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Sammanfattning 

 
Människors attityder har betydelse inte bara för individen själv utan även för samhället. För ett 

demokratiskt samhälle ska upprätthålla stabilitet och legitimitet behöver staten ta hänsyn till 

allmänhetens attityder till politiska förslag (Odugbemi & Jacobson 2008, 17; Lipset 1969, 52). 

Utan allmänhetens acceptans för de politiska förslagen kan det vara svårt att både implementera 

och upprätthålla beslut i ett demokratiskt samhälle (Jagers, Martinsson & Nilsson 2009, 11). Ett 

förslag som på senare tid har varit aktuellt i samhällsdebatten är införandet av hårdare fängelsestraff 

för brottslingar. Frågan har berörts i de svenska politiska debatterna där det idag råder viss oenighet 

i frågan. Denna studie är ämnad till att undersöka allmänhetens skilda attityder till förslaget. Utifrån 

tidigare forskning ska studien beröra den institutionella tillitens betydelse för människors attityder 

till mycket hårdare fängelsestraff, samt hur ideologi påverkar relationen mellan tillit och attityder 

i frågan. 

 

Mai Sato, Shadd Marunas och Anna Kings konstaterar i sina studier att det finns ett negativt 

samband mellan människors tillit och attityder till hårdare straff i andra kontexter (Sato 2014, 114–

115; Maruna & King 2009, 160). Resultatet i denna studien visar att människor med låg tillit till 

institutionerna i Sverige har en mer positiv attityd till införandet av mycket hårdare fängelsestraff, 

vilket likställs med vad tidigare forskning kommit fram till. Vidare visar tidigare studier att 

människors ideologiska ställningstagande påverkar både den institutionella tilliten och attityder till 

hårdare straff (Wood & Viki 2001, 34; Kumlin & Rothstein 2005, 355; Grosse 2007, 27). Ideologi 

har även visat sig ha en interaktionseffekt på sambandet mellan politisk tillit och attityd till statliga 

utgifter och skatter. (Rudolph 2009, 154–155; Rudolph & Evans 2005, 668). Efter att studerat två 

sätt på vilket ideologi kan påverka sambandet mellan institutionell tillit och attityd till mycket 

hårdare fängelsestraff, visar resultatet att ideologi har en bakomliggande effekt men inte en 

interaktionseffekt. Orginalsambandet mellan tillit och attityder blir svagare när tilliten samvarierar 

med människors ideologiska ställningstagande. Däremot visar studien att sambandet inte spelar en 

större roll hos en specifik ideologisk grupp. Tillitens påverkan på människors attityder till förslaget, 

är varken starkare hos vänster- eller höger ideologiska grupperna. 
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1. Inledning 

Människors känslomässiga eller intellektuella inställningar uttrycks ofta som människors 

attityder. Allt som människor kan relatera till kan besvaras med en inlärd attityd byggt på 

erfarenheter och förkunskaper. De mänskliga attityderna anses vara av betydelse för det sociala 

livet, där gemensamma attityder till sakfrågor skapar en känsla av samhörighet med andra 

människor. Genom gemensamma attityder till olika samhällsfrågor kan en människa 

identifieras med olika grupper i samhället. Problemet med attitydens funktion i sociala livet, är 

att människor med skilda attityder lätt kan hamna i konflikt med varandra (Banaji & Heiphetz, 

2010, 351–352). Utöver det sociala livet, har attityderna en funktion när det kommer till 

kunskap. Människor som besitter olika attityder kan bidra med ökad kunskap hos allmänheten. 

De inlärda attityderna grundar sig i de förkunskaper människor besitter. Genom att uttrycka 

sina attityder för olika företeelser i samhället kan det uppstå en ökad förståelse hos andra 

människor. Attityder har även funktionen till att hjälpa människor att uttrycka sina 

föreställningar. Människors grundläggande värderingar kommer ofta i uttryck i deras värde-

expressiva attityder till olika samhällsfrågor. De grundläggande värderingarna och 

föreställningarna framställs ofta som ideologiska ställningstaganden. Attityder som påverkas 

av människors värderingar anses ofta svåra att förändra (Banaji & Heiphetz 2010, 351). Ett 

lands generella värderingar och attityder inom politiken uttrycks ofta som politisk kultur i den 

samhällsvetenskapliga kontexten. Attitydernas funktion utgår i detta fall på en samhällsnivå 

och inte individnivå. Den nationella identiteten formas utifrån ett lands attityder och värderingar 

över hur samhället ska se ut och politiken ska föras (Inglehart 1988, 1203; Inglehart & Welzel 

2003, 66; Schwartz 2006, 139). 

Människors attityder till politiska förslag får därför en betydelse för att ett demokratiskt 

samhälle ska vidmakthålla legitimitet och stabilitet (Krosnick 1988, 196). Den styrande eliten 

inom en regim behöver allmänhetens stöd för att kunna upprätthålla både legitimitet och makt 

(Odugbemi & Jacobson 2008, 17; Lipset 1969, 52). Allmännas attityder är kärnan för statens 

effektivitet och utveckling. Det är genom människors attityder till politiska förslag som det kan 

ske förändring i samhället. Acceptansen för förslagen gör det enklare för både politiker samt 

byråkrater att genomdriva beslut, samt kunna upprätta dem i samhället (Jagers, Martinsson & 

Nilsson 2009, 11). Legitimitet är också viktigt ur ett mer demokratiteoretiskt perspektiv 

eftersom kärnan i en representativ demokrati är att auktorativa, kollektiva beslut ska spegla 

allmänhetens vilja. Genomdrivs politiska förslag utan allmänhetens stöd förlorar den 
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representativa demokratin sin funktion. Allmänheten har därför inte enbart sin betydelse när det 

kommer till de politiska valen utan den styrande makten behöver konstant ta hänsyn till 

allmänhetens attityder till de politiska förslag som läggs fram, så kallad demokratisk 

responsivitet (Barabas 2007). Tar staten inte hänsyn till allmänhetens åsikter kommer acceptans 

för den styrande makten försämras. (Odugbemi & Jacobson 2008, 21). De negativa attityderna 

till staten och de politiska förslagen leder till att människor inte kommer vilja följa de lagar och 

regler som beslutas i samhället. Ett samhälle där det brister i den representativa demokratin och 

legitimiteten kommer leda till att regimen kollapsar. För att upprätthålla stabilitet, legitimitet 

och en fungerande representativ demokrati i samhället, behöver de politiska förslag som 

genomdrivs i samhället ha sitt stöd hos allmänheten (Odugbemi & Jacobson 2008, 17).  

 

Ett politiskt förslag som har varit mycket omdiskuterat på senaste tiden i Sverige, är att införa 

mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar. Rättsväsendet i ett samhälle har till ansvar för 

människors rättstrygghet, där medborgarna i ett land ska skyddas från brottsligt handlande av 

andra individer. För att upprätthålla rättstrygghet i samhället behövs effektiva verksamheter 

som kan förebygga och straffa individer som begått brott (SOU 2006:041, 146). På senare tid 

har rättstryggheten i samhället ifrågasatts och diskussioner och debatter har förts kring 

införandet av hårdare straff. Argumenten handlar om straffens effekter i samhället 

(Justitieutskottets betänkande 2016/17/JuU16). Enligt avskräcksteorin skulle hårdare straff leda 

till mindre brottslighet i samhället. Det vill säga att om ett straff mot ett specifikt brott är 

tillräckligt hårt kommer det avskräcka människor från att begå samma brott i samhället. 

