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Sammanfattning 
Denna uppsats grundar sig i att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan 

förtroendet för försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen. Finns det en koppling 

mellan en av Sveriges mest omtalade myndighet och utbetalningen denna administrerar? 

Uppsatsen studerar om det finns ett samband mellan förtroendet för försäkringskassan och 

attityden till föräldrapenningen. Uppsatsen har utgångspunkt i tidigare forskning gällande 

ämnet och de eventuella sambanden studeras utifrån politisk ideologi i form av vänster-mitten-

höger positionering. Det finns inga studier som testar detta samband fullt ut och genom en 

multivariat regressionsanalys med stödjande mekanismer som är relevanta för sambanden 

studeras detta fullt ut och kompletterar tidigare forskning. Uppsatsen grundar sig i kollektiva 

dilemman som motiverar relevansen av denna undersökning. Användningen av SOM-institutets 

rikstäckande opinionsundersökning från 2016 ger en tydlig och nyanserad bild av människors 

åsikter i dessa frågor och möjliggör att en tydlig bild av sambandet kan ges. Teori och tidigare 

forskning används för att ge avstamp till uppsatsens teoretiska modell och hypoteser. Forskning 

kring attityder används och fokus läggs på Converse teori och den tidigare forskningen utförd 

på området. Tidigare forskning om ideologins påverkan på attityder används samt om statens 

påverkan på policys. Genom att studera sambandet i två steg kan det kartläggas om den 

offentliga myndigheten försäkringskassan gör att vi människor förhåller oss till en viktig 

utbetalning i form av föräldrapenningen baserat på det förtroendet vi har till myndigheten i 

fråga. Således går det att urskilja om myndigheten förändrar våra attityder negativt eller 

positivt. I det andra steget studeras sambandet med interaktionsvariabler för att se effekten av 

statens påverkan på sambandet samt ideologisk rikting. Analysen i denna uppsats visar på att 

det finns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan förtroendet för försäkringskassan 

och attityden till föräldrapenningen samt att politisk ideologi har en inverkan på sambandet 

(Converse, 1964; Holmberg, Weibull, 2013; Hensing, Holmgren, Rohdén, 2010; Bové, 2018). 
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1. Inledning 

Människans drivkrafter att sluta samman i samhällen och bilda stater har ofta beskrivits som ett 

sätt att lösa kollektiva problem och komma tillrätta med den osäkerhet och otrygghet som 

naturtillståndet innebär (Hobbes, 1651; Mansbridge, 2014). I frånvaron av en tredje part som 

kan hjälpa till att reglera och koordinera interaktionen mellan människor riskerar vi att fastna i 

sociala fällor eller kollektiva dilemman, det vill säga situationer där frånvaron av samarbete 

leder till suboptimala utfall (Olson, 1965; Ostrom, 1990). Detta behov av statlig samordning 

blir särskilt påtagligt i storskaliga situationer, där möjligheten till självreglering och kontroll 

omöjliggörs av såväl spatiala avstånd som mängden aktörer. I små grupper, visar forskningen 

av bland andra Elinor Ostrom (e.g. 1990, 2005) att människor på egen hand kan överkomma 

eller undvika sociala fällor, men när gruppen växer och samarbetet blir mer komplext måste 

detta samordnas. Ett klassiskt exempel på en sådan storskalig situation är ett nationellt 

välfärdssystem. Ett välfärdssystem uppfyller kriterierna för en öppen nyttighet (public good): 

när det väl finns på plats får alla (medborgare) tillgång till det, oavsett egen insats. Denna icke-

exkluderbarhet innebär emellertid att en rationell individ lockas att åka snålskjuts på andras 

insatser och därmed inte personligen bidra till nyttighetens produktion. Eftersom varje enskild 

individs insatser är minimala i sammanhanget är en fripassagerare inte något problem, men om 

detta beteende blir utbrett krackelerar systemet snabbt och nyttigheten försvinner. Av denna 

anledning upprättar stater skattesystem där människor tvingas att samarbeta (betala för 

välfärdssystem) och agera i det kollektiva intresset, snarare än att lita till frivilliga insatser. 

 

Denna typ av reglerat samarbete ger dock upphov till ett andra ordningens kollektiva problem, 

nämligen legitimiteten för såväl staten som de verktyg staten använder sig av. Utan legitimitet 

kan inte en stat fungera, och utan legitimitet för olika beslut och policyer riskerar dessa att såväl 

bli ineffektiva som kortlivade (Beetham, 1991; Jagers, Matti, 2010). Hur skapas då denna 

legitimitet? En lång rad tidigare forskning har visat att den institutionella tilliten är helt centralt 

för hur människor formar sina attityder till olika typer av politiska beslut och beslutsfattare 

(Hetherington 1998; Devos et al. 2002; Lubell et al. 2007). Finns det inte förtroende hos 

medborgaren kommer inte samhället fungera och icke fungerande institutioner skapar ett 

misstroende till staten. Tillit är en avgörande faktor för hur en attityd ser ut och tillit till staten 

påverkar hur en attityd ser ut gentemot myndigheter som försäkringskassan (Nye, 1997:4). 

Förtroendet vi människor känner till staten hänger ihop med det förtroende människor besitter 
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gentemot samhällets myndigheter och denna sammankoppling förklarar Nye et al. på följande 

sätt: 

 
 

Ovanstående citat pekar på relevansen för samspelet och samverkan mellan attityder och tillit 

mellan institutioner och policys. Attityder och tillit är en central del inom statsvetenskapen och 

att mäta förtroendet, både på en horisontell och vertikal nivå är en central del inom samhället. 

Sambandet mellan attityder och tillit är viktigt att studera, utan tillit fungerar inte samhället och 

korruption kan skapas. Samverkan mellan dessa två variabler är viktigt då attityden gentemot 

en institution som försäkringskassan kan påverkas av tilliten till staten (Holmberg, Weibull, 

2013). Inom ett statsvetenskapligt perspektiv är detta intressant att undersöka då det är 

intressant utifrån ett perspektiv där bidrag och hur det påverkar människor jämfört med hur den 

offentliga sektorn och staten agerar ideologiskt, socioekonomiskt samt nationalekonomiskt. 

Vad är det egentligen som sker med attityderna inom policysystemen när tilliten till 

institutionerna förändras, kommer dessa attityder påverkas positivt eller negativt? Detta är av 

stor vikt att studera då det eventuellt kan finnas ett samband mellan institutionen 

försäkringskassan och attityden till policy som föräldrapenningen (Holmberg, Weibull, 2013; 

Hensing, Holmgren, Rohdén, 2010). I Sverige är försäkringskassan en viktig aktör gällande 

social trygghet och attityden som finns till en policy är helt avgörande för hur denna policy ser 

ut och hur den fungerar. Föräldrapenningen är en väsentlig policy inom försäkringskassan och 

för nyblivna föräldrar, föräldrapenningen kan vara helt avgörande i hur en familjs ekonomiska 

situation ser ut (Hensing, Holmgren, Rohdén, 2010). 

 

Resultaten från denna analys kan vara betydelsefulla för andra delar inom välfärdsystemet och 

resultaten i denna studie kan appliceras på andra myndigheter och dess policysystem. Ett lågt 

förtroende är problematiskt då detta påverkar attityderna negativt vilket gör att tilliten till 

policysystemen minskar och legitimiteten i samhället drabbas. Åh andra sidan kan ett högt 

”Om människor tror att regeringen är inkompetent och inte går att 

lita på är de mindre benägna att tillhandahålla resurser. Utan dessa 

resurser kan inte regeringen fungera korrekt, fungerar inte 

regeringen korrekt blir människor mer missnöjda och finner 

misstro gentemot regeringen. Denna kumulativa nedåtgående 

spiral skulle kunna utgöra ett stöd för demokratin som en form av 

styrning Nye et al. (1997:4). 

 



 3 

förtroende ha motsatt effekt och medföra positiva inställningar till offentliga utbetalningar. 

Detta är relevant för välfärdssystemen i samhället då ett eventuellt samband kan innebära att 

välfärdsystemet är sammanhängande och stat, institutioner och policys påverkas av varandra. 

