möjligheterna för de som kommer från en familj med högre socioekonomisk status är 

av betydelse inte bara för att de troligtvis kommer från en mer politiskt rik hem-miljö 

som i likhet med inlärningsmodellen stimulerar till en ökad politisk lärdom (Ibid 

2005). Utan även för att barnen mer sannolikt skaffar en högre nivå av utbildning, 



	   12	  

vilket i sin tur gynnar troligheten för andra attribut som bidrar till att forma det 

framtida politiska livet (Ibid 2005).  

 

Verba, Schlozman och Burns (2005) menar att det uppstår en form av reproduktion 

över generationer i och med att föräldrars karaktäristiska påverkar barnens framtid. I 

ett bredare perspektiv menar sociologin att, i traditionella samhällen, bestämdes den 

position och status som en individ antar i livet utifrån familjens ställning (Giddens 

2009). I dagens samhälle ärvs inte positioner på samma sätt som tidigare, men ett 

socialisationsmönster utifrån geografiskt område och samhällsklass går fortfarande att 

urskilja på ett förhållandevis tydligt sätt (Ibid 2009). Moderniseringsteorin 

argumenterar för att i takt med att samhällen industrialiseras och utvecklas allt mer, 

minskar influenserna av den sociala bakgrunden på utfall som utbildning, inkomst och 

sysselsättning (Marks 2009). Med andra ord spelar den sociala bakgrunden mindre 

roll och sociala färdigheter blir allt mer universella, som exempelvis utbildningsnivå 

(Ibid 2009).  

 

Vanligtvis beskrivs familjens påverkan som att föräldrarna utgörs av en enhetlig 

aktör. Frågan är om båda föräldrarna har samma betydelse i socialisationsprocessen, 

eller om det går att finna åtskillnader även inom familjen? Forskning har visat att den 

ena föräldern kan ha större influenser i socialisationsprocessen vad gäller påverkan på 

olika utfall och Kalmijn (1994: 261) menar att: 

 
In short, when sex roles are traditional, the mother´s cultural resources will be a more salient 

influence on children’s schooling than will those of the father. The mother´s socializing role is 

particulary relevant in the early stages of the child’s educational career, becuase that is when 

the children interact most with their mothers. 

 

Familjens resurser har traditionellt sett berott mer av vilket yrke pappan haft och 

därmed har pappan haft större influenser för barnen i termer av socioekonomisk status 

(Ibid 1994). Ytterligare en hypotes är att könsroller inom familjen har betydelse. I den 

meningen att mammans utbildningsnivå och yrkeskategori har större betydelse för 

döttrar och pappans socioekonomiska status har större betydelse för söner (Korupp, 

Ganzeboom & Van Der Lippe. 2002). Olika ageranden och förväntningar finns på de 

olika könsrollerna, något som formas genom socialisationsprocessen och på så vis 
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utgör mammor större förebilder för döttrar och pappor större förebilder för söner 

(Rosen & Aneshensel 1978:174). Marks (2008) menar att denna hypotes får ett visst 

stöd i den meningen att pappans socioekonomiska status visar sig ha större betydelse 

för söner.   

 

Överlag har politiska attityder och beteenden tidigare främsta studerats utifrån att vara 

beroende av den omgivande miljön, på senare tid har det tillkommit forskning som 

menar att det genetiska perspektivet även bör tas i beaktande (Alford, Funk & 

Hibbing 2005).  

 

4  Metod/ Material 

 
4.1  Data 
Data som används i undersökningen är hämtad från European Social Survey, ESS, en 

akademiskt driven survey som genomförts i Europa vartannat år sedan 2002. 

Undersökningen ger information om attityder och beteendemönster av olika 

populationer i mer än trettio länder. Materialet som används i denna undersökning är 

hämtat från runda 2 (2004), runda 3 (2006), runda 4 (2008), runda 5 (2010) och runda 

6 (2012). Runda 1 (2002) är exkluderad då information kring tillit till politiska partier 

saknas, vilket är en av de variabler som ingår i undersökningen. Runda 7 (2014) är 

utelämnad eftersom den ännu inte är fullständig. Att flera rundor är inkluderade är 

med avsikt att få ett större dataunderlag. Genom de olika rundorna används samma 

frågor och samma metod. Inom varje land har ett representativt, slumpmässigt urval 

på omkring 2000 individer genomfört undersökningen, där några länder har något 

färre respondenter och alla länderna är inte representerade i alla rundor 1 . 

Respondenter som inte har besvarat alla frågor på de inkluderade variablerna, blir 

räknade som missing i analyserna. Det program som används för databehandling är 

statistikprogrammet stata. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Information om vilka länder som ingår i respektive runda går att finna på: European Social Survey ” 
Countries by Round (year)” URL: http://www.europeansocialsurvey.org/data/country_index.html 
Hämtad: 2015-12-14. 
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4.2  Metod 
Traditionellt skiljer forskningen sig åt vad gäller kvalitativa, intensiva studier, som 

innebär att större uppmärksamhet ägnas åt ett mindre antal fall, vilket gör att studien 

kan gå mer på djupet och söka mycket information om varje undersökningsenhet och 

kvantitativa, extensiva metoder som i motsats innebär att ett större antal 

undersökningsenheter används (Teorell & Svensson 2007). Valet mellan de två olika 

metoderna sammanfaller med ett antal metodologiska målkonflikter (Ibid 2007). 

Generellt tenderar kvalitativa undersökningar att gynna validiteten, tidsordningen och 

mekanismer och extensiva studier gynnar generaliserbarhet, kontrafaktiska skillnader 

och isolering (Ibid 2007). Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns ett 

samband mellan socioekonomisk bakgrund och politiskt tillit, vilket gör att det lämpar 

sig väl att använda sig av extensiva studier, då detta vanligtvis ger bättre möjligheter 

att kunna generalisera ett eventuellt samband. Hade huvudsyftet varit att mer 

djupgående utforska genom vilka mekanismer ett eventuellt samband existerar, hade 

ett kvalitativt upplägg varit väl till pass.  