Forskning som motsätter denna teori och menar att hårdare straff inte skulle få någon 

avskräckande effekt i samhället samt att det inte skulle minska brottsligheten (Meyer 1968, 

597).  

 

Förslaget om införandet av hårdare straff i samhället är i högsta grad en ideologiskt laddad fråga 

och har därför varit mycket omdiskuterad bland de svenska politiska partierna. Vänsterpartiet 

är ett av partierna som är mest kritiskt till införandet av hårdare straff. Partiet instämmer med 

argumenten till att hårdare straff inte skulle få någon effekt på en minskad brottslighet i 

samhället. Istället ska det brottsförebyggande arbetet vara kärnan i att minska brottsligheten 

(Vänsterpartiet 2017). Ett antal partier resonerar på liknande sätt: Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ (Socialdemokraterna 2017; Miljöpartiet u.å.; 

Feministiskt initiativ u.å.). Sverigedemokraterna är det parti som är mest positiva till förslaget 

om införandet av mycket hårdare fängelsestraff. Partiet instämmer med att hårdare straff bör 
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införas för att ge en mer avskräckande effekt på brottsbenägenheten (Sverigedemokraterna 

2015, 4). Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna är de partier som utöver 

Sverigedemokraterna är mer positiva till förslaget till införandet av hårdare straff, med 

argumentet att det skulle minska brottsligheten i samhället (Moderaterna 2017, Centerpartiet 

u.å., Liberalerna u.å.). Kristina Jerre och Henrik Tham konstaterar i sin studie 2010 att även 

människor i Sverige har delade åsikter gällande attityder till hårdare straff (Jerre, Tham 2010, 

25). Ett problem med att det finns attityddiskreptans när det just gäller hårdare straff, är att det 

kan uppstå legitimitetsbrist. Det uppstår när det allmänna rättsmedvetandet inte stämmer 

överens med straffskalan i samhället (Jerre & Tham 2010, 7). Vad kan då förklara människor 

skilda attityder till straffrättsliga förslag? 

 

Utifrån 2005 European Crime Survey kan det konstateras att attityder till straffrättsliga förslag 

skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. Forskningen har undersökt allmänhetens attityder 

till olika nivåer av straff för inbrottstjuvar. Resultaten visar exempelvis att människor i 

Storbritannien är mest positiva till fängelsestraff för inbrott. Fransmän är minst positiva och 

Sverige hamnar i mitten i jämförelsen med de länderna (Kühnrich & Kania 2005, 15). En 

amerikansk studie av Jane L Wood och G. Tendayi Viki visar att det finns andra faktorer än 

nationaliteter som påverkar skilda attityder till straffrättsliga förslag. Studien hävdar att 

demografiska skillnader har en betydelse för attityderna. Visserligen konstateras det i studien 

att den demografiska effekten möjligtvis inte har en direkt effekt. Den anses vara en 

bakomliggande orsak till de psykologiska egenskapernas påverkan på attityder till straffrättsliga 

förslag. Jane L Wood och G. Tendayi Viki diskuterar de psykologiska egenskaperna som 

ideologi och människors rädsla för brott (Wood & Viki 2001, 34).  

 

Mai Sato har studerat människors attityder till dödsstraff i Japan. I sin bok The death penalty in 

Japan diskuteras de skilda attityderna till dödsstraff utifrån demografiska, instrumentala och 

symboliska faktorer (Sato 2014, 37). Studien visar att de demografiska faktorerna påverkar 

människors attityder till dödsstraff. Däremot går det att urskilja att skillnaderna inte är speciellt 

stora (Sato 2014, 110). De instrumentala faktorerna beskrivs som människors kunskap, 

erfarenheter och tankegångar angående hård bestraffning. Studien visar att de instrumentala 

faktorerna påverkar människors attityder i fråga (Sato 2014, 128). Sociala och politiska 

värderingar är symboliska förklaringar till människors attityder till straff. I denna mening 

diskuteras människors starka värderingar och övertygelser som påverkar attityder till politiska 

förslag (Sato 2014, 41–42). I den symboliska faktorn ingår tillit. Mai Sato konstaterar i studien 
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att tilliten som förklarande faktor till attityder till straffrättsliga förslag är ännu outforskat (Sato 

2014, 44). I sin studie kan Mai Sato dock konstatera att både den medmänskliga tilliten samt 

tilliten till institutioner påverkar attityder till dödsstraff utifrån en japansk kontext. Studien visar 

att människor med en låg tillit till institutioner som polisen, regeringen och tidningen, har en 

mer positiv attityd till att bibehålla dödsstraff i Japan (Sato 2014, 114–115). Sambandet mellan 

tillit och attityder till straffrättsliga förslag har även genomförts av Shadd Maruna och Anna 

King. Studien undersöker den medmänskliga tillitens påverkan på attityder till hårdare straff 

utifrån en brittisk kontext. Studien påvisar att en låg medmänsklig tillit påverkar människors 

attityder till hårda straff för brottslingar (Maruna & King 2009, 160). Ovanstående påvisar att 

det finns flertalet faktorer som påverkar människors inställning till straffrättsliga förslag. Med 

avstamp i Mai Satos, Shadd Marunas och Anna Kings studier ämnar denna uppsats att göra 

vidare forskning kring tillitens betydelse för attityder till hårdare straff utifrån en svensk 

kontext. Den övergripande frågan för denna studie är; Hur påverkar människors institutionella 

tillit attityder till förslaget om att införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar, i 

Sverige? 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur den institutionella tilliten påverkar människors attityder 

till hårdare fängelsestraff i Sverige. För en djupare förståelse för sambandet ämnar studien 

undersöka huruvida människors ideologiska ställningstagande påverkar sambandet mellan tillit 

och attityderna till förslaget. SOM-institutets opinionsundersökning 2015 kommer användas 

för att genomföra studien. 

 

Som tidigare nämnt finns det många förklaringsfaktorer till varför människor har skilda 

attityder till straffrättsliga förslag. Det kan däremot konstateras att det tidigare inte bedrivits 

större forskning gällande den institutionella tillitens påverkan på attityder till straff. Den 

svenska kontexten är något som tidigare inte berörts, vilket denna studie ämnar till att 

undersöka. Tidigare forskning har visat att tillit haft betydelse för den ekonomiska och 

institutionella effektiviteten, samt ekonomisk tillväxt och utvecklingen av ett demokratiskt 

samhälle (Putnam 2011, 203). Det finns därför skäl till att fortsätta studera tillitens betydelse 

för olika företeelser i samhället. För att få en djupare förståelse för sambandet mellan tillit och 

attityder till mycket hårdare straff, är det relevant att studera hur människors ideologiska 

ställningstagande påverkar sambandet. Vid sidan av tillit är ideologi en faktor som frekvent 
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används i samhällsvetenskapliga studier för att, framförallt, förklara mänskliga attityder och 

beteende (Peffley & Hurwitz 1985, 884). Ideologin har även haft sin betydelse i förklaringen 

av människors olika förtroende för statliga institutioner (Kumlin & Rothstein 2005, 355). 