Uppsatsen utgår ifrån tilliten till myndighet och attityder till policys, det finns i dagsläget 

begränsade djupgående studier som testar sambandet och testar sambandet på en multivariat 

nivå. Den småskaliga tidigare forskning på svensk nivå på området har tittat på statistiskt 

univariata och potentiellt bivariata samband mellan förtroende för försäkringskassan och 

attityder till trygghetsförsäkringar, däribland föräldrapenningen. Genom att testa detta samband 

noggrant och fullt ut kan denna uppsats komplettera forskningen genom att skapa en helhetsbild 

på en djupare nivå av sambandet (Holmberg, Weibull, 2013). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samspelet mellan institutionell tillit och policyattityder 

närmare, genom att titta på hur förtroendet för den myndighet som hanterar stora delar av det 

svenska välfärdssystemet, försäkringskassan, påverkar attityderna till en del inom välfärden 

nämligen föräldrapenningen. Uppsatsen syftar på att ta reda på hur sambandet ser ut mellan 

försäkringskassan och föräldrapenningen med politisk ideologi som inverkande faktor samt om 

tilliten till staten påverkar sambandet. Detta är relevant att studera då vi människor tenderar att 

ha ett högre förtroende till de samhällsinstitutioner som är nära kopplande med vår överlevad. 

Detta skulle innebära att förtroendet och våra attityder till dessa policys som exempelvis 

föräldrapenningen bör vara förhållandevis höga eftersom dessa policys i många situationer kan 

vara avgörande för personers överlevnad ekonomiskt sett. Detta innefattar även 

försäkringskassan, denna institution klassas som en av Sveriges viktigaste och administrerar 

många offentliga utbetalningar som kan vara avgörande för människors inkomst (Holmberg, 

Weibull, 2013).  
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Först presenteras tillit 

därefter tillit och attityder samt i förhållande till föräldrapenningen och försäkringskassan. 

Därefter beskrivs uppsatsens teoretiska modell. 

  

2.1 Tillit 

Tillit är en central del för attityder och för människors beteende på flera områden. Tillit är 

dagsläget en central roll bakom forskningar gällande attityder och både psykologer, statsvetare 

och sociologer visar på kopplingen mellan attityder och tillit inom en rad områden. Tillit och 

social tillit spelar en viktig roll i samhället, utan tillit till våra medmänniskor och till samhället 

i stort fungerar inte samhället. Social tillit är en central del i hur ett samhälle fungerar och kan 

ses som en typ av socialt kapital (Bretzer, 2005). En stark statlig inblandning i beslut och hög 

grad av statlig kontroll är ofta sammankopplad med negativ tillit och förtroende. I studien 

Regulation and Distrust försöker Aghion, Algan, Cahuc och Schleifer (2010) förklara 

sammankopplingen mellan statligt inflytande och förtroende. Författarna kommer fram till att 

missnöje inte enbart påverkas av hög kontroll utan påverkas av efterfrågan på statlig kontroll. 

Detta medför att finns det en efterfrågan på statlig kontroll och inblandning kommer attityderna 

gentemot statlig kontroll vara positiv, detta ligger i linje med politiska ideologier där vänster 

ideologiska partier är mer positivt ställda till statlig inblandning och har en högre efterfrågan 

på statlig kontroll (Aghion, Algan, Cahuc, Schleifer, 2010). Även Dahlström, Lindvall och 

Rothstein (2013) syftar på att det finns en sammankoppling mellan statens inverkan, 

genomförande och dess politiska beslut. De fann de ingen direkt koppling mellan statens tillit 

och utbetalningen av föräldraförsäkringen. Detta skapar en relevans för uppsatsens 

huvudhypotes att undersöka om det finns ett samband mellan institutionen försäkringskassan 

och utbetalningen i form av föräldrapenningen. Dahlström, Lindvall och Rothstein (2013) syftar 

på att kapaciteten för byråkratin att effektivt kunna genomföra policyprogram och förklarar 

varför det finns variation bland prioriteringarna inom demokratier. Författarna syftar på att om 

statens kompetens och tillit kan ifrågasättas kommer medborgarna vara ovilliga att stödja de 

sociala bidragsystemen. Stater med låg demokratisk kapacitet avsätter mindre till 

policyprogrammen jämfört med stater med hög kapacitet. Sverige, ett land med hög kapacitet 

avsätter mycket till policyprogrammen och de offentliga bidragsystemen (Dahlström, Lindvall, 

Rothstein, 2013). Detta innebär att tilliten och besluten hos staten behöver vara tillförlitliga och 

legitima för att bidragsystemen ska fungera vilket motverkar collective active problemet. Även 
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som Aghion m.fl. (2010) antyder så spelar statens handlingsutrymme roll och Aghion m.fl. 

(2010) menar på att den politiska legitimiteten som finns via institutioner har lika stora effekter 

på politiska beslut som själva regeringen har. Rothstein (1998) antyder även han på relevansen 

för sambandet mellan institution och agerande. Rothstein syftar på att välfärdspolicyn påverkas 

av tilliten till institutioner och även sociala faktorer har en inverkan på människors 

ställningstagande gentemot institutioner. Författaren pekar på att beroende på vilken institution 

som hanterar processen så kan tilliten variera (Aghion, Algan, Cahuc, Schleifer, 2010; 

Dahlström, Lindvall, Rothstein, 2013; Rothstein, 1998; Scholz, Lubell, 1998). Tas detta med i 

beaktan gällande denna uppsats pekar det på relevansen för att studera sambandet mellan 

förtroendet till försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen då det efter genomgången 

litteratur pekar på att förtroendet kan variera beroende på institution vilket gör att 

försäkringskassan som institution studeras noggrant. Utifrån detta kan uppsatsens första 

huvudhypotes formuleras: 

H1: Tillit för försäkringskassan påverkar attityden till föräldrapenningen  

H1 utvecklas och ytterligare hypoteser formuleras dessa är: 

Högre förtroende till försäkringskassan ger positiva attityder till 

föräldrapenningen. 

Lägre förtroende till försäkringskassan ger negativa attityder till 

föräldrapenningen. 

 

2.1.1 Institutionell tillit 
Tilliten till en institution består av två delar, det första är förtroende som bygger på hur en 

människa tycker institutionen fungerar. Det andra är en värdering av institutionen i sig, om en 

människa anser att institutionen är viktig eller inte. Finns det misstro hos politikerna och till 

staten kommer medborgarna i högre grad inte känna legitimitet. Beroende hur skattesatserna 

ser ut i en stat kan tilliten till staten variera (Holmberg, Weibull 2008; Rönnerstrand, Johansson 

2008). Tilliten till staten är viktig och för att de offentliga utbetalningssystemen ska fungera 

krävs det att medborgarna följer skattesystemet vilket medborgarna inte kommer göra om de 

inte finner tillit till exempelvis politiker (Hammar, Jager, Nordblom, 2009). Detta visar på 

relevansen för att studera sambandet mellan förtroende till försäkringskassan som myndighet 

och attityder till föräldraförsäkringen samt visar på att statens roll kan ha en inverkan på 

huvudsambandet mellan förtroende för försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen. 

Detta är relevant att undersöka då politisk ideologi kan ha en relevant inverkan på om en 

människa anser att en institution är viktig eller inte. Det tyder även på en samverkan och 
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samband mellan stat, tillit till institutioner och attityder till utbetalningssystem. Rothstein och 

Stolle (2008) menar på att förtroendet som finns till en stat byggs upp av medborgarna själva 

och pekar på relevansen för socialt kapital. Genom att ha en kultur inom samhället som speglar 

samhällets institutioner och organisationer kan legitimitet skapas och socialt kapital har ett 

samband med politiska och offentliga institutioner. Författarna antyder på att tillit är viktigt 

inom en stat och har inte ett samhälle effektiva, opartiska och rättvisa byråkratier kan inte tillit 

finnas. Detta visar på relevansen att noggrant studera mekanismen mellan tillit till 

försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen (Rothstein, Stolle, 2008). Förtroendet 

människor känner till samhällets institutioner kan påverkas av legitimiteten till staten. Detta 

visar att förtroendet till staten kan vara en faktor till hur stort förtroendet är till 

försäkringskassan och hur attityderna till föräldrapenningen ser ut. Genom att studera en av de 

största myndigheterna i Sverige kan ett eventuellt samband mellan staten och dess påverkan på 

policy i form av föräldrapenningen urskiljas. Valet av en myndighet grundar sig i att för att göra 

djupgående analyser kan inte alla offentliga myndigheter studeras samtidigt eftersom det blir 

svårt att dra nyanserade slutsatser. Genom att analysera hur stort förtroendet är till staten kan 

det analyseras om staten har en inverkan på attityden till föräldrapenningen (Inglehart, 1988; 

Holmberg, Weibull, 2013). 