 

Den första målkonflikten som uppstår i samband med undersökningen härrör validitet 

och generaliserbarhet. Det extensiva upplägget maximerar möjligheten till 

generaliserbarhet samtidigt blir dock validiteten lidande, eftersom 

informationsmängden som kan inhämtas för varje enskilt fall minskar i takt med att 

fler fall inkluderas (Teorell & Svensson 2007). För att maximera validiteten i 

undersökningen bör flera indikatorer användas för att mäta samma underliggande 

fenomen. Den andra målkonflikten gäller avvägningen mellan validitet och 

reliabilitet, utifrån att valet står mellan mer eller mindre strukturerade och 

standardiserade datainsamlingsmetoder (Ibid 2007). Själva idén med att standardisera 

en procedur är att minimera godtycke, därmed följer att de standardiserade 

datainsamlingsmetoderna gynnar reliabiliteten. Genom att samma frågor ställs till 

samtliga respondenter samt att samma svarskategorier används för klassificering av 

samtliga direktobservationer, minimeras risken för godtyckliga skillnader i 

datainsamlingsfasen. En mer genomgående diskussion kring hur undersökningen 

svarar mot validitet och reliabilitet följer under stycke 4.5. 
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För att analysera data används regressionsanalys, vilket är en statistisk teknik som 

används för att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan en 

responsvariabel (y) och en eller flera förklarande variabler (x).  

 

4.3  Kausalitet 

Ett mycket diskuterat problem med kvantitativ undersökningar är kausalitet. En 

regressionsanalys kan endast ange om det finns en korrelation mellan den oberoende 

variabeln (x) och den oberoende variabeln (y) och inte vilken riktning 

orsaksförhållandet har (Teorell & Svensson 2007:164ff). Det bör därför tas i 

beaktande att dessa kan påverka varandra och regressionsanalyserna bör således 

baseras på teori och tidigare forskning (Bryman 2009:326). I fråga om 

socioekonomisk bakgrund och individers politiska tillit är det enligt ett logiskt 

resonemang mest troligt att det är den socioekonomiska bakgrunden som påverkar 

politisk tillit och inte vice versa, att den politiska tilliten påverkar vilken 

socioekonomisk bakgrund en individ har. 

Vad gäller studier av förklarande karaktär är det vanligt att antingen använda sig av en 

orsaksanalys som syftar till att ange orsaker till det inträffade, alternativt att göra en 

effektanalys, vilket anger effekterna av något (Teorell & Svensson 2007:27f). Ett 

specialfall av dessa två typer av kausala frågeställningar är då fokus ligger på att 

endast studera en kausal koppling mellan två variabler (Ibid 2007), vilket är 

utgångspunkten för den här studien. Analysen ägnas åt en orsak och en effekt, 

nämligen vilken effekt den socioekonomiska bakgrunden har på graden av politisk 

tillit. Syftet är inte att ange orsakerna till politisk tillit, heller inte att utvärdera ett 

flertal effekter av socioekonomisk bakgrund. 

4.4  Operationalisering 
4.4.1  Beroende variabeln: Politisk tillit 

Den beroende variabeln politisk tillit består av en kontinuerlig skala som bygger på tre 

ordinala förhållningsvariabler som mäter olika former för politisk tillit i European 

Social Survey. Variablerna är tillit till (landets) parlament, tillit till politiker och tillit 

till politiska partier. Frågan som blev ställd till respondenterna är: 
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berätta för mig på en skala från 0 till 10 hur stor tillit du personligen har till var och en av de 

institutioner som jag läser upp. 0 betyder att du inte har någon tillit till institutionen alls, och 

10 att du har fullständig tillit till institutionen jag läser upp. Först… landets parlament? 

 

Samma frågeformulering användes för tillit till politiker samt tillit till politiska partier. 

Varje påstående kan anta variabelvärden från 0 (Ingen tillit alls) till 10 (Fullständig 

tillit). Genom att addera samman de tre variablerna har ett index för politiskt tillit 

skapats. Den konstruerade skalan har värden från 0 (Ingen tillit alls) till 30 

(Fullständig tillit). För den konturerade variabeln politisk tillit är antalet respondenter 

242071, genomsnittet är 10,892 och standardavvikelsen 6,823. Variabeln är numerisk, 

samtidigt går det inte att göra en direkt avståndsbestämning mellan varje 

variabelvärde och variabeln befinner sig därmed på en ordinalskala (Teorell och 

Svensson 2007:107f). Eftersom variabeln har ett högt antal värden, kan en 

approximation till en intervallskala göras och därmed kan den användas som beroende 

variabel i en regressionsanalys.  

 

För att undersöka huruvida variablerna lämpar sig för konstruktion av ett index, mäts 

först den inbördes korrelationen mellan dessa, för att ta fasta på om det finns en 

underliggande dimension av att de mäter samma sak. Variablerna uppvisar hög 

korrelation2 (se appendix, tabell A2), och Cronbach’s alpha visar ett värde på 0,9 (se 

appendix, tabell A3), vilket är en funktion av korrelationsstyrkan variablerna emellan 

i förhållande till antalet variabler (Bryman 2009:162). Rekommenderat värde är 0,8 

vilket innebär att det lämpar sig väl att skapa ett sammanslaget index (Ibid 2009:162). 

I mätningar kring individers politiska tillit är det vanligt att personer som uppger ett 

högt värde för en av institutionerna även tenderar att uppge ett högt värde för andra 

institutioner (Holmberg och Weibull 2013). Vad som här bör tas i beaktande är att 

frågeställningarna är relativt lika, något som kan göra det svårt för respondenten att 

skilja mellan de olika frågorna, vilket kan vara en orsak till att variablerna uppvisar en 

hög korrelation. Samtidigt är det möjligt att respondenten kan göra en åtskillnad och 

med ett antagande om detta är det sammansatta måttet bättre än de enskilda var för 

sig. Ett sätt att förbättra undersökning hade varit att använda sig av flera mått för varje 

av de tre variablerna. Däremot är detta inte möjligt utifrån det datasett som används 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Rekommenderad nivå för korrelation mellan variablerna är 0,8 (Bryman. 2009). Samtliga variabler 
uppfyller inte den rekommenderade nivån, men är närliggande samtidigt uppvisar Cronbach’s alpha ett 
tillräckligt högt värde, och bedömningen är att variablerna lämpar sig väl för ett index. 
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och indexet är därmed det främsta sättet att mäta politisk tillit, givet förutsättningarna, 

trots ovanstående problem.   

 

4.4.2  Oberoende variabeler 

Den främsta oberoende variabeln i undersökningen är föräldrars utbildningsnivå, 

vilket utgörs av ett medelvärde mellan vad respondenten uppgett att mamman och 

pappan har för högsta utbildning. Frågan som ställts till respondenterna är:  
 

Vad är den högsta utbildningsnivå som din far fullföljt? 