Därför är det relevant att studera hur människors ideologiska ställningstagande spelar in i 

relationen mellan institutionell tillit och attityd.  

 

Utifrån tidigare studier ska denna uppsats undersöka sambandet i en svensk kontext. Att göra 

en studie gällande relationen mellan tillit och attityder till straffrättsliga frågor utifrån en annan 

kontext än de som hittills studerats i litteraturen är relevant. Skillnader i politisk kultur samt 

den generella tilliten i ett land kan leda till att studien får ett annat resultat än föregående studier. 

Sverige anses tillsammans med Danmark vara de land där människor har mest tillit till andra 

människor (Rothenstein & Holmberg 2015, 37), vilket kan leda till att studiens resultat kan 

skiljas från tidigare forskning gällande sambandet mellan tillit och attityd. Definitionen av den 

ideologiska höger- och vänsterskalan kan även skilja sig i olika kontexter (Kumlin 2002, 120), 

vilket även kan leda till att resultatet gällande ideologins påverkan på relationen, kan skilja sig 

från tidigare studier. 

 



 6 

2. Teoretiska utgångspunkter och hypoteser 
 

Som tidigare nämnt i tidigare avsnitt ämnar denna studie göra vidare forskning gällande 

människors skilda attityder till politiska förslag. Studien kommer beröra den institutionella 

tillitens betydelse för människors attityder till det politiska förslaget om mycket hårdare 

fängelsestraff utifrån en svensk kontext. Människors institutionella tillit syftar på människors 

förtroende för de statliga institutionerna. Det kan vara tillexempel regeringen, polisen eller 

sjukvården (Holmberg & Weibull 2013, 11). Tillit uttrycks även i form av medmänsklig och 

politisk tillit. Den politiska tilliten är relativt lik den institutionella tilliten men syftar istället på 

förtroendet för politiska systemet (Shi 2001, 401). Däremot handlar den mellanmänskliga 

tilliten om förtroendet för andra människor runt omkring (Holmberg & Rothenstein 2016, 1). 

 

Denna studie ska som tidigare nämnt enbart beröra den institutionella tilliten. Forskning har 

tidigare berört relationen mellan tillit och attityder till olika politiska förslag. Marc J. 

Hetherington och Jason A. Husser har berört frågan gällande den politiska tillitens betydelse 

för attityder till försvars- och utrikespolitiska förslag. Studien visar att den politiska tilliten har 

betydelse för människors åsikter gällande de statliga utgifterna. Befolkningen i USA fick ta 

ställning till frågan gällande den politiska tilliten och attityder till statliga utgifter för krigen i 

Afghanistan och Irak. Marc J. Hetherington och Jason A. Husser diskuterar sambandet mellan 

tillit och attityder i form av orsak och verkan. För att vara säkra på att det är tilliten som 

påverkade attityderna till utgifterna, genomfördes en studie över tid. Resultatet visar att den 

politiska tilliten påverkar människors attityder till krigsutgifterna och inte tvärt om 

(Hetherington & Husser 2012, 316). 

 

King och Maruna har studerat relationen mellan tillit och attityder till straffrättsliga förslag. 

Syftet med studien var att undersöka hur människors tillit till andra människor påverkar deras 

attityder till hårdare straff. Forskningen utgick från en brittisk kontext, där studien har 

genomförts genom en multivariat analys av enkäter. Resultatet visar att den medmänskliga 

tilliten har en negativ effekt på attityderna. Med detta sagt, visar studien att människor som har 

ett lågt förtroende för andra människor, har en positiv attityd till förslag om hårda straff för 

brottslingar (Maruna &King 2009, 160). Mai Sato har gjort en vidare studie gällande relationen 

mellan tillit och attityder till hårda brottsstraff. Syftet med studien var att studera ifall den 

institutionella tilliten påverkar människors attityder till dödsstraff utifrån en japansk kontext. 

Studien utgick från survey-undersökningar där relationen undersöktes genom en binär logistisk 
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regression. Resultatet av studien visar ett negativt samband mellan institutionella tilliten och 

attityder till att bibehålla dödsstraff. I undersökningen studerades tilliten för regeringen, polisen 

och tidningar, där resultatet visar att sambandet mellan tilliten och attityderna går att urskilja i 

samtliga institutioner. Det visar sig att människor med hög tillit till samtliga institutioner har en 

negativ attityd till dödsstraff (Sato 2014, 114–115).  

 

Tidigare forskning påvisar stöd för antagandet om att det finns ett samband mellan tillit och 

attityder till politiska förslag. Med stöd från tidigare forskning är det sannolikt att tilliten 

påverkar attityderna. Eftersom forskning visar att människors tillit har en negativ påverkan 

människors attityder till straff utifrån andra kontexter, finns det anledningar att tro att denna 

relation även gäller i svensk kontext. Det innebär att antagandet om att den institutionella tilliten 

har en negativ påverkan på människors attityder till högre straff får stöd i tidigare forskning. 

Därför formuleras den första hypotesen som att: 

 

(H1): Institutionell tillit har en negativ påverkan på attityder till mycket hårdare 

fängelsestraff 

    

 

 

Utifrån ovanstående hypotes är det av intresse att göra en djupare förståelse för den 

institutionella tillitens påverkan på attityder till mycket hårdare straff. I denna studie kommer 

två sätt på vilket ideologi kan tänkas spela en roll för relationen mellan tillit och attityd att 

undersökas. Först ska det studeras hur samspelet mellan ideologi och tillit påverkar attityderna. 

Därefter ska ideologins interaktionseffekt på sambandet mellan tillit och attityder studeras.  

 

Ideologi är som tidigare nämnt en variabel som ofta används i den samhällsvetenskapliga 

forskningen för att studera skillnader på människors ställningstagande och handlande. När 

människors ideologiska ställningstagande studeras används en höger- och vänsterskala, vilken 

även denna studie utgår ifrån (Kumlin 2002, 120). Höger- och vänsterskalan kan dock vara 
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svårdefinierat och det är oklart vilka politiska föreställningar och värderingar som förankras 

med de två olika skalorna. Eftersom att höger- och vänsterskalan mer är en empirisk fråga och 

inte begreppsmässig, kan höger- och vänsterideologi skilja sig beroende på i vilken kontext, 

vilka frågor, vilken tidpunkt, vilket land eller bara mellan olika grupper av medborgare (Kumlin 

2002, 120). Det innebär att när ideologi studeras kan resultat skilja sig åt med anledning till 

ovan, vilket innebär att denna studie kan visa på andra resultat än vad tidigare forskning visat. 