 
2.2 Tillit & attityder 

Attityder och tillit är en central del inom samhällsvetenskapen och att mäta förtroendet, både 

på en horisontell och vertikal nivå är en väsentlig del för att upprätthålla demokratin och 

förtroendet är centralt då ett samhälle bygger på tilltro. Det horisontella förtroendet är tilliten 

som finns människor emellan och det vertikala förtroendet avser tillit till samhällets 

institutioner och myndigheter. Utan förtroende för staten och samhället i stort skulle vi inte ha 

civiliserade samhällen och människorna i samhället skulle inte känna trygghet. Tillit till 

samhället är viktigt för att motverka korruption och för att skapa en gemenskap (Holmberg, 

Weibull, 2013). Den generella tilliten till staten och dess institutioner är av stark vikt och viktigt 

att studera för att de samhällsbärande myndigheterna såsom försäkringskassan ska ha möjlighet 

att ge understöd till familjer. Enligt Holmberg och Weibull (2013) kan en människas politiska 

ståndpunkt ha en inverkan på förtroendet till försäkringskassan och befolkningens uppfattning 

utgör nationens politiska kultur. Detta resulterar i att politisk kultur är ett avgörande begrepp 

när attityder gentemot föräldrapenningen studeras. Förtroendet för samhället är en viktig 

komponent när förtroendet för försäkringskassan studeras och därigenom de utbetalningar 

dessa administrerar som exempelvis föräldrapenningen. Dock är det svårt att skilja på de 
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deskriptiva förställningarna från de värderande när det gäller vissa samhällsinstitutioner. 

Författarna pekar på att detta beror på att dessa frågor ofta har en stark politisk laddning 

(Holmberg, Weibull, 2013). Begreppet attityd utgår ifrån politisk kultur i samhället och de 

politiska attityderna tillsammans med en persons personliga attityder utgör det som är en 

nations politiska kultur. Nationell identitet innebär hur samhället bör uppfattas och hur en 

människas attityder gentemot samhället bör se ut (Inglehart, 1988). Detta kan appliceras på 

uppsatsens samband om att förtroendet till försäkringskassan kan ha en påverkan på attityder 

till föräldrapenningen.  

 

2.2.1 Attityd och erfarenhet 
Attityder går att koppla till våra erfarenheter och attityder är viktigt för det sociala livet och 

genom våra attityder kan en gemenskap byggas. Människor kan identifieras med en viss 

samhällsgrupp genom att de besitter likande attityder i den frågan, detta är någonting som kan 

ligga till grund för exempelvis en specifik väljargrupp. Enligt Eagly och Chaiken (1993) är 

attityder grunden till våra tankar och observationer. Attityder kan skapas till objekt som till 

exempel hus, kläder, cyklar och även gentemot politiska ideologier (t.ex. konservatism och 

liberalism) (Chaiken, Eagly, 1993). Detta är en bra utgångspunkt för denna uppsats då detta 

pekar på att det finns ett samband mellan attityder och beteende och innebär detta att våra 

attityder präglar det beteende vi har till försäkringskassan. Detta kan innebära att vårt beteende 

gentemot föräldrapenningen egentligen tar grund i attityderna en person har till 

försäkringskassan. Dock är attityder inte enkelt att förstå sig på och speciellt inte i komplexa 

frågor vilket myndighetsorganisationer såsom försäkringskassan är. Citrin och Muste (1999) 

antyder att det finns en sammankoppling mellan attityden till policy som påverkas av tilliten 

till myndighet. Vilket ytterligare argumenterar för att studera det specifika sambandet mellan 

försäkringskassan och föräldrapenningen och inte sambandet generellt (Citrin, Muste, 1999).  

 

2.2.2 Converse konvergensteori 
Converse (1964) studie The Nature of Belief Systems in Mass Publics är viktig när ideologi 

studeras i relation till attityder. Converse relaterar åsikter med tidigare forskning angående 

ideologier för att mäta ideologins relation till attityder. Converse argumenterar för att väljare 

inte agerar utifrån en ideologisk ståndpunkt när de agerar politiskt. Converse går emot den 

demokratiska teorin som förutsätter att väljarna har ideologiska värderingar som beslut baseras 

på. Slutsatsen i Converse konvergensteori visade att majoriteten av väljarna svarade slumpartat 

och det var ett fåtal som hade preferenser att utgå ifrån när de svarade. Detta medför att 
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människors förtroende till välfärdsstaten kan ha en betydande roll när attityden till de offentliga 

utbetalningssystemen såsom föräldrapenningen administreras. Enligt Converse agerar vi inte 

utifrån ideologi utan vi går tillbaka till våra grundläggande värderingar angående välfärdsstaten 

och dess påverkan när vi agerar politiskt detta kan resultera i att förtroendet en individ känner 

till staten har en inverkan på uppsatsens huvudsamband och är av stor relevans att studera. Detta 

pekar på att en människas grundläggande värderingar är det som utgör hur vi agerar gentemot 

institutioner som försäkringskassan och socioekonomiska faktorer bör inte en stor inverkan på 

en individs förtroende gentemot de offentliga myndigheterna såsom försäkringskassan. 

Converse studie ligger till grund för fortsatt forskning inom området och Hurwitz och Peffley 

(1987) tar stöd ifrån Converse (1964) i sin undersökning om hur attityder är strukturerade. 

Hurwitz och Peffley (1987) antyder på att det finns ett samband mellan värderingarna och vi 

människor ”faller” tillbaka på våra grundläggande värderingar när vi fattar beslut. Slutsatsen i 

denna forskning tyder på att det finns ett sammanhang mellan politiskt beteende och ideologier 

men författarna antyder att människor handlar generellt oavsett deras värderingar vilket tar stöd 

i Converse teori och motiverar att Converse (1964) ståndpunkter är en viktig del när ideologier 

studeras. 

 
2.3 Attityder och tidigare forskning om försäkringskassan & föräldrapenningen  

Både svenska och utländska forskare syftar på relevansen för politisk ideologi gällande 

uppsatsens huvudsamband dock är Converse studie relevant som ifrågasätter vikten av politisk 

ideologi. Aaron, McCright, Riley, Marquart-Pyatt, (2016) antyder att politisk ideologi har en 

stark inverkan när attityder och tillit studeras, de menar på att ideologi har en stark påverkan på 

människor. Politisk ideologi har en påverkan på hur vi agerar i olika frågor och ytterligare 

faktorer för ideologins relevans gällande attityder har Gromet, Kunreuther, Larrick (2013) 

studerat som i sin undersökning drar slutsatsen att beroende på en person politiska ideologi så 

ställer sig personen olika till frågan i studien och medborgarna med likande ideologier ställde 

sig likadant till frågan (Aaron, McCright, Riley, Marquart-Pyatt, 2016; Gromet, Kunreuther, 

Larrick, 2013). 

 

Politisk ideologi har även en inverkan på attityder gentemot ett lands offentliga sektor och de 

sociala välfärdssystemen vilket medför att hur människor placerar sig utefter vänster-höger 

skalan är av relevans för uppsatsen. Väljarna följer ett tydligt mönster gällande blockpolitiken 

och vänster-höger skalan när det gäller frågor om sociala välfärdsystemen vilket innebär 

försäkringskassan och föräldrapenningen, graden av utbetalningarna varierar beroende på 
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regeringskonstellation (Svallfors, 2010). Hensing, Holmgren, Rohdén (2010) och Svallfors 

(2010) antyder att människor med en politisk åskådning till vänster tenderar att vara mer 

frikostiga och ha ett högre förtroende om en jämförelse görs med människor med en politisk 

åskådning åt höger. Vilket visar att blockpolitikens ideal stämmer och partisympati har en 

inverkan på hur hög tilliten är. Dock varierar tilliten beroende på vilken regering som innehar 

regeringsställning. Detta understryker teorier om att väljarna överlag är mer nöjda med 

institutionerna när deras respektive parti sitter i regering. Försäkringskassan ses som en 

”politisk styrd myndighet” och väljarna med högt förtroende till riksdag och regering tenderar 

att ha ett högt förtroende för samhällsinstitutioner och vice versa (Hensing, Holmgren, Rohdén, 

2010; Junestav, 2014; Svallfors, 2010). Converse (1964) samt Ajzen och Fishbein (1980) 

antyder att politisk ideologi är viktigt när samband mellan attityder och tillit studeras och därav 

ämnar sig uppsatsen att undersöka hur politisk ideologi påverkar attityder till 

föräldrapenningen. Genom detta kan ideologins roll för hur förtroendet för en 

samhällsinstitution kan påverka attityder till offentliga utbetalningar studeras. Tas detta med i 

beaktning gällande denna uppsats argumenterar detta för de olika ideologiernas relevans för 

uppsatsens huvudhypoteser och för varför ideologi är viktigt att analysera. Detta stärker 

huvudsambandet och formulerar uppsatsens underhypotes: 

H2: Politisk ideologi åt vänster påverkar attityder till föräldrapenningen positivt.  