 

Densamma frågan blev ställd angående mammans utbildningsnivå. Graden av 

utbildningsnivå mäts utifrån International Standard Classification of Education 

(ISCED), en skala som används för att kunna jämföra utbildningsnivån mellan olika 

länder. De värden som variabeln kan anta var för runda 2-4; 1 (Less than lower 

secondary education, ISCED 0-1), 2 (Lower secondary education completed, ISCED 

2), 3 (Upper secondary education completed ISCED 3), 4 (Post-secondary non tertiary 

education completed ISCED 4), 5 (Tertiary education completed, ISCED 5-6). 

Däremot har svarsalternativen kommit att utvecklas i runda 5 och 6 där 

variabelvärdena varierar från 0-7. Dessa värden har blivit sammanslagna till den 

föregående skalan av praktiska skäl, då det var möjligt att sammansätta värdena enligt 

tidigare värden och inte tvärtom. Den sammanslagna variabeln föräldrars 

utbildningsnivå utgörs av en skala från 1 (Låg utbildningsnivå) till 5 (Hög 

utbildningsnivå). Antalet respondenter för variabeln är 234057 och den 

genomsnittliga utbildningsnivån som är angiven för båda föräldrarna är 2.417 med en 

standardavvikelse på 1.243.   

 

I samtliga regressionsanalyser har även trettiosex länder3  i Europa inkluderats i form 

av dummyvariabler4. Detta i syfte att kontroll för gemensamma bakomliggande 

variabler som kan ha inverkan på både den beroende variabeln politisk tillit och den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 De inkluderade länderna är: Albanien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Tjeckien, 
Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, 
Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, 
Rumänien, Ryssland, Sverige, Slovenien, Slovakien, Turkiet, Ukraina, Kosovo.  
4 En dikotom variabler, som endast kan anta två värden, kvantifieras för beräkning genom en dummy-
variabler. Varje land utgör en dummyvariabel som antar värdet 1 för respektive land och värdet 0 om 
det inte är det landet.	  	  
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oberoende variabeln föräldrars utbildningsnivå (Teorell & Svensson 2007). Vilket i 

detta fall rimligen kan tänkas utgöras av variationer mellan länder. 

 

4.5  Reliabilitet/Validitet 

Reliabiliteten avser hur tillförlitlig mätningen är, vilket i grunden syftar till måttens 

och mätningarnas pålitlighet (Bryman 2009). Kort sagt ska mätningen kunna göras 

om vid en annan tidpunkt och uppvisa samma resultat (Teorell & Svensson 2007). 

European Social Survey är en välkänd undersökning som använder sig av 

professionella intervjuare och stora slumpmässiga urval vilket gör att data som 

används kan anses vara av god kvalitet, något som gynnar undersökningens 

reliabilitet. Däremot finns det ingen garanti för att respondenterna i undersökningarna 

har svarat ärligt, samtidigt är frågeställningarna okontroversiella och anonyma och det 

finns ingen anledning att inte tala sanning. Vad som däremot kan uppstå som 

problematiskt i förhållande till undersökningens reliabilitet är respondenternas 

kunskap i förhållande till frågeställningarna. Detta berör främst variabeln för 

föräldrarnas utbildningsnivå, något som kan vara svårt för både äldre och yngre 

respondenterna att ange korrekt, det är tänkbart att det hade varit lättare att uppge 

vilken yrkeskategori föräldrarna tillhör (Marks 2011). 

 

När ett icke direkt observerbart fenomen som politisk tillit ska operationaliseras är det 

en fördel att använda många olika empiriska indikatorer för det teoretiska begreppet, 

för att sedan slå samman data till ett enda index (Esaiasson, Gilljam & Oscarsson 

2012:386f). Ett sammanslaget index brukar argumenteras att vara en mer tillförlitlig, 

reliabel operationalisering av det teoretiska begreppet än varje empirisk indikator för 

sig, samt reducerar det mätfel på ett bättre sätt (Ibid 2012).   

 

Validiteten syftar till om vi mäter det vi faktiskt avser att mäta (Teorell & Svensson 

2007). Vad som bör nämnas i förhållande till validiteten är begreppet politisk tillit, 

närmare bestämt att uppfattningen av begreppet tillit kan variera mellan 

respondenterna och det är upp till den enskilda individen att göra en tolkning. 

Vanligtvis är attitydskalor behäftade med osystematiska mätfel, vilket innebär att 

individer som upplever samma grad av tillit, ändå kan uppge olika svarsalternativ, 

något som kan resultatet i ett mätfel som beror på denna över- eller underskattning. 
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Samtidigt innebär det inte nödvändigtvis att det uppstår någon systematisk 

förvrängning av den samlade politiska tilliten. Med antagande om att mätfelet uppstår 

på ungefär samma sätt hos alla individer i undersökningen, de med hög tillit och de 

med låg tillit (Teorell & Svensson 2007:57). Vad gäller uppfattningen av vad 

begreppet tillit avser, är det ett mångdimensionellt begrepp, där tolkningen mellan 

individerna kan variera. Newton (2007:242) menar dock att begreppet tillit är av en 

gemensam förståelse. 

 

Ytterligare en aspekt som avser studiens kvalitet är den externa validiteten, vilket 

hänvisar till möjligheterna att generalisera såväl beskrivande som förklarande 

slutsatser utifrån det urval av analysenheter som undersökts, till någon form av större 

och mer relevant population, alternativt från en kontext till en annan. (Esaiasson, 

Gilljam & Oscarsson 2012:58) I den här studien används ett datamaterial hämtat från 

36 olika länder i Europa, med ca 2000 respondenter per land, och från fem olika år 

vilket ger ungefär 200 000 respondenter för de undersökta variablerna. Urvalen är 

representativa och slumpmässiga. Vilket ger goda möjligheter att generalisera till den 

bakomliggande populationen. 

 

5  Resultat och analys  

 
5.1  Sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och politisk tillit  
Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och politisk tillit. Kulturella teorier kring politisk tillit 

menar att normer och värderingar är något som individer främst lär sig i ung ålder, 

vilket bidrar till att forma en tillit som senare i livet överförs till politiska institutioner 

(Mishler & Rose 2001:33). Familjen är en primär källa inom socialisationsprocessen, 

och föräldrars utbildningsnivå är en viktig komponent när det kommer till att påverka 

barnens framtida politiska engagemang (Verba, Schlozman & Burns 2005:96). 