 

Studier som genomförts av SOM-institutet tyder på att det finns en relation mellan ideologi och 

attityder inom en svensk kontext. I olika sammanhang visar det sig att, de attityder människor 

besitter till olika typer av politiska förslag påverkas av deras ideologiska ställningstaganden 

(SOM-institutet 2014). Forskning har berört människors ideologiska ställningstagande utifrån 

en höger- och vänsterskala, där de påstår att människors attityder till miljöåtgärder påverkas av 

vart personen placerar sig på skalan. Studierna har berört olika typer av miljöåtgärder som har 

lagts fram i Sverige, där det går att urskilja att ideologi påverkar människors attityder inom 

miljöfrågor (Nässén & Larsson 2015, 213; Harring & Sohlberg 2015, 239; Holmberg 2015, 

225; Hedberg 2015, 231).  

 

Vidare har detta sammanhang studerats inom andra politiska förslag. Exempelvis har 

migrationspolitiken varit en aktuell fråga, där förslag gällande striktare migrationspolitik tagits 

upp inom den politiska debatten. I undersökningar gällande människors olika attityder till 

förslaget, har den ideologiska aspekten studerats. Studierna visar att även inom detta område 

påverkar människors ideologiska ställningstagande människors attityder till politiska förslag 

(Andersson & Bendz 2015, 256). Tidigare studier har diskuterat sambandet mellan ideologi och 

attityder i samtliga försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Resultatet visar att den ideologiska 

höger- och vänsterskalan påverkar attityderna till samtliga förslag (Bjereld & Ydén 2015, 297). 

Den internationella studien av Jane L Wood och G. Tendayi Viki, påstår att det finns ett 

samband mellan ideologi och attityder till straffrättsliga förslag. Studien hävdar att människor 

med en konservativ ideologi är mer positiva till straffrättsliga påföljder än liberaler. (Wood & 

Viki 2001, 34).  

 

Som visas ovan har sambandet mellan ideologi och attityd diskuterats inom en rad olika 

politiska förslag, där ett mönster kan urskiljas vilket ideologi spelar in i skillnaden av 

människors attityder till politiska förslag. Studier lyfter fram ideologins påverkan på attityder 

inte bara i en viss fråga eller i ett visst politikområde, utan denna relation kan urskiljas i många 
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olika företeelser. Eftersom att relationen mellan ideologi och attityder till straffrättsliga frågor 

visats i en annan kontext, finns det stöd för att denna relation skulle urskiljas i den svenska 

kontexten.  

 

Vidare visar tidigare forskning att den institutionella tilliten påverkas av den höger- och vänster 

ideologiska skalan. Sören Holmberg och Bo Rothstein konstaterar att den institutionella tilliten 

påverkas av människors ideologiska ställningstagande. Studien visar att människor med ett 

höger ideologiskt ställningstagande har mindre tillit till människor som arbetar inom 

välfärdsinstitutionerna (Kumlin & Rothstein 2005, 355). Edlund menar att den ideologiska 

skillnaden angående tilliten till institutionerna grundar sig i välfärdsstatens ideologiska 

bakgrund (Edlund 2006, 405). Den vänsterideologiska inriktningen förespråkar en stark 

offentlig sektor, vilket i sin tur leder till en generellt större tillit till institutioner (Grosse 2007, 

27). Med utgångspunkt från tidigare forskning gällande relationen mellan ideologi och tillit, är 

det sannolikt att människors ideologiska ställningstagande påverkar människors tillit. Det är 

därav rimligt att anta att människors ideologiska ställningstagande skulle påverka tilliten till 

institutioner.   

 

Då tidigare forskning hävdar att ideologiska ställningstagande påverkar tilliten till institutioner 

samt påverkar attityder till politiska förslag, är det rimligt att ett ideologiskt ställningstagande 

skulle påverka sambandet mellan tillit och attityder. Eftersom det gjorts studier som visar att 

ideologi påverkar både attityder till hårdare straff samt den institutionella tilliten, är det rimligt 

att anta att ideologi skulle påverka orginalsambandet mellan institutionell tillit och attityder till 

hårdare straff i en svensk kontext. En andra hypotes kan därför formuleras som att: 

 

(H2) Ideologi är en bakomliggande variabel till sambandet mellan institutionell tillit och 

attityder till mycket hårdare fängelsestraff 

      

 

 

Relationen mellan ideologi, tillit och attityder är ett outforskat fält. Tidigare forskningen har 
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studerat relationen utifrån två specifika fall. Thomas J. Rudolph och Jillian Evans har genomfört 

båda studierna utifrån en amerikansk kontext. Den första studien undersökte relationen mellan 

ideologi, tillit och attityder till statliga utgifter. Med utgångspunkt i Hetheringtons studie 

gällande sambandet mellan politisk tillit och positiva attityder till statliga utgifter, genomfördes 

en vidare studie för att undersöka människors ideologiska ställningstagandes påverkan på 

relationen. För att studera det kausala sambandet mellan tillit och attityder gjordes studien över 

tid. Studiens resultat konstaterar att tillit har en påverkan på attityder till statliga utgifterna 

(Rudolph & Evans 2005, 668). Studien visar även att ideologi påverkar interaktionen mellan 

politisk tillit och den positiva attityden till statliga utgifter. Det vill säga att ideologi har en 

interaktionseffekt när det kommer till sambandet mellan tillit och attityderna. I denna studie 

visar resultatet att effekten av tilliten på attityderna är starkare bland människor med en 

konservativ ideologi. Det innebär att människor med en konservativ ideologi har större behov 

av att lita på staten för att vara positiva till förslaget om ökade statliga utgifter (Rudolph & 

Evans 2005, 668) 

 

I den andra studien, genomförd av Thomas J. Rudolph studerades attityder till skattesänkning. 

Forskningen visar även här att den politiska tilliten påverkar människors attityder till politiska 

förslag. Resultatet av forskningen visar att attityder till sänkning av skatter påverkas av 

människors tillit till de politiker som besitter makten. Det visar sig även i detta fall att 

människors ideologiska ställningstagande påverkar effekten av tilliten på attityder. Det vill säga 

att studien visar att ideologi har en interaktionseffekt på sambandet mellan politisk tillit och 

attityder till sänkta skatter (Rudolph 2009, 154–155). Resultatet visar att tilliten har sin 

betydelse även i förslag som får stöd från den konservativa ideologin. I detta fall har istället 

människor med en liberal ideologi större behov att lita på politikerna för att vara positiva till att 

sänka skatterna. Interaktionen mellan tillit och attityderna anses i detta fall som starkare hos de 

liberala än hos de konservativa. Med detta sagt kan det urskiljas att tilliten har sin betydelse för 

olika politiska förslag. Ideologiska ställningstagandets effekt på relationen skiljer sig mellan 

höger- och vänsterskalan beroende på attityd i frågan. Är det ett beslut som de konservativa 

stödjer, är effekten mellan tillit och attityd svagare och vise versa. Med avstamp i studierna kan 

det konstateras att det finns en relation mellan ideologi, tillit och attityder till politiska förslag. 