 

Enligt Converse (1964) har människor inte en ideologisk åsikt när uttrycker politiska attityder 

vilket är viktigt för att se hur tillit till försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen 

hänger ihop. En koppling kan göras till försäkringskassans socialförsäkringsrapport Varför har 

medborgarna högre förtroende för Skatteverket än för Försäkringskassan och vad behöver 

Försäkringskassan göra för att förtroendet ska öka? skriven av Arnek (2014) gällade 

väljarbeteende. Författaren antyder ”att det låga förtroendet för försäkringskassan till stor del 

är en funktion av ett antal faktorer som i grunden har att göra med hur myndigheten utför sitt 

uppdrag” (Arnek, 2014). I och med detta anammar författaren Converse (1964) konvergensteori 

om att väljarnas attityder gentemot samhällsinstitutioner inte beror på politiska ideologier. 

Arnek (2014) menar på att medborgarens attityder gentemot försäkringskassan förändras 

beroende på vilket bemötande medborgaren får av handläggaren. Detta innebär att tilliten till 

försäkringskassan och de sociala institutionerna inte är beroende av politisk ideologi som Ajzen 

och Fishbein (1980) samt Aaron m.fl. (2016) antyder (Arnek, 2014; Ahzen, Fishbein, 1980; 

Aaron, McCright, Riley, Marquart-Pyatt, 2016). Detta genom att hänvisa undersökningens 

resultat att ”en majoritet av de som uppger sig ha ett bristande förtroende för försäkringskassan 
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motiverar detta med ett missnöje rörande myndighetens bemötande, service, kompetens m.m.” 

(Arnek, 2014). Även Palmer och Ekstedt (2012) tar upp att grupper med ett högre behov av de 

sociala utbetalningarna och de sociala trygghetssystemen som till exempel föräldrapenningen, 

bostadsbidrag och sjukersättning generellt sett har ett högre förtroende än de grupper som inte 

är beroende av utbetalningarna, vilket exempelvis kan vara personer med högre inkomstnivå. 

Detta ligger i linje med Converse studie om att människor handlar utifrån varje situation och i 

detta fall känner ett högre förtroende om de har behov av utbetalningarna och handlar inte 

utifrån ideologi (Palmer, Ekstedt, 2012). Baserat på ovanstående teorier genom att ta stöd i 

Converse (1964) teori om att vi inte agerar utifrån ideologi kan uppsatsens hypotes växa fram. 

Det innebär att politisk ideologi inte bör ha en inverkan på sambandet försäkringskassan och 

föräldrapenningen utan dessa ovanstående teorier stöder i större utsträckning sambandet om att 

förtroendet för staten och samhället i stort bör ha en inverkan på uppsatsens huvudsamband.  

 

Furnham (2001) visar på relevansen för att studera socioekonomiska variabler såsom 

utbildningsnivå, inkomstnivå samt politisk tillhörighet. Resultatet i studien visade på att politisk 

tillhörighet hade en inverkan på människor attityder gentemot barnsocialisering och därmed 

föräldrapenningen. Unga föräldrar, låginkomsttagare och lågutbildade har en positivare 

inställning till föräldrapenningen och offentliga utbetalningar detta stämmer överens med 

attityderna gentemot föräldrapenningen och försäkringskassan (Furnham, 2001). Detta 

formulerar uppsatsens sista underhypotes: 

H3: Lägre inkomstnivå har en positiv påverkan på attityder till 

föräldrapenningen 

 

2.3.1 Försäkringskassans sjunkande förtroende 

Det vertikala förtroendet, hur hög tilliten är till institutioner i samhället är viktigt att studera 

eftersom det innebär hur hög människors tillit är till försäkringskassan som institution. 

Holmberg och Weibull (2008) menar på att mätandet av det vertikala förtroendet är komplext 

och svårt när det gäller försäkringskassan. Tilliten till försäkringskassan hänger nära ihop med 

det vertikala förtroendet med andra institutioner såsom de politiska institutionerna riksdag och 

regering m.fl. Yttre faktorer såsom vad som händer i omvärlden har en påverkan på de svenska 

institutionerna exempelvis gjorde terrorattacken 2001 i USA att tilliten för de svenska 

samhällsinstitutionerna steg och tilliten varierar beroende på hur viktig en samhällsinstitution 

anses vara (Holmberg, Weibull, 2008). Men vad är det som ligger till grund för det minskade 

förtroendet för försäkringskassan? Detta är någonting jag ska gå djupare inpå nu. Hensing, 
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Holmgren och Rohdén (2010) undersökning Sänkt förtroende för försäkringskassan undersöker 

vad det är som ligger till grund för det minskade förtroendet för försäkringskassan. Någonting 

som har en central betydelse för en fungerande demokrati, legitimiteten hos offentliga 

institutioner och därigenom legitimiteten för försäkringskassan och för ekonomisk tillväxt är 

det politiska förtroendet. Författarna pekar på att förtroendet för en institution är sammansatt 

av två delar, det första är hur väl medborgarna anser att institutionen fungerar vilket innebär en 

utvärdering av institutionen. Den andra delen är en värdering av institutionen i sig om en 

medborgare anser att den är viktig eller oviktig detta resulterar i att förtroendet medborgarna 

har till försäkringskassan är en sammanvägning av de två ovannämnda faktorerna. 

Försäkringskassan lyfts ofta fram som den viktigaste aktören i Sverige för det sociala 

stödsystemet då det är den myndighet som administrerar de sociala försäkringarna. Detta då de 

sociala försäkringarna ligger till grund för att undvika sociala skillnader i hälsa bland 

befolkningen. Politiska beslut har påverkat socialförsäkringen och försäkringskassan har 

genomgått stora förändringar vilket har en påverkan på förtroendet till försäkringskassan och 

är bakomliggande faktorer till det låga förtroendet till myndigheten. Detta bidrar till att 

undersökningar angående förtroendet till försäkringskassan är väsentligt (Hensing, Holmgren, 

Rohdén, 2010). Dager, Palmer, Xie (2015) studerar även de vad som påverkar förtroendet till 

de svenska ekonomiska trygghetssystemen men de studerar även hur tilliten samverkar med 

förtroendet för försäkringskassan. Studien visar på att det finns ett samband men medborgarna 

har generellt sätt svårt att skilja på lagstiftningen angående de sociala försäkringarna och dess 

administration. Analysens resultat visar på att förtroendet för försäkringskassan påverkar 

tilliten till alla de ekonomiska trygghetssystem som testades dock är detta ett komplext resultat 

då försäkringskassan som enskild förklaringsfaktor samverkar med andra faktorer som graden 

av hur komplext ett beslut är. Författarna antyder att det finns begränsad tidigare forskning 

inom området och antyder att ”enligt genomgången av litteraturen finns det ingen tidigare studie 

som har till syfte att undersöka samband mellan tillit till ett lands ekonomiska trygghetssystem 

och förtroende för den myndighet som administrerar trygghetssystemen” (Dager, Palmer, Xie, 

2015) 

 

2.3.2 Föräldrapenningen som variabel 

Ovan nämnt motiverar valet av föräldrapenningen som variabel, genom att studera denna 

betalning som inte har en underliggande negativ samklang som exempelvis sjukförsäkringen 

har går det att tydligare förstå förtroendets påverkan och ett eventuellt samband. Enligt Dager, 

Palmer och Xie (2015) kan lagstiftningen och försäkringskassan ha en inverkan på den positiva 
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samklangen hos föräldraförsäkringen vilket ytterligare motiverar relevansen för denna uppsats. 