Utifrån detta förväntas ett eventuellt samband mellan socioekonomisk bakgrund och 

graden av politisk tillit att anta en positiv riktning. De individer vars föräldrar har en 

högre grad av utbildningsnivå, förväntas uppge en högre grad av politisk tillit.  
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Tabell 1. Regressionsanalys: Politisk tillit 

 

Notering: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 1/5/10 % 

nivå.   

 

Analysen visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan socioekonomisk 

bakgrund och politisk tillit (se tabell 1, kolumn (1)). Effekten av att föräldrarnas 

utbildningsnivå ökar med ett steg ger att den politiska tilliten ökar med 0.21 steg på en 

30-gradig skala. Skillnaden mellan individer som är uppväxt i hem där föräldrarna har 

den lägsta respektive högsta utbildningsnivån är 1,06 steg eftersom föräldrars 

utbildningsnivå är mätt på en skala från 1 (låg utbildningsnivå) till 5 (hög 

utbildningsnivå). Vilket gör sig gällande vid kontroll för skillnader mellan de länder 

som ingår i undersökningen.  

 

En högre utbildningsnivå medför ett flertal positiva aspekter för det politiska 

engagemanget (Verba, Schlozman & Burns 2005:96) och SOM-insitutets mätningar 

visar att de med högre utbildning har ett allmänt större samhällsförtroende än 

lågutbildade (Holmberg & Weibull 2013:446-447). Holmberg och Weibull (2013) 

menar att de med en lägre utbildning inte i fråga om någon institution uppger ett klart 

högre förtroende. De största skillnaderna, med en differens på runt 30 procentenheter, 

finner de bland bedömningen av universitet/högskolor, och vad som är relevant för 

denna studie, regering och domstol (Ibid 2013). Inte helt oväntat visar även den här 

undersökningen att det finns ett positivt samband mellan respondenternas 

utbildningsnivå och tilliten till politiska institutioner (se tabell 1, kolumn (2)). 

Effekten av den egna utbildningsnivån är något högre än effekten av föräldrarnas 

utbildningsnivå, samtidigt visar det inte på någon markant skillnad. Med ett antagande 

Politisk tillit  (1) (2) (3) 

 
Föräldrarnas 
utbildningsnivå 

 
.212*** 
(.011) 

  
.126*** 
(.012) 

 
Respondenternas 
utbildningsnivå 
 

  
.266*** 
(.010) 

 
.225*** 
(.011) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

222507 
0.2027 
0.2026 
6.0693 

222507 
0.2038 
0.2037 
6.0652 

222507 
0.2042 
0.2041 
6.0637 
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om att högutbildade har ett större samhällsförtroende och med effekten av 

respondentens egen utbildning som referenspunkt, finns det skäl att göra tolkningen 

att den socioekonomiska bakgrunden har en viss betydelse för graden av politisk tillit.  

 

Ovanstående resultat visar endast att det finns ett samband mellan socioekonomisk 

bakgrund och politisk tillit, det ger ingen förklaring till varför det finns ett samband. 

För att få en bättre förklaring till vad det är som gör att de med högre socioekonomisk 

bakgrund tenderar att ha en högre grad av politisk tillit kan mellanliggande variabler 

inkluderas i syfte att stärka modellen. Med det menas att undersöka eventuella 

tänkbara mekanismer som gör att sambandet existerar (Teorell & Svensson 

2007:206f). Tidigare forskning har pekat på att förklarningen till varför 

familjebakgrunden påverkar det framtida politiska livet, beror på den 

inlärningsprocess som barn genomgår i tidig ålder där familjen har stort inflytande 

(Jennings 2007:38; Hess & Torney 1968:110f refererad i Verba, Schlozman & Burns 

2005). Jennings, Stoker, och Bowers (2009) visar i sin undersökning att den politiska 

tilliten är högre i familjer som är mer politiserade, vilket innebär bland dem har ett 

högre politiskt deltagande och politiska diskussioner i hemmet. Verba, Schlozman och 

Burns (2005) menar att de hem som ofta är mer politiserade är de hem där föräldrarna 

har en högre grad av utbildning. Samtidigt menar Brady, Schlozman och Verba 

(2015) att fokus inte enbart bör ligga på de psykologiska aspekterna av hur föräldrar 

påverkar sina barn, utan att det är viktigt att även belysa vilken påverkan utbildning 

och inkomst har för den politiska reproduktionen. Barn som har föräldrar med en hög 

utbildningsnivå, tenderar att i större utsträckning själva skaffa en högre grad av 

utbildning (Verba, Schlozman & Burns 2005). 

 

I tabell 1, kolumn (3) kan utläsas att sambandets styrka för föräldrarnas 

utbildningsnivå minskar något när respondenternas utbildningsnivå inkluderas i 

analysen. Vilket kan tolkas som att hypotesen om att den egna utbildningsnivån har en 

indirekt effekt får ett visst stöd. Samtidigt försvinner inte den direkta effekten av 

föräldrarnas utbildningsnivå helt och resultatet skulle kunna indikera att även den 

andra hypotesen till viss del stämmer, att en mer politiserad hem-miljön bör ses som 

en av anledningarna att föräldrars utbildningsnivå har en påverkan på den politiska 

tilliten. Detta stämmer om antaganden görs kring att den socioekonomiska 

bakgrunden helt fångas in av föräldrarnas utbildningsnivå, att barnens 
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socioekonomiska ställning beror på utbildningsnivån, samt att båda dessa är mätta helt 

utan fel.  

 

Ytterligare en tänkbar förklaring till att den socioekonomiska bakgrunden har en 

effekt på den politiska tilliten, är att föräldrars utbildningsnivå påverkar graden av 

social tillit, som i sin tur påverkar graden av politisk tillit. De kulturella teorierna 

framhäver den sociala tilliten som en av grunderna i förklaringen till att människor 

har tillit även till politiska institutioner (Mishler & Rose 2001). Putnam (2000:21) är 

en av dem som förespråkar att den mellanmänskliga tilliten tenderar att projiceras till 

politiska institutioner och vidare nämner han att: ”ett samhälle präglat av 

generaliserad ömsesidighet är effektivare än ett samhälle där misstro råder”. 