Utifrån tidigare forskning får studien stöd för att ideologi påverkar interaktionen mellan tillit 

och attityder. Det gör att det finns rimliga anledningar till att anta att ideologi påverkar 

interaktionen mellan institutionella tilliten och attityder till hårdare straff för brottslingar 

(Rudolph 2009, 154–155).  Den sista hypotesen formuleras därför som att: 
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(H3): Ideologi påverkar interaktionen mellan institutionell tillit och attityder till mycket 

hårdare fängelsestraff 
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3. Metod och material 

Datamaterialet som har använts i studien är SOM-institutets senaste opinionsundersökning. 

Varje år genomför institutet undersökningar som används i en rad långa publikationer, både i 

from av rapporter samt vetenskapliga studier. SOM-institutets undersökningar används 

regelbundet av forskare vilket gör det ytterst lämpligt att använda materialet i denna studie 

(Vernersdotter 2016, 433).  

Datamaterialet till studien insamlades genom postenkäter till 3400 slumpmässigt urvalda 

svenskar mellan 16-85 år (Vernersdotter 2016, 433). De utvalda personerna hade även 

möjlighet att besvara enkäterna över internet i syfte att få en högre svarsfrekvens. Fältarbetet 

genomfördes av Kinnmark Information AB (Vernersdotter 2016, 458), där perioden pågick 

mellan september 2015 och februari 2016. Efter max 8 påminnelser via telefon, brev och sms 

(Vernersdotter 2016, 438-439) uppgick svarsfrekvensen till 53,9 procent. För att kunna få en 

allmän bild över hur sambandet mellan tillit och attityder ser ut hos svenska befolkningen 

behövs ett datamaterial med ett brett urval. Med hjälp av SOM-institutets frågeundersökning 

får studien tillgång till ett tillräckligt brett urval för att kunna göra en generalisering av 

resultatet. Det som dock måste beaktas i studien är reliabiliteten för att studien ska vara 

representativ. Med en svarfrekvens på 53,9 procent uppgår respondenterna till 1739 stycken 

(Vernersdotter 2016, 445), vilket anses tillräckligt hög frekvens för att resultatet ska vara 

representativ för hela svenska befolkningen. För att reliabiliteten ska vara hög behöver de 

demografiska fördelningarna beaktas. Skiljer sig de demografiska fördelningarna markant åt, 

kan representativiteten för hela befolkningen minska även fast svarsfrekvensen är hög. De 

demografiska grupperna som SOM-institutet studerat är utbildning, ålder och kön 

(Vernersdotter 2016, 450). Fördelningen i urvalet illustreras i figur 1-3 nedan. 
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1. Fördelning mellan könen  
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2. Fördelning mellan utbildningsnivå 

 

3. Fördelning mellan ålder 
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Det som går att urskilja är att fördelningen mellan män och kvinnor bland de svarande är relativt 

jämnt, däremot har fördelningen mellan åldrarna samt utbildning en större spridning. En större 

spridning inom de demografiska grupperna kan påverka representativiteten för den svenska 

befolkningen. Det är något som behövs beaktas när en analys av materialet genomförs. 

Skillnaderna i grupperna betyder däremot inte att resultatet är oanvändbart. SOM-institutets 

frågeundersökning når ut till ett tillräckligt stort urval för att avspegla svenska befolkningen. 

Studien får en tillräckligt hög representativitet för att den ska vara generaliserbar.  

3.1 Operationalisering 
 

Med hjälp av SOM institutets opinionsundersökning 2015 mäts samtliga variabler som är 

betydelsefulla för denna studie. Attityder till mycket hårdare fängelsestraff är studiens beroende 

variabel som mäts genom att be respondenterna ange sina åsikter om förslaget ”Införa mycket 

hårdare fängelsestraff för brottslingar. Svarsskalan är mellan 1 (mycket dåligt förslag) och 5 

(mycket bra förslag), där 3 markeras som (varken bra eller dåligt) (SOM-institutet 2017, 23). 

Den oberoende variabeln, institutionell tillit mäts genom ett index av följande frågor till 

respektive institution; 

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och grupper sköter  

sitt arbete? 

• Regeringen 

• Polisen  

• Sjukvården 

• Bankerna 

• Dagspressen 

• De fackliga organisationerna  

• Radio och TV 

• De politiska partierna  

• Opinionsinstituten 

Svarsskalan på den institutionella tilliten är mellan 1 (mycket litet förtroende) till 5 (Mycket 

stort förtroenden), där 3 markeras som (varken stort eller litet förtroenden) (SOM-institutet 

2017, 20). Indexet konstrueras genom att summera alla institutioner som ska ingå i 

tillitsindexet. Därefter ska summan delas på antalet institutioner för att indexet ska variera 
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mellan 1 till 5. I detta fall ska indexet delas med nio (Barmark, Djurfeldt 2015, 454).  

För att tilliten till de olika institutionerna ska kunna mäta den generella institutionella tilliten, 

behöver det finnas en samvariation mellan de olika institutionerna. Samvariationen mäts med 

Cronbach’s alpha, där värdet behöver överstiga 0,7. Värdet i denna studie är 0,812 vilket 

innebär att de utvalda institutionerna kan slås samman till ett index. De olika institutionerna 

tillsammans kan därav mäta det allmänna förtroendet för institutionerna i Sverige (Barmark, 

Djurfeldt 2015, 109).  

 

  

 

Ideologi som är den andra oberoende variabeln mäts genom att be respondenterna ta ställning 

till följande påstående, ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en höger–

vänsterskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?” Svarsalternativen 

sträcker sig på en skala mellan 1 (klart till vänster) till 5 (klart till höger), där 3 markeras som 

varken till vänster eller höger (SOM-institutet 2017, 22). 

 

Frågorna som använts för att mäta både människors ideologiska ställningstagande och 

institutionella tilliten är standardmått som frekvent används i den statsvetenskapliga 

forskningen. Genom att använda standardmåtten i studien, är resultaten från denna 

undersökning därmed jämförbara med andra studier.  

 

En kvantitativ studie i form av en statistisk analys har genomförts på det insamlade 

datamaterialet. Statistiska analysen var till hjälp för att kunna pröva de uppställda hypoteserna 

i syfte att besvara forskningsfrågan. Utifrån datamaterialet jämfördes de utvalda variablerna 

med varandra för att studera om relationen stämmer överens med vad tidigare forskning påstår 

att de ska göra (Esaiasson et al. 2012, 346). För att undersöka hur variablerna förhåller sig till 

varandra har en linjär regressionsanalys använts.1 Med hjälp av denna metod kunde det 

åskådliggörs linjära sambandet mellan variablerna: 

                                                 
1 Studien behandlar variablerna i form av skalor, vilket gör det möjligt att använda en linjär regressionsanalys. Anledning till att använda en 

linjär regressionsanalys i detta sammanhang beror på att det gör det enklare att tolka resultatet. Dessutom är det högst sannolikt att anta att 

varje steg mellan de olika alternativen i x kommer innebära en succesiv ökning eller minskning i y. Vilket gör det fullt rimligt att använda sig 
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Yi = B0 + B1Ci + 𝑋𝑖𝛿 + ei . 