Föräldrapenningen är inte lika tydligt granskad i jämförelse med de andra utbetalningarna och 

skapar därmed en större lucka i forskningen. Föräldraförsäkringen är den utbetalningen som rör 

flest människor inom försäkringskassan och är dess största förmånsgrupp. Denna försäkring 

kan vara avgörande för nyblivna föräldrar vilket medför att analysen går att koppla till andra 

närliggande utbetalningar på ett relevant sätt (Dager, Palmer, Xie, 2015; Palmer, Ekstedt, 

2012).  

 

Enligt ovan kan sambandet mellan förtroende för försäkringskassan och attityder till 

föräldrapenningen vara extra relevant att undersöka. Utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv är 

detta relevant då det är intressant utifrån ett perspektiv där bidrag och hur det påverkar 

människor jämfört med hur den offentliga sektorn och staten agerar ideologiskt, 

socioekonomiskt samt nationalekonomiskt. Forskningen ovan diskuterade sociologiska 

faktorers påverkan men diskuterade inte statens inverkan på sambandet mellan 

försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen vilket denna uppsats ämnar göra. 

Attityder till föräldrapenningen kan ha skiftningar i relevans beroende på hur försäkringskassan 

sköts och hur utomstående faktorer såsom mediebilden uppmärksammar ämnet. Beroende på 

hur den politiska arenan förändras och uppmärksammas kan det ha en inverkan på offentliga 

utbetalningar i och med att det har en inverkan på samhällsinstitutionen i fråga relevansen i 

denna studie ligger på i vilken utsträckning attityden till offentliga utbetalningar 

(föräldrapenningen) påverkas av den institutionen (försäkringskassan) som administrerar 

utbetalningen. Min granskning visar att denna studie är av relevans för uppsatsens empiriska 

forskningsproblem och bidrar till uppsatsens teori. Den tidigare forskningen bidrar till att 

uppsatsen huvudsamband inte enbart kommer vara negativt, förtroendet för försäkringskassan 

har en negativ inverkan på attityder till föräldrapenningen utan att detta kan ha en positiv 

inverkan, är förtroendet bland medborgarna högt för försäkringskassan bidrar de till att 

medborgarna har positiva attityder gentemot föräldrapenningen.  

 

Uppsatsen syftar på att ta reda på hur sambandet ser ut mellan försäkringskassan och 

föräldrapenningen med politisk ideologi som inverkande faktor samt om förtroendet till staten 

påverkar detta samband. Uppsatsen utgår ifrån att det finns i dagsläget finns begränsade 

djupgående studier som testar sambandet och testar sambandet på en multivariat nivå. Den 

småskaliga tidigare forskning på svensk nivå på området har tittat på statistiskt univariata och 

potentiellt bivariata samband mellan förtroende för försäkringskassan och attityder till 
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trygghetsförsäkringar, däribland föräldrapenningen. Stöd i påståendet av att det finns begränsad 

tidigare forskning på det specifika området pekar Dager, Palmer och Xie (2015) på efter deras 

granskning av tidigare studier på området. Politisk ideologi är centralt när tillit och attityder 

studeras och inkluderat i denna multivariat analys är ideologi som ämnar förklara hur 

människors identifiering till höger eller vänster ger en inverkan på sambandet. Genom en 

användning av dessa variabler kan ett bidrag till forskningen skapas eftersom ideologi är viktigt 

för frågan. Att studera sambandet mellan stat, myndighet och bidrag skapar en djupgående 

förståelse för hur dessa variabler samverkar och genom att noggrant testa detta via en 

multivariat flernivås regressionsanalys skapas en vidareutveckling av tidigare studier (Dager, 

Palmer, Xie, 2015; Holmberg, Weibull, 2013; Hensing, Holmgren, Rohdén, 2010).  

 

2.4 Teoretisk modell 

Den teoretiska modellen nedan visar huvudsambandet mellan den oberoende variabeln 

förtroendet till försäkringskassan och beroende variabeln attityder till föräldrapenningen detta 

för att studera sambandet. Kontrollvariablerna som används är kön, utbildningsnivå, 

inkomstnivå, yrkesgrupp och bostadsort för att säkerhetsställa att det inte är en bakomliggande 

faktor till att attityderna till föräldrapenningen förändras. Bakomliggande variabeln i detta 

samband är politisk ideologi och innebär hur människor placeras sig utifrån vänster-

högerskalan och används för att se ideologins inverkan på huvudsambandet. 

Interaktionsvariabeln förtroende till staten används för att se statens inverkan på attityder till 

föräldrapenningen. Interaktionsvariabeln i form av förtroende för försäkringskassan* politisk 

ideologi används för att se hur interaktionen mellan dessa påverkar attityden till 

föräldrapenningen. Den teoretiska modellen är konstruerad på följande sätt för att uppsatsens 

syfte ska uppfyllas på ett konkret sätt. Den teoretiska modellen tydliggör om myndigheten har 

en inverkan på förtroendet till utbetalningen. Genom denna modell kan jag tydliggöra ett 

eventuellt samband, modellen kan konstrueras på andra sätt men denna anser jag uppfyller 

uppsatsens syfte.  
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Teoretisk modell: 
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Politisk ideologi 
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Förtroende för staten 
Interaktionsvariabel 
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3. Metod och material 
I nedanstående avsnitt presenteras uppsatsens metodval följande av en beskrivning av 

datamaterialet. För att analysera hypoteserna och således testa dessa används en multivariat 

regressionsanalys. Förutom den beroende samt den oberoende variabeln används 

kontrollvariabler, bakomliggande variabeln politisk ideologi och interaktionsvariabeln 

förtroende till staten och politisk ideologi. 

 
3.1 Metod 

För att studera ett eventuellt samband mellan förtroendet till försäkringskassan och attityder till 

föräldrapenningen används en kvantitativ undersökning i form av en multivariat 

regressionsanalys. Genom användningen av en multivariat regressionsanalys går det att dra 

noggranna slutsatser om det eventuella sambandet. En multivariat regressionsanalys är en 

analysform som används för att se samband och genom att ha en multivariat och inte bivariat 

analys undersöks fler variabler inom analysen. 

 
3.2 Material 

Materialet i undersökningen insamlandes via beställning av den nationella SOM-

undersökningen från 2016. SOM-institutet är en undersökningsorganisation som grundades 

1968 och utför opartiska undersökningar inom en rad olika forskningsområden. Alla 

variablerna som används i uppsatsen studeras utifrån resultatet i SOM-undersökningen. 

Undersökningen genomfördes med enkätfrågor och det utfördes sex parallella undersökningar 

samtidigt som totalt omfattade 20 400 personer. Innehållet i dessa undersökningar skiljer sig åt 

och majoriteten av frågorna är ställda i en av de sex undersökningarna. Varje undersökning 

innehåller ett sannolikhetsurval med 3 400 personer med invånare från hela Sverige. 

Deltagarnas ålder är mellan 16–85 år gamla och urvalet innehåller utländska och inhemska 

individer. SOM-undersökningar används då detta urval är det största som går att få tag på 

gällande uppsatsens variabler och är också anledningen till varför detta material används (Bové, 

2018). 

 

För att studera sambandet användes följande variabler: 

Förtroendet till försäkringskassan frågan som ställdes var: Ange också̊ hur stort förtroende du 

har för följande: Försäkringskassan. Svarsalternativen bestod av en femgradigskala vilket var 

följande: 1. Mycket stort förtroende, 2. Ganska stort förtroende, 3.Varken stort eller litet 

förtroende, 4. Ganska litet förtroende och 5. Mycket litet förtroende (Bové, 2018). Denna 
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variabel kodades om till en ny skala där: 1. Mycket litet förtroende, 2.Ganska litet förtroende, 

3.Varken stort eller litet förtroende, 4. Ganska stort förtroende, 5. Mycket stort förtroende 

 

Attityder till föräldrapenningen: Vilken är din åsikt om följande förslag? Reservera en större 

del av föräldraförsäkringen till papporna? Svarsalternativen bestod av en femgradigskala, 1. 

Mycket bra förslag, 2. Ganska bra förslag, 3.Varken bra eller dåligt förslag, 4. Ganska dåligt 

förslag och 5. Mycket dåligt förslag (Bové, 2018). Variabel där enbart förtroendet för 

föräldraförsäkringen gick ej att få tag på och därmed har en variabel som är närliggande 

används. Denna variabel kodades om: 1. Mycket dåligt förslag, 2. Ganska dåligt förslag, 3. 