Förtroende för andra människor innebär ett ökat samarbete, vilket i sin tur gynnar den 

form av samarbete som demokratin bygger på (Ibid 2000). Newton (2001) menar att 

en högre socioekonomisk status leder till en högre social tillit. Detta för att individer 

som har en högre utbildning, högre status på arbetsmarknaden och en högre inkomst i 

större utsträckning uttrycker en tillfredställelse med livet. De som inte upplever 

samma grad av tillfredställelse hyser oftare en större misstro gentemot andra (Ibid 

2001). Både föräldrarnas och respondenternas utbildningsnivå uppvisar mycket riktigt 

ett signifikant positivt samband med social tillit (tabell 2, kolumn (1), (2)). Den 

sociala tilliten mäts utifrån den definition European Social Survey använder sig av för 

att fånga in vilken tillit individer har till andra. Detta genom följande tre frågor:  

 

Would you say that most people can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with 

people? Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are mostly 

looking out for themselves? Do you think that most people would try to take advantage of you 

if they got the chance, or would they try to be fair? 

 

Variablerna har sedan blivit sammansatta till ett index5 som kan anta värden från 1 

(Ingen tillit alls) till 30 (Fullständig tillit).  

 

Tabell 2. Regressionsanalys Social tillit 

Social tillit (1) (2) (3) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Se appendix tabell A4 för korrelation mellan variablerna och tabell A5 för cronbach’s alpha.  
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Föräldrarnas 
utbildningsnivå 

 
.327*** 
(.009) 

  
.182*** 
(.010) 

 
Respondentens 
utbildningsnivå 
 

  
.439*** 
(.008) 

 
.379*** 
(.009) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

229496 
0.1985 
0.1984 
5.4310 

229496 
0.2027 
0.2026 
5.4168 

229496 
0.2037 
0.2036 
5.4133 

 

Tabell 3. Regressionsanalys Politisk tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notering: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 1/5/10 % 

nivå.   

 

Vidare i undersökningen ser vi att effekten av föräldrarnas utbildningsnivå minskar 

något när respondentens egen utbildning inkluderas i modellen (tabell 2, kolumn (3)). 

Samma tolkning som gjordes i modellen för politisk tillit (tabell 1, kolumn (3)) kan 

göras här. En tänkbar anledning till sambandet är att föräldrar med en högre 

utbildningsnivå, tenderar att ha barn som skaffar sig en högre grad av utbildning som i 

sin tur gynnar den sociala tilliten. Eftersom effekten inte försvinner helt är det troligt 

att det finns flera mekanismer som spelar in i sammanhanget. Hemmets miljö beskrivs 

påverka det politiska engagemanget hos barn och ungdomar och det är tänkbart att 

detsamma gäller för den sociala tilliten. I likhet med inlärningsmodellen är det möjligt 

att föräldrarna skapar en miljö där barnen lär sig att vara med tillitsfulla. 

 

Huruvida den sociala tilliten hänger samman med den politiska tilliten, råder det dock 

Politisk tillit  (1) (2) (3) 

 
Föräldrarnas 
utbildningsnivå 

 
.215*** 
(.011) 

  
.105*** 
(.010) 

 
Social tillit 

  
.338*** 
(.002) 

 
.337*** 
(.002) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

220624 
0.2033 
0.2032 
6.0599 

220624 
0.2751 
0.2750 
5.7804 

220624 
0.2754 
0.2753 
5.7792 
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delade meningar kring och det är främst på det området som de kulturella teorierna 

har blivit ifrågasatta (Newton 2001; Mishler & Rose 2001). I tabell 3, kolumn (3) kan 

utläsas att effekten av föräldrarnas utbildningsnivå minskar något när respondenternas 

sociala tillit inkluderas. Den sociala tilliten kan tolkas som en mellanliggande variabel 

till att den socioekonomiska bakgrunden påverkar den politiska tilliten. Vilket ger ett 

visst stöd för länken mellan social och politisk tillit.  

 

Samtliga modeller, där föräldrarnas utbildningsnivå, respondenternas utbildningsnivå, 

och analysen där båda dessa variabler inkluderats (tabell 1), uppvisar en 

förklaringskraft på omkring 20 procent, vilket innebär att 20 procent av variationen 

när det kommer till graden av politisk tillit kan beskrivas utifrån socioekonomisk 

bakgrund och utbildningsnivå (Teorell & Svensson 2007:175). Politisk tillit är ett 

komplext fenomen som har en uppsjö av differentierade förklaringar inom den 

tidigare forskningen, det är därför inte helt oväntat att undersökningens 

förklaringskraft inte är högre. Det finns ett flertal faktorer som påverkar den politiska 

tilliten, både inom de kulturella och institutionella teorierna (Mishler & Rose 2001). 

Politisk tillit kan vara beroende av faktorer som korruption, ekonomisk tillväxt och 

politiska och civila rättigheter (Ibid 2001). Den skillnaden som finns mellan länderna 

kontrolleras för genom variablerna för de olika länderna, men variationen av politisk 

tillit bland individerna inom respektive land kan fortfarande bero på upplevda 

skillnader av dessa faktorer. 

 

Det är möjligt att sättet att mäta den socioekonomiska bakgrunden på kan ha 

betydelse för resultaten. Korupp, Ganzeboom och Van Der Lippe (2002) framför 

olika teoretiska perspektiv att mäta socioekonomisk bakgrund och menar att ett 

alternativt sätt att spegla förhållandena är utifrån den av föräldrarna som har den 

högsta utbildningsnivå. Samtidigt ger en mätning genom den ena förälderns högsta 

utbildningsnivå ungefär samma effekt som det sammanslagna måttet (se appendix, 

tabell A6), vilket innebär att det inte utgör någon större betydelse för resultatet om det 

alternativa måttet hade använts. Ett annat vanligt sätt att mäta socioekonomisk 

bakgrund är genom vilken status föräldrarna har på arbetsmarknaden (Statistiska 

Centralbyrån [SCB] u.å.; Wyatt-Nichol, Brown & Haynes 2011;Verba, Schlozman & 

Burns 2005), vilket hade kunnat resultera i ett annat utfall. Det är dock problematiskt 

att rangordna yrkeskategorier, varefter detta uteslutits ur analysen, samt i åtanke på att 
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de med högre utbildningsnivå tenderar att ha en högre status vad gäller arbete (Verba, 

Schlozman & Burns 2005), vilket innebär att resultaten inte nödvändigtvis hade skilt 

sig åt avsevärt.  