Där Y är attityden till mycket hårdare fängelsestraff för individ i, C är graden av institutionell 

tillit och X en vektor av faktorer som kontrolleras för i regressionen och e är feltermen. För H2 

samt H3 ingår också ideologi som en eventuell kovariat i regressionen.  

 
  

                                                 
av en linjär regressionsanalys. En alternativ analysmetod hade varit att använda variablerna som ordinalskala. Sambandet mellan x och y 

möjligtvis förändras kurvlinjärt istället för linjärt. Dock antas det i denna studie att förändringen sker linjärt och därför används en linjär 

regressionsanalys. 
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4. Resultat 
 

Nedan görs en statistisk beskrivning av resultatet med hjälp av tabeller följt av tolkande text. 

Resultatet utgår från de uppställda hypoteserna som ligger till grund för att uppnå syftet med 

studien. Innan resultatet presenteras finns det skäl till att göra några begreppsförklaringar. 

 

N= antalet observationer 

R2 = Bestämningskofficienten, Hur mycket x kan förklara skillnaden i y 

B = Rikningskofficienten, Hur mycket y förändras när x förändras med en enhet 

• Visar även om sambandet är positivt eller negativt 

• B-värdet är värdet av den oberoendevariabeln i tabellerna 

Konstant, Vilket värde på y när x är noll. 

Signifikantnivån = sannolikheten att det finns en skillnad, där p-värdet visar sannolikheten för 

att det inte finns en skillnad mellan variablerna. 

  

I tabellen nedan redovisas det statistiska resultatet för hur den institutionella tilliten påverkar 

förslaget om mycket hårdare fängelsestraff. I modell 1 presenteras enbart sambandet mellan 

tillit och attityd, modell 2 visar sambandet med kontroll för kön, utbildning och ålder.  

 

 

Tabell 1: Förslag; Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar  

 Modell 1 Modell 2 

Institutionell tillit -0.314*** (0,044) -0,287***(0,044) 

   

Kön  -0,148**(0,052) 

Utbildning  -0,145***(0,014) 

Ålder  0,004 (0,002) 

Konstant 4,940*** (0,140) -1,452 (2,957) 

   

R2 0,032 0,098 

N 1528 1465 

Note: signifikantnivå på * p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 

Standardfel visas inom paranteserna 

Modell 2, med kontroll för kön, utbildning och ålder. 
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Resultatet från modell 1 visar att det finns ett starkt signifikant samband mellan den 

institutionella tilliten och attityder till mycket hårdare fängelsestraff. Det som går att urskilja 

från tabellen är att attityderna påverkas negativt av tilliten till institutionerna. När tilliten ökar 

med en enhet minskar människors attityder till mycket hårdare fängelsestraff med 0,314 

enheter.  

-0,314 

 

 

Resultatet från modell 2 visar att sambandet mellan tillit och attityd blir svagare med kontroll 

för kön, utbildning och ålder. När tilliten ökar med en enhet minskar människors attityder till 

mycket hårdare fängelsestraff med 0,287 enheter, vilket innebär att styrkan på sambandet 

minskar med 0,027 enheter. Det som däremot kan konstateras är att det fortfarande finns ett 

signifikant samband mellan tillit och attityd till frågan, där attityderna fortfarande påverkas 

negativt av tilliten till institutionerna.  

 

   -0,287 

 

 

Vidare ska resultatet av ideologins påverkan på sambandet mellan tillit och attityder redovisas. 

För att få en klar bild över hur ideologi spelar in i relationen redovisas först i tabell 2 och 3, hur 

ideologi påverkar både tilliten och attityderna till förslaget i separata tabeller. Resultaten visas 

som nämnt ovan i två modeller, där modell 2 visar sambandet med kontroll för kön, utbildning 

och ålder. 
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Tabell 2: Förslag; Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar  

 Modell 1 Modell 2 

Ideologi 0,231*** (0,022) 0,234***(0,022) 

   

Kön  -0,184***(0,050) 

Utbildning  -0,156***(0,013) 

Ålder  0,004**(0,001) 

Konstant 3,259*** (0,072) -3,592 (2,767) 

   

R2 0,063 0,145 

N 1641 1565 

Note: signifikantnivå på * p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 

Standardfel visas inom paranteserna 

Modell 2, med kontroll för kön, utbildning och ålder. 

 

Resultatet i modell 1 visar att det finns ett signifikant samband mellan ideologi och attityder till 

förslaget om mycket hårdare fängelsestraff. Ideologi har en positiv påverkan på attityderna i 

frågan, där effekten på sambandet är 0,231. När ideologin förändras i riktningen mot en mer 

högerideologi, blir även attityderna till förslaget mer positiva. När ideologi ökar med en enhet 

ökar människors positiva attityd till förslaget med 0,231 enheter. 

 

   +0,231 
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Resultatet från modell 2 visar att sambandet mellan ideologi och attityder till förslaget blir 

starkare med kontroll för kön, utbildning och ålder. När ideologi ökar med en enhet ökar 

människors positiva attityd till förslaget nu med 0,234 enheter. Det innebär att sambandets 

styrka har ökat med 0,003 enheter från modell 1.  

 

   +0,234 

 

 

Vidare redovisas resultatet över hur ideologi påverkar människors institutionella tillit i tabellen 

nedan.  

 

Tabell 3 Institutionell tillit   

 Modell 1 Modell 2 

Ideologi -0,058*** (0,013) -0,057)***(0,013) 

   

Kön  -0,107**(0,031) 

Utbildning  0,024**(0,008) 

Ålder  0,001 (0,001) 

Konstant 3,304*** (0,04) 1,191 (1,764) 

   

R2 0,013 0,031 

N 1523 1461 

Note: signifikantnivå på * p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 

Standardfel visas inom paranteserna 

Modell 2, med kontroll för kön, utbildning och ålder. 

 

Resultatet från modell 1 visar att det finns ett signifikant samband mellan ideologi och 

institutionell tillit. Människors ideologiska ställningstagande visar sig ha en negativ effekt på 

den institutionella tilliten. När ideologin förändras i riktningen mot en mer högerideologi, blir 

människors tillit till institutionerna mer negativa. Det som kan urskiljas från tabellen är att, när 

ideologi ökar med en enhet minskar tilliten med 0,058 enheter. 
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   -0,058 

 

 

Resultatet från modell 2 visar att sambandet mellan ideologi och tillit blir svagare med kontroll 

för kön, utbildning och ålder. När ideologi ökar med en enhet minskar människors attityder till 

mycket hårdare fängelsestraff med 0,057 enheter, vilket innebär att styrkan på sambandet från 

modell 1 till modell 2 minskar med 0,001 enheter.  