Varken bra eller dåligt förslag, 4. Ganska bra förslag, 5. Mycket bra förslag (Bové, 2018). 

 

Bakomliggande variabel i form av politisk ideologi: Man talar ibland om att politiska åsikter 

kan placeras in på en vänster–högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en 

sådan skala? Svarsalternativen var följande: 1. Klart till vänster, 2. Något till vänster, 3.Varken 

till vänster eller till höger, 4. Något till höger och 5.Klart till höger. Denna variabel kodades 

om till: 1–2 =Vänster, 3= Mitten och 4–5= Höger (Bové, 2018).  

 

Staten interaktion på sambandet: På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket 

demokratin fungerar i Sverige? Svarsalternativen bestod av en fyrgradig skala, 1. Mycket nöjd, 

2. Ganska nöjd, 3. Inte särskilt nöjd och 4. Inte nöjd alls. Denna variabel kodades om till en ny 

skala där: 1. Inte nöjd alls, 2. Inte särskilt nöjd, 3. Ganska nöjd, 4. Mycket nöjd (Bové, 2018). 

 

Kontrollvariablerna mättes utifrån: 

 Kön-enkätsvar kompletterat med register, svarsalternativen bestod av 1=Kvinna, 2=Man samt 

3=Annat (Bové, 2018). 

 

F152 Utbildningsnivå, Svarsalternativen i denna fråga var: 1=Grundskola, 2=Studier vid 

gymnasium, folkhögskola, 3=Examen från gymnasium, folkhögskola, 4=Eftergymnasial 

utbildning, 5=Studier vid högskola/universitet samt 6=Examen från högskola/universitet. 

Denna variabel kodades om där: 1–3= 1. Gymnasium samt 4–5= 2.Högskola/Universitet (Bové, 

2018).  
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F154 Hushållets årsinkomst där svarsalternativen bestod av: 1= 100 000–200 000, 2=201 000–

300 000, 3=301 000–400 000, 4=301 000–400 000, 5= 401 000–500 000, 6= 501 000–

600 000, 7= 601 000–700 000, 8= 701 000–800 000, 9=801 000–900 000 samt 901 000–

1 000 000. Denna kodades om till en ny skala där: 1=100 000–500 000, 2= 501 000–800 000 

samt 3= 800 000–1 000 000 (Bové, 2018). 

 

F132 Nuvarande eller tidigare yrkesgrupp, Svarsalternativen bestod av: 1=Tjänsteman, 2= 

Tjänsteman med arbetsledande funktion, 3= Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande 

funktion, 4= Arbetare, 5= Arbetare med arbetsledande funktion, 6= Företagare: ingen 

anställd, 7= Företagare: 1–9 anställda, 8= Företagare: 10 eller fler anställda, 9= 

Jordbrukare: ingen anställd samt 10= Jordbrukare: en eller fler anställda. Detta kodades om 

till en ny skala där: 1= Tjänsteman, 2= Arbetare, 3= Jordbrukare samt 4= Företagare (Bové, 

2018). 

 

F148 Typ av nuvarande bostadsområde, svarsalternativen till denna fråga var: 1= Storstad: 

centralt, 2= Storstad: ytterområde/ förort, 3= Stad: centralt, 4= Stad: ytterområde, 5= Större 

tätort, 6= Mindre tätort samt 7= Ren landsbygd. Detta kodades om till en ny skala där:  

1= Landsbygd, 2= Tätort samt 3=Storstad/ Stad (Bové, 2018).  
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4. Analys och resultat 
Nedan presenteras resultatet vilket börjar med en deskriptiv analys av variablerna följande av 

ett antal bivariata och multivariata regressionsanalyser för att testa uppsatsen hypoteser. 

Därutöver diskuteras det eventuella samband och analysens resultat diskuteras. 

 

4.1 Deskriptiv analys 

Resultatet börjar med en deskriptiv analys över variablernas antal (N), medelvärde och 

standardavvikelse vilket visas i Tabell 1, denna tabell visar antalet svar för varje variabel, 

medelvärde som innebär det genomsnittliga svarsvärdet och standardavvikelse som innebär hur 

mycket värdet avviker från medelvärdet. Bootstrap har använts i samtliga regressionsanalyser 

med ett urval på 1000 svar och konfidensintervall på 95%. Bootstrap används för att motverka 

typ 1-fel. 

 
Tabell 1: Variablernas antal (N), standardavvikelse och medelvärde: 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse 

Förtroende till försäkringskassan (IV) 1371 2.9395 1.09743 
Attityder till föräldrapenningen (DV) 1624 2.80 1.182 
Politisk ideologi (Bakomliggande/interaktion) 9828 6.53 17.904 

Förtroende för staten (Interaktion) 6383 2.6868 .75074 
Kön (Kontroll) 9828 1.49 1.106 
Utbildningsnivå (Kontroll) 8123 1.4982 .500 

Inkomstnivå (Kontroll) 9133 2.3017 .7899 
Yrkesgrupp (Kontroll) 8551 1.7162 .8994 

Bostadsort (Kontroll) 9504 1.545 .73163 
Data från Bové (2018) 
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4.2 Korrelationsanalys 

 Korrelationsanalysen nedan studerar en eventuell korrelation (samband). Ingen korrelation 

innebär mellan variablerna innebär att det inte finns ett samband eller att det sambandet som 

finns är svagt. I denna analys studeras det även om det finns multikollinearitet. 
 
Korrelationsanalys: Samtliga variabler 
 Förtroende 

till 
försäkring
skassan 

 

Attityder 
till 
föräldra- 
penningen 

Politisk 
Ideologi 

 

Förtroen
de för 
staten 

Kön 
 

Utbildn
ings- 
nivå 

 

Inkoms
t- 
nivå 

 

Yrkes- 
grupp 

 

Bostads
- 
område 

 

Förtroende till 
försäkringskassan 

1 -.024 
 

.017 
 

.301** -.019 
 

.081* 
 

-.016 
 

-.085** 
 

-.083* 
 

Attityder till 
föräldrapenningen 

-.024 1 -.017 -.039 -.024 -.028 .021 .022 .071* 

Politisk ideologi .017 .017 1 -.059 -.044 -.005 .036 .027 .008 
Förtroende för 
staten 

.301** -.039 -.059 1 -.009 .202** -.118** -.177** -.105** 

Kön -.019 -.024 -.044 -.009 1 -.072* -.073* .127** -.053 
Utbildningsnivå .081* -.028 -.005 .202** -

.072* 
1 -.208** -.201** -.156** 

Inkomstnivå -.016 .021 .036 -.118** -
.073* 

-.208** 1 .104** .073* 

Yrkesgrupp -.085** .022 .027 -.177** .127*
* 

-.201** .104** 1 .090** 

Bostadsområde -.083* .071* .008 -.105** -.043 -.156** .073* .090** 1 
Data från Bové (2018) 
Signifikanta koefficienter som ***p<.001, **p<.01, *p<.05 

Modellen visar på att det finns korrelation mellan variablerna men enligt ovan resultat är det 

inte problem med multikolliearitet. 

4.3 Linjära regressionsanalyser 

Därefter utfördes linjära regressionsanalyser för att studera ett eventuellt samband. Adjusted R2 

används för att förklara andelen varians mellan variablerna och desto högre resultat desto högre 

är förklaringskraften. Adjusted R2 används då denna variabel tar hänsyn till andelen oberoende 

variabler i analysen. B- koefficienten visar hur om effekten av den oberoende variabeln på den 

beroende detta är negativt eller positivt och anger i vilken utsträckning de oberoende 

variablerna påverkar den beroende. 

I tabell 2 Modell 1 studeras regressionen av den oberoende variabeln, förtroende till 

försäkringskassan som förväntas ha effekt på attityder till föräldrapenningen. I Tabell 2 Modell 

2 studeras regressionen om förtroendet för försäkringskassan har en påverkan på attityder till 

föräldrapenningen med kontrollvariablerna, i Modell 3 visas resultatet utifrån regressionen med 
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den bakomliggande variabeln politisk ideologi och såldes dess inverkan på huvudsambandet. I 

tabell 2 Modell 4 presenteras om förtroendet för försäkringskassan har en inverkan på attityder 

till föräldrapenningen med interaktionsvariabeln samt kontrollvariabler detta för att studera 

statens inverkan på sambandet. I sista modellen, Modell 5 presenteras en interaktionsvariabel i 

form av förtroendet för försäkringskassan*politisk ideologi, detta för att studera interaktionen 

av dessa två variablers inverkan på attityder till föräldrapenningen.  