 

5.3  Från generation till generation 
Ytterligare en aspekt som härrör sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och 

politisk tillit är frågan om tidsperspektivet i dubbel bemärkelse: Hur bestående är 

föräldrars påverkan över en livstid och har den socioekonomiska bakgrunden samma 

inverkan idag som den hade för tidigare generationer? Idag framstår det främsta 

frågetecknet angående socialklass, hur varaktiga de är, om det skett en minskning 

eller om det finns en genomgående förändring i samhället med avseende på dess 

strukturer (Knutsen 2007:457). Marks (2009) visar i en undersökning mot bakgrund 

av moderniseringsteorin kring vilken betydelse den sociala bakgrunden har, att det 

skett en minskning vad gäller reproduktionen av socioekonomiska ojämlikheter. 

Däremot menar han att det inte finns några tydliga svar kring orsakerna till att 

reproduktionen minskat och nämner att det kan bero på utbildningsreformer, 

förändrad strävan bland föräldrar, individualism, alternativt en minskning av 

föräldrarnas roll i socialisationsprocessen (Ibid 2009). I motsats till 

moderniseringsteorin står reproduktionsteorin som också har ett flertal förklaringar 

som är baserad på antagandet om att reproduktionen av socioekonomisk ojämlikhet är 

stark och oföränderlig över generationer (Ibid 2009). Det råder dock liten konsensus 

kring om moderniseringsteorin eller reproduktionsteorin ämnar sig bättre att förklara 

trender över tid vad gäller reproduktionen av sociala ojämlikheter (Breen & Jonsson 

2005, refererad i Marks 2009:918). 

 

Jennings, Stoker och Bowers (2009:783) menar att flertalet studier som undersökt 

vilken betydelse familjen har gjordes kring mitten av 1960 till mitten av 1970-talet 

och att de upptäckter som tidigare gjorts under dessa årtal, senare har hävdats att vara 

kontextspecifika givet den undersökta kohorten. Där ungdomarna under den 

undersökta tidsperioden växte upp under en era av rörelser för civila rättigheter, 

Vietnamkriget, och andra omständigheter av dramatiska händelser (Ibid 2009). 

Uppvisade resultat kan ha varit beroende av att det var en tid då det fanns en mer 

hoppfull politisk reproduktion från föräldrarna (Ibid 2009). Den här studien är baserad 
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på respondenter som är födda på 1920-talet och framåt och det är tänkbart att 

sambandet kan variera utifrån olika åldersgrupper.  

 

Tabell 4. Regressionsanalys Politisk tillit: sorterat efter åldersgrupper 

 
Politisk tillit  

1920-
1929 

1930-
1939 

1940-
1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

 
Föräldrarnas 
utbildningsnivå 
  

 
.301*** 
(.087) 

 
.166*** 
(.050) 

 
.201*** 
(.036) 

 
.230*** 
(.030) 

 
.294*** 
(.027) 
 

 
.360*** 
(.028) 

 
.426*** 
(.030) 

 
.383*** 
(.053) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

8382 
0.1534 
0.1499 
6.3172 

21124 
0.1659 
0.1645 
6.2650 

32381 
0.1903 
0.1895 
6.1234 

37933 
0.2067 
0.2059 
6.0327 

39532 
0.2269 
0.2289 
5.9141 

37285 
0.2295 
0.2288 
5.9546 

33135 
0.2201 
0.2193 
5.9340 

11909 
0.2634 
0.2613 
5.9860 

Noteringar: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 1/5/10 

% - nivå.   
 
Inom alla åldersgrupper finns ett signifikant positivt samband mellan föräldrarnas 

socioekonomiska status och den politiska tilliten. Samtidigt går det att urskilja att 

sambandet är starkare för de yngre respondenterna än för de äldre (tabell 4). Att 

sambandet och föräldraeffekten visar sig starkare för de yngre generationerna kan 

bero på två saker. För det första kan det bero på att politiska, sociala och 

institutionella förändringar över tid har gjort att sambandet mellan föräldrar och barn 

har förstärkts. Vilket talar i motsatt riktning till moderniseringsteorin som menar att 

sambanden till den socioekonomiska bakgrunden minskar i takt med att samhällen 

utvecklas (Marks 2009). Den andra anledningen kan bero på livscykeleffekten, där 

frågan är hur bestående föräldrars påverkan är över en livstid. Brady, Schlozman och 

Verba (2015:161) menar att politiskt engagemang, politisk deltagande och politisk 

identifikation är något som visat sig vara substantiellt bestående över en livstid och att 

det inte varierar utifrån var i livscykeln en individ befinner sig. Eftersom 

respondenterna i de senare åldersgrupperna är yngre än respondenterna i de tidigare 

åldersgrupperna skulle resultaten kunna indikera att sambandet mellan föräldrar och 

barn är starkare tidigare i livet än senare. För att undersöka hur det verkligen förhåller 

sig skulle det behövas data över en längre tid och allra helst information kring samma 

respondenter för att kunna urskilja om resultaten beror på en livscykeleffekt (Ibid 

2015). Detta finns det dock inte möjlighet till inom ramen för denna studie, då data 
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som används endast är mellan år 2002 och 2012. En möjlighet hade varit att 

undersöka samma åldersgrupp och jämföra mellan de olika åren, detta hade dock 

endast blivit en tioårig period.  

 

Inom tidigare forskning är det först på senare tid som mer specifika tester vad gäller 

reproduktionen av föräldrars karaktäristiska till deras barn har kunnat göras, utifrån 

oberoende information från både barn och föräldrar (Brady, Schlozman & Verba 

2015). En undersökning av Jennings, Stoker och Bowers (2009) som gjorts utifrån par 

av föräldrar och barn utifrån ett längre tidsperspektiv visar att föräldrars attribut haft 

samma påverkan för de olika generationerna. Detta trots de stora skillnaderna vad 

gäller familjekonstellationer, livsstilar och de olika politiska miljöerna som utmärkt 

den tidiga socialisationen för de olika åldersgrupperna (Ibid 2009). Dem drar 

slutsatsen att föräldrar kan ha en enorm påverkan på den lärdom som tar plats under 

ungdomsåren (Ibid 2009). Om föräldrar är politiskt engagerade och diskuterar politik 

med barnen, ökar transformationen avsevärt, detta främst med avseende på specifika 

politiska ämnen och sakfrågor (Ibid 2009). Den politiska reproduktionen över 

generationer framträder mer frekvent när föräldrars attityder är förhållandevis 

konsekventa över tid och mellan föräldrar (Ibid 2009).  Jennings, Stoker och Bowers 

(2009:794) menar att familjen kan ha en stark inverkan inte bara under 

socialisationsåren, utan att effekterna av detta kvarstår även senare i livet.  