 

   -0,057 

 

 

  

Ovanstående resultat visar att ideologi påverkar både tilliten till institutioner samt attityder till 

mycket hårdare fängelsestraff. Som tidigare nämnt resulterar det i att ideologi är en 

bakomliggande variabel till relationen mellan tillit och attityd. I tabell 4 redovisas resultatet för 

hur samvariationen mellan ideologi och tillit påverkar attityder. I tabellen inkluderas 

orginalsambandet från tabell 1, för att göra en tydligare jämförelse för hur ideologin påverkar 

sambandet. Som tidigare ovan redovisas även resultatet med kontroll för kön, utbildning och 

ålder i modell 2. 
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Tabell 4 Förslag; Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar  

 Modell 1 Orginalsambande

t 

Modell 2 Orginalsambandet 

Institutionell 

tillit 

-0,263***(0,043) -0.314*** (0,044) -0,233*** (0,043) -0,287***(0,044) 

Ideologi 0,217***(0,022)  0,220*** (0,022)  

     

Kön   -0,180***(0,051)  

Utbildning   -0.145***(0,014)  

Ålder   0,004**(0,001)  

Konstant 3,259***(0,161) 4,940***(0,140) -3,074 (2,882) -1,452 (2,957) 

     

R2 0,088 0,032 0,157 0,098 

N 1510 1528 1448 1465 

Note: signifikantnivå på * p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 

Standardfel visas inom paranteserna 

Modell 2, med kontroll för kön, utbildning och ålder. 

 

Resultatet från modell 1 visar att det fortfarande finns ett signifikant samband mellan 

institutionell tillit och attityder till mycket hårdare fängelsestraff, när ideologi spelar in i 

relationen. Den institutionella tilliten visar sig fortfarande påverka attityder till förslaget 

negativt. Däremot visar resultatet att ideologi påverkar styrkan på orginalsambandet. Det 

resulteras i att styrkan på sambandet förändras från 0,314 till 0,263. När tilliten ökar med en 

enhet minskar människors attityder med 0,263 till skillnad från 0,314. Effekten av tillit på 

attityder minskar med 0,051 när ideologi spelar in i relationen. Resultatet visar att lite av den 

effekt som visas i sambandet mellan tillit och attityd kommer från den direkta effekten av 

människors ideologiska ställningstagandes påverkan på attityderna i fråga. Nedan visas först 

orginalsambandet och sedan sambandet när ideologi spelar in i relationen. 
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   -0,314 

 

    -0,263 

 

 

När resultatet kontrolleras av kön, utbildning och ålder kontrolleras visas samma reaktion på 

sambandet. Det finns fortfarande ett signifikant samband mellan tillit och attityd, där relationen 

är negativ. Även här påverkar ideologi orginalsambandet, där effekten förändras med 0,054 

från 0,287 till 0,233.  

   -0,287 

 

    -0,233 

 

 

Slutligen redovisas resultatet av huruvida ideologi har en interaktionseffekt på sambandet 

mellan tillit och attityder till förslaget. I tabell 5 presenterar den vänsterideologiska 

interaktionseffekten på sambandet. Modell 2 som tidigare visar resultatet med kontrollvariabler. 
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Tabell 5 Förslag; Införa mycket hårdare fängelsestraff för brottslingar  

 Modell 1 Modell 2 

Institutionell tillit -0,261*** (0,044) -0,239*** (0,043) 

Vänster-Dummy -0,516*** (0,057) -0,484*** (0,057) 

Vänster-interaktion 0,000 (0,028) 0,001 (0,027) 

   

Kön  -0,156**(0,051) 

Utbildning  -0,132***(0,014) 

Ålder  0,004* (0,001) 

Konstant 4,931*** (0,138) -1,472 (2,888) 

   

R2 0,082 0,142 

N 1528 1465 

Note: signifikantnivå på * p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 

Standardfel visas inom paranteserna 

Modell 2, med kontroll för kön, utbildning och ålder. 

Analys har även genomförts med högerideologi som interaktionsvariabel, som är icke signifikant. 

 

För att kunna studera ideologins interaktionseffekt på sambandet mellan tillit och attityd 

omvandlas ideologi till en skala mellan 1 och 0. Människor som anses sig vara ”klart till 

vänster” samt ”något till vänster” slås samman till en vänstergrupp. De andra ställningstaganden 

slås ihop till en gemensam grupp vid namn övrigt. Ideologi är nu två skalig och den nya 

variabeln får benämningen Vänster-Dummy. Dummyvariabeln används sedan för att skapa en 

interaktionsvariabel för vänsterideologi. Interaktionsvariabeln visar de vänster ideologiska 

ställningstagandets interaktionseffekt på relationen mellan tillit och attityd. 

 

I likhet med resultatet i tabell 1 och tabell 4, finns det ett signifikant samband mellan den 

institutionella tilliten och attityder till mycket hårdare fängelsestraff. Vidare visar tabellen att 

den nya ideologiskalan har ett signifikant samband med attityder. Däremot visar resultatet i 

tabellen att vänsterideologi inte har någon interaktionseffekt på sambandet. 

Interaktionsvariabeln visas vara icke-signifikant, samt att effekten visar på exakt 0. Analysen 

för höger ideologiska interaktionseffekten visar lika resultat. Det innebär att sambandet mellan 

tillit och attityder visar sig inte ha någon större betydelse i olika ideologiska grupper.  
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Som visas i modell 2, förändras inte den interaktionseffekten med kontroll för kön, utbildning 

och ålder. Resultatet visar fortfarande vara icke-signifikant, vilket betyder att det ideologi inte 

har en interaktions effekt på sambandet mellan tillit och attityder förslaget även i detta fall. 
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5. Hur påverkar institutionell tillit människors attityder till mycket 
hårdare fängelsestraff? 

 
5.1 Slutdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur den institutionella tilliten påverkar människors 

attityder till mycket hårdare fängelsestraff i Sverige. För en djupare förståelse för sambandet 

studerades även huruvida människors ideologiska ställningstagande påverkar sambandet 

mellan tillit och attityderna till förslaget. För att undersöka relationen har de nedanstående 

hypoteserna testats genom en statistisk linjär regressionsanalys.  

 

(H1): Institutionell tillit har en negativ påverkan på attityder till mycket hårdare fängelsestraff 

(H2) Ideologi är en bakomliggande variabel till sambandet mellan institutionell tillit och attityder till 

mycket hårdare fängelsestraff 

(H3): Ideologi påverkar interaktionen mellan tillit och attityder till mycket hårdare 

fängelsestraff 

 

Mai Sato, Shadd Marunas och Anna Kings visar i tidigare forskning att det finns ett negativt 

samband mellan människors tillit och attityder till hårdare straff. Studierna visar att människor 

med låg tillit har en mer positiv attityd till hårdare straff i både Japan och Storbritannien (Sato 

2014, 114–115; Maruna & King 2009, 160). Resultatet av denna studie, visar att det negativa 

sambandet urskiljs även i den svenska kontexten. Studien visar att det finns ett negativt 

signifikant samband mellan institutionell tillit och attityder till mycket hårdare fängelsestraff i 

Sverige. Det innebär att resultatet från denna studie likställs med Mai Sato, Shadd Marunas och 

Anna Kings forskning. Den uppställda hypotesen i studien stämmer därav överens med 

resultatet i studien. Människor som har en låg tillit till de svenska institutionerna har en mer 

positiv attityd till mycket hårdare fängelsestraff i samhället. Förhållandet mellan tilliten och 

attityder kan grunda sig i att människor inte har ett förtroende för att de svenska institutionerna 

kan upprätthålla rättstryggheten i samhället. Att människor inte har förtroende för att 

institutionerna tar sitt ansvar över att lagförbrytarna får det straff som är förenligt med brottet 

som begåtts, kan ligga till grund för resultatet. 