Tabell 2: Regressionsanalys DV: Attityder till föräldrapenningen 

Data från Bové (2018) 
B-koefficienter, standarfel i parantes 
Signifikanta koefficienter som ***p<.001, **p<.01, *p<.05 
 

Modell 1 visar att sambandet mellan förtroendet till försäkringskassan och attityden till 

föräldrapenningen är signifikant (p=.001) och kan därmed säkerhetsställas ha en påverkan på 

förtroendet till föräldrapenningen som enligt denna analys är negativ. Det justerade värdet R2 

är .060 (6%) vilket medför en positiv förklaringsgrad. I modell 2 med kontrollvariabler är 

förtroendet till försäkringskassan (p=.039), inkomstnivå (p=.042) och bostadsort (p=.041) 

signifikanta och kan säkerhetsställas ha en inverkan på sambandet. Det justerade värdet ligger 

på R2=.023 (2.3%) vilket är en relativt låg positiv förklaringskraft. Förtroendet till 

försäkringskassan, kön (p=.511) och bostadsort har en negativ inverkan på sambandet, dock är 

få av dessa variabler signifikanta. Enbart yrkesgrupp (p=.213), utbildningsnivå (p=.062) och 

inkomstnivå har en positiv inverkan på sambandet. I modell 3 med politisk ideologi som 

bakomliggande variabel är det justerade värdet R2=.024 (2.4%) vilket är en låg positiv 

förklaringskraft, sambandet är därmed positivt. Förtroendet för försäkringskassan (p=.039), 

 Modell 1: DV 
förtroende till 
föräldrapenningen 

Modell 2: DV 
förtroende till 
föräldrapenningen 

Modell 3: DV 
förtroende till 
föräldrapenningen 

Modell 4: DV 
förtroende för 
föräldrapenningen 

Modell 5: DV 
förtroende till 
föräldrapenningen 

Förtroende till 
försäkringskassan 

-.052 (.057) ** -.097 (.055) * -.078 (.063) *   

Politisk ideologi   -.072 (.075) *   
Förtroende stat* 
Förtroende försäkringskassan 

   .001 (.001) *  

Förtroende försäkringskassan* 
politisk ideologi 

    .021 (.001) * 

Kön  -.052 (.083) -.061 (.011)  -.051 (.076) -.042 (.052) 
Utbildningsnivå  .041 (.003) -.038 (.006) -.029 (.080) .038 (.021) 
Inkomstnivå  .101 (.047) * .035 (.051) * .013 (.048) * .095 (.017) * 
Yrkesgrupp  .022 (.039) .016 (.043) .033 (.043) .042 (.038) 
Bostadsort  -.052 (.054) * .102 (.054) * -.320 (.014) * -.412 (.062) * 
Adjusted R2 .060 .023 .024 .018 .018 
Constant 5.297 (.474) ** 6.562 (.790) ** 4.477 (.615) *** 5.309 (.635) ** 5.125 (.701) ** 
N 1580 1075 1075 1075 1075 
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politisk ideologi (p=.031), inkomstnivå (p=.040) och bostadsort (p=.046) är signifikanta i denna 

analys och kan därmed sägas ha en konstaterad inverkan på sambandet. Inkomstnivå, 

yrkesgrupp (p=.420) och bostadsort har en positiv inverkan på sambandet medans resterande 

variabler har en negativ inverkan även politisk ideologi har en negativ inverkan. 

 

 I modell 4 med interaktionsvariabel förtroendet för staten*förtroendet för försäkringskassan 

för att studera statens inverkan på huvudsambandet är det justerade värdet R2=.018 (1.8%). I 

denna regressionsanalys är interaktionsvariabeln (p=.049), inkomstnivå (p=.038) och 

bostadsort (.041) signifikanta och kan urskiljas ha en inverkan på sambandet. Kön (p=.524), 

utbildningsnivå (p=.636) och bostadsort har en negativ inverkan på sambandet mellan 

försäkringskassan och föräldrapenningen. Resterande kontrollvariabler och 

interaktionsvariabeln förtroendet för staten*förtroendet för försäkringskassan har en positiv 

inverkan. Enbart i denna analys har förtroendet för försäkringskassan som interaktionsvariabel 

en positiv inverkan på sambandet om en jämförelse görs med tidigare utförda regressioner. 

 

I modell 5 med interaktionsvariabel i form av förtroendet för försäkringskassan*politisk 

ideologi för att se hur politisk ideologi interagerar med förtroende för försäkringskassan och 

påverkan attityderna för föräldrapenningen har på sambandet går det att urskilja att det 

justerande värdet R2=.018 (1.8%) vilket medför en positiv förklaringsgrad och enligt denna 

analys är förtroendet för försäkringskassan*politisk ideologi (p=.041) signifikant och därmed 

går det att säga att politisk ideologi interagerar med försäkringskassan och därigenom påverkar 

attityderna till föräldrapenningen. Även inkomstnivå (p=.034) och bostadsort (p=.041) är 

signifikanta och kan därmed säkerhetsställas ha en inverkan på attityderna till 

föräldrapenningen. Enbart kön (p=421) och bostadsort har en negativ inverkan på sambandet 

och resterande variabler i denna analys har en positiv påverkan på sambandet. Sambandet 

mellan förtroendet för försäkringskassan och attityderna till föräldrapenningen blir mer positiva 

b=0.21 när denna interaktionsvariabel tas med i analysen.  
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4.4 Sammanställning av analys 

Nedanstående figur (Figur 1) visar sambandet i den teoretiska modellen utifrån 

regressionsanalysens resultat. 

 
Figur 1: 

 

   

       

 

  

 

                                        

            

           

 

 

 
 

 

 
= Positivt signifikant samband  

= Negativt signifikant samband 

= Positivt icke-signifikant samband 

= Negativt icke-signifikant samband  

Förtroende för försäkringskassan  
Oberoende variabel   

Attityder till föräldrapenningen 
Beroende variabel 
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Utbildningsnivå 

Inkomstnivå 
Yrkesgrupp 
Bostadsort 

Kontrollvariabler 
  
 

Politisk ideologi 
Bakomliggande/interaktions 

variabel 

Förtroende för staten 
Interaktionsvariabel 
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5. Diskussion 
Nedan diskuteras uppsatsens slutsatser noggrant och avslutas med en diskussion om bidrag till 

framtida forskning och möjligheter till fortsatt utveckling. 

 

5.1 Analytiska slutsatser 

Genom användningen av bootstrap går det att motverka typ 1-fel i regressionsanalyserna, detta 

motverkas genom att ett slumpat urval tas ut och motverkar att nollhypotesen feltolkas och att 

variabler blir signifikanta på grund av den höga svarsfrekvensen. Bootstrap säkerhetsställer 

regressionsanalysernas resultat i denna uppsats och gör analyserna trovärdiga. Dock är det 

justerande värdet relativt lågt vilket medför att resultatens slutsatser måste bör tolkas med 

försiktighet. Uppsatsens huvudsamband, sambandet mellan förtroendet till försäkringskassan 

och dess påverkan på attityder för föräldrapenningen är signifikant och därmed kan det sägas 

att förtroendet för försäkringskassan har en inverkan på attityder till föräldrapenningen. 

Försäkringskassans inverkan på attityden till föräldrapenningen förändras och blir mindre 

negativ b=-.097>b=-.052 när kontrollvariablerna tas med i analysen detta visar på att 

kontrollvariablerna har en inverkan på sambandet, studeras dock varje kontrollvariabel enskilt 

går det att urskilja att effekterna av kontrollvariablerna inte är jättehöga och slutsatsen blir att 

kontrollvariablerna har en liten påverkan på uppsatsen huvudsamband. Intressant att ta i 

beaktning när analysen diskuteras är att inkomstnivå har en positiv påverkan b=.101 på 

uppsatsens huvudsamband. Denna analys är signifikant och en påverkan kan därmed 

säkerhetsställas. Genom att inkomstnivå är positivt innebär det att ju högre lönen är desto mer 

positivt ställd är personen i fråga gentemot föräldrapenningen som utbetalning. Detta är inte i 

linje med tidigare forskning och kan eventuellt förklaras med att dessa personer inte använder 

sig av försäkringskassan som myndighet i jämförelse med de som har en lägre inkomstnivå. 