 

5.2  Föräldrar som förebilder 
Tidigare forskning kring vilken påverkan familjen har för reproduktion i politiska 

hänseenden har i många fall fokuserat på familjen och föräldrar som en enhetlig aktör. 

Frågan är om båda föräldrarna har samma betydelse i socialisationsprocessen, eller 

om det går att finna åtskillnader även inom familjen? Tidigare studier har visat att 

endera mamman eller pappan kan ha större betydelse i olika avseenden (Kalmijn 

1994). Ytterligare en hypotes är att könsroller inom familjen spelar in under 

socialisationsprocessen, där mammans utbildningsnivå och sysselsättningsstatus 

eventuellt kan ha större betydelse för döttrar och pappans socioekonomiska status 

eventuellt kan ha större betydelse för söner (Korupp, Ganzeboom & Van Der Lippe. 

2002:31).  
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Tabell 5. Regressionsanalys Politisk tillit 

Politisk tillit  (1) (2) (3) 

Mammans 

utbildningsnivå 

.170*** 

(.011) 

 .071*** 

(.015) 

Pappans 

utbildningsnivå 

 .177*** 

(.010) 

.133*** 

(.010) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

202076 
0.2069 
0.2067 
6.0408 

202076 
0.2071 
0.2070 
6.0398 

202076 
0.2072 
0.2071 
6.0395 

Noteringar: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 1/5/10 

% - nivå.   
 

Tabell 6. Regressionsanalys Politisk tillit: sorterat efter kön 

  Kvinna   Man  

Politisk tillit (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Mammans 
utbildningsnivå 
 

 
.175*** 
(.015) 

  
.080*** 
(.020) 

 
.169*** 
(.016) 

  
.064** 
(.022) 

Pappans 
utbildningsnivå 
 

 .178*** 
(.014) 

.128*** 
(.019) 

 .180*** 
(.015) 

.141*** 
(.020) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

107651 
0.2039 
0.2036 
5.9710 

107651 
0.2041 
0.2039 
5.9702 

107651 
0.2042 
0.2040 
5.9698 

945254 
0.2112 
0.2109 
6.1133 

94254 
0.2115 
0.2112 
6.1121 

94254 
0.2116 
0.2113 
6.1118 

Noteringar: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 1/5/10 

% - nivå.   

I tabell 5, visar de bivariata modellerna att föräldrarnas utbildningsnivå har en likartad 

effekt på den politiska tilliten.6 Detta kan dock bero på att föräldrars socioekonomiska 

status tenderar att korrelera med varandra (Kalmijn 1994). I modellen där båda 

föräldrarnas utbildningsnivå är inkluderade (tabell5, kolumn (3)) skiljer sig effekten 

av föräldrarnas utbildningsnivå åt, och sambandet mellan pappans utbildningsnivå 

visar sig vara starkare för båda barnen, vilket stärker hypotesen att en åtskillnad går 

att finna inom familjen. I tabellen där analysen gjorts för män respektive kvinnor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 För sambandet mellan mammans respektive pappans utbildningsnivå, sorterat efter olika 
åldersgrupper se appendix tabell A7 och tabell A8. 
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(tabell 6), visar det sig att pappans utbildningsnivå har större effekt för söners 

politiska tillit, än vad mammans utbildningsnivå har (tabell 6, kolumn (6)). Marks 

(2008:858) visar i en undersökning kring vilken påverkan föräldrars socioekonomiska 

status har att: ”aspects of the same-sex socialization model are supported to some 

degree: the effects of occupational status or education of the same-sex parent, usually 

the father, tend to be stronger”. Han menar att effekten av den socioekonomiska 

bakgrunden visar sig vara starkare för män än för kvinnor och att reproduktionen av 

socioekonomiska ojämlikheter för män är mer markant. Samtidigt är sambandet 

mellan pappans utbildningsnivå och döttrars politiska tillit något starkare än mellan 

mamman och döttrar (tabell 6, kolumn (3)), vilket tyder på att hypotesen om att 

föräldrar utgör större förebilder för detsamma könet inte får stöd av denna 

undersökning. Däremot stödjs hypotesen om att påverkan från föräldrar kan skilja sig 

åt i olika avseenden. Den här studien visar att pappans socioekonomiska bakgrund har 

större effekt för både söner och döttrars politiska tillit.   

 

6  Sammanfattande diskussion  

 
Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och politisk tillit i Europa, samt att belysa detta utifrån 

olika perspektiv. Undersökningen visar att det finns ett samband, där individer i 

Europa med en högre socioekonomisk bakgrund tenderar att ange att de har en högre 

politisk tillit i termer av tillit till landets parlament, till regeringen och politiska 

partier. Politisk tillit är ett komplext fenomen som verkar utifrån ett flertal faktorer 

och det går långt ifrån att hävda att de kulturella teorierna lämpar sig bättre att 

beskriva dess uppkomst. Mest troligt är att individers politiska tilliten varierar utifrån 

en mängd olika faktorer som kan förklaras både utifrån institutionella och kulturella 

teorier tillsammans, där den ena förklaringen inte utesluter den andra. Detsamma 

gäller angående förklaringen till varför sambandet existerar, troligtvis finns ett flertal 

mekanismer som samverkar mellan socioekonomisk bakgrund och politisk tillit. 

Undersökningen belyser att tänkbara mekanismer kan vara att individer som växer 

upp i ett hem med högre socioekonomisk status: växer upp i hem som är mer 

politiserat och att incitamenten för att själv skaffa en högre utbildning kan vara en 
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bidragande orsak. Utöver detta visar undersökningen att ytterligare en tänkbar 

mekanism är att den socioekonomiska bakgrunden gynnar den sociala tilliten, som i 

sin tur i samstämmighet med vad de kulturella teorierna menar, påverkar den politiska 

tilliten.  

 

Sambandet har även undersökts utifrån olika åldersgrupper och resultaten visade att 

effekten av den socioekonomiska bakgrunden var starkare för de senare 

generationerna. Något som kan bero på att anknytningen mellan föräldrar och barn 

minskar med tiden utefter livscykeln. Alternativt att det skett en samhällsförändring 

som gjort att sambandet är starkare för de senare generationerna än för de tidigare. 