 

För att ideologi ska kunna ha en bakomliggande effekt på orginalsambandet behöver ideologi 

påverka både den institutionella tilliten och attityder till mycket hårdare straff. Tidigare 
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forskning av Wood & Viki visar att människors ideologiska ställningstagande påverkar 

attityder till hårdare straff. Kumlin, Rothstein och Grosse visar även att ideologi påverkar 

människors tillit till institutioner. (Wood & Viki 2001, 34; Kumlin & Rothstein 2005, 355; 

Grosse 2007, 27). Studiens resultat visar att människors ideologiska ställningstagande påverkar 

både den institutionella tilliten och attityderna till förslaget, vilket likställs med tidigare 

forskning. Studien visar att ideologi har en negativ påverkan på tilliten till institutionerna, samt 

positivt på attityder till förslaget om mycket hårdare fängelsestraff. När det gäller ideologi som 

en bakomliggande variabel kan det återigen urskiljas att resultatet likställs med den uppställda 

hypotesen. Det leder till att orginalsambandet mellan tilliten och attityderna till förslaget 

förändras när tilliten samvarierar med ideologi. Det som resultatet visar är att det verkliga 

sambandet mellan tillit och attityder egentligen är svagare än vad det visats i ovanstående 

resultat. Slutsatsen av detta innebär att det finns en viss missvisning i resultatet av 

orginalsambandet. Lite av den effekt som visas i orginalsambandet är egentligen den direkta 

effekten av ideologi på attityder till förslaget.  

 

Däremot visar resultatet att samband mellan tillit och attityder fortfarande existerar, vilket 

betyder att studiens resultat fortfarande likställs med hypotes 1. Det som går att konstatera med 

studien är att ideologi spelar en viktig roll för både attityder till mycket hårdare fängelsestraff 

samt vilken tillit människor har till institutionerna i Sverige. Ideologi har därav visat sig vara 

viktigt att beakta i denna studie, för att få en mer realistisk bild över hur relationen mellan den 

institutionella tillit och attityd till förslaget ser ut i verkligheten. 

 

I denna studie har både den höger- och vänster ideologiska interaktionseffekten studerats. 

Resultatet visar att människors ideologiska ställningstagande inte tycks påverka interaktionen 

mellan institutionella tilliten och attityder till mycket hårdare fängelsestraff. Det resulteras i att 

den sista hypotesen i studien kan förkastas. Att höger- och vänsterideologi inte har en 

interaktionseffekt innebär att det inte finns någon större betydelse för sambandet i någon 

specifik ideologisk grupp. Den institutionella tilliten är inte viktigare hos människor med ett 

specifikt ideologiskt ställningstagande, för att besitta en negativ attityd till förslaget om att 

införa mycket hårdare fängelsestraff. Det finns därför inga skäl att dela upp studien i grupper 

utefter ideologiskt ställningstagande, då interaktionen mellan tilliten och attityden inte skiljer 

sig åt mellan dem. Tidigare studier av Rudolph och Evans som berört denna relation har visat 

att det finns en koppling mellan ideologi, tillit och attityd (Rudolph 2009, 154-155; Rudolph & 

Evans 2005, 668). Däremot har studierna genomförts i en amerikansk kontext samt för attityder 
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till statliga utgifter och skatter, vilket kan vara orsaken till att denna studie inte stödjer den 

Rudolph och Evans forskning. Det kan finnas olika förklaringar till varför relationen inte kan 

skönjas. En jämförelse mellan de amerikanska studierna som indikerar på sambandet, kan vara 

värd att diskuteras. Som tidigare nämnt är den ideologiska höger- och vänsterskalan olika 

beroende på kontexten. De ideologiska ställningstagandena för respektive höger- och 

vänsterskalan kan ha helt olika föreställningar och värderingar. Större skillnader mellan de två 

ideologiska skalorna i den amerikanska kontexten kan vara anledningen till varför resultatet 

skiljer sig åt. Värt att påpeka kan orsaken även ligga i att studierna undersöker helt olika typer 

av politiska förslag. Studien kanske hade visat samma resultat som de amerikanska studierna, 

om attityder till statliga utgifterna eller skatterna studerats. 

 

5.2 Slutsats 
 

Studien har bidragit till ökad förståelse för människors skilda attityder till straffrättsliga förslag. 

Utifrån denna undersökning har det visat sig att den institutionella tilliten har betydelse för de 

skilda attityderna i frågan. Det innebär att människors förtroende visar sig vara av större 

betydelse i det svenska samhället än vad som tidigare iakttagits. Denna studie var ämnad till att 

göra en fortsatt studie gällande sambandet för att bidra med ökad kunskap. Det som går att 

konstatera utifrån studien är att sambandet kan urskiljas även i en svensk kontext. Studien visar 

att även i ett land där det råder generell hög tillit till institutionerna samt en annan politisk kultur 

kan sambandet mellan den institutionella tilliten och attityder till straffrättsliga förslag urskiljas. 

Det leder till att oavsett vilken kontext, politisk kultur eller generell tillit som finns i landet bör 

den institutionella tilliten påverka människors attityder till straffrättsliga förslag. Ideologi är 

något som måste beaktas när relationen ska tolkas. Styrkan på sambandet är egentligen svagare 

än vad som visas i orginalsambandet, när ideologi samvarierar med den institutionella tilliten. 

Studien har även visat att tillitens påverkan på attityderna till förslaget inte är starkare hos 

höger- eller vänster ideologiska grupper. Det innebär att relationen mellan tillit och attityd inte 

har någon större betydelse för människor med olika ideologiska ställningstagande. Då denna 

relation inte kan urskilja en ideologisk interaktionseffekt, när det kommer till attityder till 

mycket hårdare fängelsestraff, är det rimligt att ideologin inte har en interaktionseffekt för 

samband mellan tillit och andra straffrättsliga förslag i samhället.  
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5.3 Fortsatt forskning 
 

Då denna studie enbart har studerat ideologins påverkan på sambandet mellan tillit och attityder 

till hårdare straff, finns det luckor kvar att fylla för vidare studier inom området. För framtida 

forskning hade det varit intressant att studera andra tänkbara variabler som kan påverka 

sambandet mellan tillit och attityder till mycket hårdare fängelsestraff. Ett exempel hade varit 

att studera ifall socioekonomisk status har en interaktionseffekt på sambandet. Något som även 

kan studeras är förslag till andra straffrättsliga frågor, då studien enbart behandlat frågan 

gällande attityder till hårdare fängelsestraff. För framtida studier kan det vara intressant att göra 

en jämförande studie mellan olika straffrättsliga förslag. Studien har dessutom enbart undersökt 

den institutionella tilliten till attityderna i fråga, vilket gör att den medmänskliga och politiska 

tilliten har exkluderats. Fortsatt forskning kan studera sambandet utifrån medmänsklig eller 

politisk tillit. 
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