Syftet med att undersöka sambandet utifrån olika åldersgrupper knyter an till en 

bredare diskussion kring vilken påverkan den socioekonomiska bakgrunden har idag i 

jämförelse med för tidigare generationer, samt diskussionen kring hur stark familjens 

inverkan kan anses vara i form av hur bestående dem normer, värderingar, attityder 

och beteenden vi lär oss i tidig ålder är. Den andra synvinkeln som undersökningen 

tar fasta på är huruvida variationer inom familjens påverkan går att urskilja, detta med 

anledning att kulturella teorier ofta belyst familjen som en och samma enhet när det 

kommer till vilken påverkan föräldrarna har för politiska attityder och beteenden. En 

av hypoteserna är att föräldrarna verkar utifrån en förebildsmodell för detsamma 

könet och att mamman således påverkar döttrar mer och pappan sönerna mer. Detta 

visade sig dock inte få något stöd i undersökningen. Däremot visade resultaten att 

pappans socioekonomiska har större betydelse för både söner och döttrars politiska 

tillit.  

 

Studien syftade till att undersöka en mer generell tillit till politiska institutioner, detta 

för att tillit gentemot regimen och den politiska beslutsprocessen i sig är av större 

betydelse i förhållande till hur det demokratiska systemet fungerar. Samtidigt är det 

möjligt att det råder stora skillnader mellan länderna och syftet att analysera alla 

länder som ett enhetligt Europa och endast kontrollera för skillnaderna mellan 

länderna var att undersöka fenomenet av vilken påverkan den socioekonomiska 

bakgrunden har för tilliten till politiska institutioner.  
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Appendix  

Tabell A1. Deskriptiv statistik: variabler 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Politisk tillit 242071 10.892 6.823 0 30 
Föräldrarnas 
utbildningsnivå 

 
234057 

 
2.417 

 
1.243 

 
1 

 
5 

Ena förälderns 
högsta 
utbildningsnivå 

 
 
234057 

 
 
2.417 

 
 
1.243 

 
 
1 

 
 
5 

Mammans 
utbildningsnivå 

 
234057 

 
2.670 

 
1.425 

 
1 

 
5 

Pappans 
utbildningsnivå 

 
219819 

 
2.527 

 
1.392 

 
1 

 
5 

Respondenternas 
utbildningsnivå 

 
253049 

 
3.083 

 
1.316 

 
1 

 
5 

Tillit till 
parlamentet 

 
246696 

 
4.185 

 
2.362 

 
0 

 
10 

Tillit till 
Politiska partier 

 
246627 

 
3.362 

 
2.385 

 
0 

 
10 

Tillit till 
Politiker 

 
248143 

 
3.350 

 
2.413 

 
0 

 
10 

Social tillit 250091 15.073 6.088 0 30 

Tabell A2. Korrelation: Politisk tillit 

 Landets parlament Politiker Politiska partier 
Landets parlament 1.000   

Politiker 0.7334 1.000  
Politiska partier 0.7052 0.8722 1.000 

Notering: Antal observationer: 242071 

Tabell A3. Cronbach’s Alpha: Politisk tillit 

Average interitem covariance 4.693 
Number of items in the scale 3 
Scale reliability coefficient 0.906 

Tabell A4. Korrelation: Social tillit  

 Tillit Rättvisa  Hjälpsamhet 
Tillit 1.000   

Rättvisa 0.5926 1.000  
Hjälpsamhet 0.5197 0.5368 1.000 
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Notering: Antal observationer: 250091. Frågeställningarna för respektive variabel: Tillit: Would you say that most people can be 

trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? Hjälpsamhet: Would you say that most of the time people try to 

be helpful or that they are mostly looking out for themselves? Rättvisa: Do you think that most people would try to take 

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

Tabell A5. Cronbach’s Alpha: Social tillit 

Average interitem covariance 3.235 
Number of items in the scale 3 
Scale reliability coefficient 0.784 

Tabell A6. Regressionsanalys: Politisk tillit 

Politisk tillit  (1) (2) (3) 

 
Förälderns högsta  
utbildningsnivå 

 
.179*** 
(.009) 

  
.101*** 
(.010) 

 
Respondentens 
utbildningsnivå 
 

  
.266*** 
(.010) 

 
.226*** 
(.011) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

222507 
0.2027 
0.2025 
6.0695 

222507 
0.2038 
0.2037 
6.0652 

222507 
0.2041 
0.2040 
6.0640 

Noteringar: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 

1/5/10%- nivå.  

Tabell A7. Regressionsanalys Politisk tillit: sorterat efter åldersgrupper 

 
Politisk tillit  

1920-
1929 

1930-
1939 

1940-
1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

 
Mammans 
utbildningsnivå 

 
.138 
(.097) 

 
.093* 
(.053) 

 
.203*** 
(.037) 

 
.234*** 
(.030) 

 
.246*** 
(.027) 
 

 
.297*** 
(.027) 

 
.326*** 
(.029) 

 
.286*** 
(.051) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

7923 
0.1521 
0.1484 
6.3099 

19942 
0.1660 
0.1644 
6.2457 

30902 
0.1961 
0.1906 
6.1075 

36432 
0.2087 
0.2079 
6.0097 

38199 
0.2298 
0.2290 
5.9081 

36254 
0.2311 
0.2303 
5.9483 

32394 
0.2205 
0.2196 
5.9322 

11671 
0.2637 
0.2614 
5.9835 

Noteringar: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 

1/5/10%- nivå.   
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Tabell A8. Regressionsanalys Politisk tillit: sorterat efter åldersgrupper 

 
Politisk tillit 

1920-
1929 

1930-
1939 

1940-
1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

 
Pappans 
utbildningsnivå 

 
.278*** 
(.071) 

 
.168* 
(.042) 

 
.123*** 
(.031) 

 
.146*** 
(.026) 

 
.228*** 
(.024) 
 

 
.296*** 
(.025) 

 
.333*** 
(.027) 

 
.336*** 
(.051) 

Observationer 
𝑅! 
Adj. 𝑅!  
Root MSE 

7845 
0.1542 
0.1504 
6.2996 

19652 
0.1691 
0.1676 
6.2494 

30170 
0.1926 
0.1916 
6.1024 

35793 
0.2104 
0.2096 
6.0181 

37451 
0.2320 
0.2312 
5.9001 

35336 
0.2318 
0.2311 
5.9444 

31250 
0.2228 
0.2219 
5.9299 

11067 
0.2685 
0.2662 
5.9519 

Noteringar: Alla modeller inkluderar kontroll för länder. Standardfel visas i parenteser. ***/**/* motsvarar signifikans på 

1/5/10%- nivå.   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 