Detta kan göra att de personerna som inte använder myndigheten i lika stor utsträckning ställer 

sig mer positiv till denna och därigenom utbetalningen denna administrerar i form av 

föräldrapenningen. Utbildningsnivå har en negativ påverkan när politisk ideologi tas med i 

analysen b=-.038, detta visar på att människor med en hög utbildningsnivå generellt sätt är mer 

negativa gentemot föräldrapenningen vilket även är i linje med den tidigare forskningen nämnd 

i uppsatsen. Studeras kontrollvariabeln i form av bostadsort går det att se i analysen att denna 

har en negativ inverkan, detta medför att personer som bor i storstäder generellt sett har en mer 

negativ syn på policys och i denna analys har mer negativa attityder gentemot 

föräldrapenningen. När slutsatserna gällande analysen dras bör det dock göras med en 
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försiktighet eftersom det justerade värdet är relativt lågt i alla analyserna vilket medför att 

förklaringskraften i sambandet är lågt.  

 

När politisk ideologi tas med som bakomliggande variabel går det att urskilja att förtroendet för 

försäkringskassan har en lägre påverkan på attityder till föräldrapenningen b=-.078<b=-.097. 

Detta är i linje med tidigare forskning om att politisk ideologi har en inverkan på vårt 

förtroende, detta visar att ideologi har en inverkan på förtroende och gör att sambandet blir 

svagare. Detta är i linje med Converse (1964) teori om att politisk ideologi inte har en stark 

inverkan på hur människor ställer sig till de offentliga myndigheterna. Om förtroendet till staten 

ökar har det en positiv påverkan på attityder till föräldrapenningen b=.001 detta går att urskilja 

i interaktionsvariabeln. Interaktionsvariabeln visar på relevansen att förtroende för staten är 

viktigt, förtroendet för staten påverkar förtroendet till försäkringskassan och därigenom 

attityder till föräldrapenningen. Detta visar att det finns en sammankoppling mellan stat och 

föräldrapenningen, skulle legitimiteten i samhället minska kommer det påverka människors 

attityder till policyn i form av föräldrapenningen. Interaktionsvariabeln själv har som ovan 

nämnt en svag påverkan men genom att studera det justerade värdet går det att se att en 

sammankoppling finns.  

 

När sambandet mellan försäkringskassan och föräldrapenningen studeras sjunker sambandet 

när politisk ideologi tas med i analysen dock har politisk ideologi som enskild faktor en svag 

påverkan (b=.042). Detta medför att partialsambandet gällande politisk ideologi går att påvisa 

och ideologi har en påverkan på huvudsambandet mellan förtroendet till försäkringskassan och 

attityder till föräldrapenningen, sambandet blir mindre med politisk ideologi än utan. Tidigare 

forskning har testat sambandet på en bivariat nivå genom att noggrant ha studerat sambanden 

på en multivariat nivå med politisk ideologi som bakomliggande variabel kan denna uppsats 

förklara de faktiska sambanden. Dessa analyser var signifikanta och det går därmed att 

säkerhetskälla att förtroendet för försäkringskassan har en inverkan på attityder till 

föräldrapenningen och politisk ideologi som variabel har en negativ inverkan på detta samband.  

 

Den första interaktionsvariabeln förtroende för staten*förtroende för försäkringskassan visar 

att förtroendet för försäkringskassan har en inverkan på attityder för föräldrapenningen och att 

beroende på hur högt förtroendet för staten är så varierar effekten av försäkringskassans 

inverkan på föräldrapenningen. Ett högt förtroende för staten och försäkringskassan har en svag 

positiv påverkan på attityderna gentemot föräldrapenningen b=.001. Det går även att se att 
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kontrollvariablerna generellt sett har en längre inverkan på attityderna till föräldrapenningen 

när den första interaktionsvariabeln tas med i analysen. Interaktionsvariabeln förtroende för 

försäkringskassan*förtroende för staten medför att sambandet mellan förtroendet för 

försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen blir positivt b=.001 vilket visar på att 

legitimiteten som finns till staten är av stor vikt när en policy som föräldrapenningen studeras. 

Staten har en inverkan på attityderna till policys i form av föräldrapenningen, när statens 

inverkan tas med i beaktan så skiftar sambandet från att vara negativt till att bli svagt positivt 

detta gör att legitimiteten och förtroendet människor känner till staten är av stor vikt för vår 

inställning gentemot föräldrapenningen och myndigheten denna administreras av vilket är 

försäkringskassan.  

 

Interaktionsvariabeln förtroende för försäkringskassan*politisk ideologi visar hur förtroendet 

för försäkringskassan påverkar attityderna till föräldrapenningen och hur denna påverkan 

förändras beroende var personen i frågan anser sig vara på utefter vänster-mitten-höger skalan. 

Analysen visar att politisk ideologi har en negativ påverkan b=-.072 detta medför att ju längre 

höger ut en person anser sig vara desto mer negativa attityder har personen i fråga gentemot 

föräldrapenningen. I relation till Converse studie om att vi inte agerar utifrån ideologi utan 

utifrån våra grundläggande värderingar går det urskilja i uppsatsen att ideologi (b=-.072) har 

en påverkan på sambandet men sambandet mellan försäkringskassan och föräldrapenningen är 

högre utan politisk ideologi och slutsatsen kan därmed dras att vi i större grad agerar utifrån 

våra grundläggande värderingar när vi skapar förtroende till offentliga utbetalningar som 

föräldrapenningen (p=-.078<p=-.097). Detta visar på att politisk ideologi har en negativ 

inverkan på attityden till föräldraförsäkringen när staten tas med i beaktan i analysen. Det kan 

visa på att ideologi och politiker har en inverkan på människors attityder gentemot policys som 

försäkringskassan. Detta är i linje med tidigare forskning och påvisar för relevansen av 

legitimitet i samhället. Kontrollvariablerna har generellt sett en liten påverkan gällande 

sambandet och har svag positiv eller negativ påverkan gällande attityden till föräldrapenningen. 

Politisk ideologi som bakomliggande variabel visar att vänster av ideologierna är mer positivt 

ställda till utbetalningen av föräldrapenningen vilket ligger i linje med tidigare forskning om 

partiet som innehar regeringsställning samt att vänster som ideologi är positivt inställda till 

institutioner och offentliga utbetalningar. Detta visar på att uppsatsen teorier stämmer att höger 

ideologi är i högre utsträckning mer negativt inställda till offentliga utbetalningar. 
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Uppsatsens första huvudhypotes (H1) stämmer enligt analysen, förtroendet till 

försäkringskassan påverkar attityden till föräldrapenningen. Dock kan inte huvudhypotesen 

sägas stämma fullt ut då kontrollvariablerna påverkar styrkan av sambandet mellan förtroendet 

för försäkringskassan och attityderna till föräldrapenningen. Utökningen av uppsatsens 

huvudhypotes bör bekräftas då förtroendet till försäkringskassan har en negativ påverkan på 

attityder till föräldrapenningen och kan därmed sägas ha en negativ inverkan på 

föräldrapenningen, detta är samband är signifikant vilket medför att det går att säkerhetsställa 

ett samband. Uppsatsens underhypotes H2 bör bekräftas eftersom analysen visar på att politisk 

ideologi åt vänster har en positiv påverkan och denna påverkan blir i högre grad lägre och 

negativ ju längre ut åt höger av ideologierna som studeras vilket visas när politisk ideologi 

används som bakomliggande variabel. Dessa variabler är signifikanta vilket gör att det går att 

säkerhetsställa att ideologisk positionering har en inverkan på hur starkt och i vilken riktning 

sambandet mellan förtroendet för försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen går. 

Uppsatsen sista underhypotes (H3) kan inte antas stämma, inkomstnivåns inverkan på 

sambandet är positivt gällande attityderna till föräldrapenningen b=.101 och analysen visar på 

att en högre inkomstnivå ger positiva attityder gentemot föräldrapenningen. Det går att 

konstatera att förtroendet för försäkringskassan har en påverkan på attityden till 

föräldrapenningen precis som uppsatsens huvudhypotes och teoretiska modell antar. Slutsatsen 

är att den teoretiska modellen kan bekräftas, det finns ett samband mellan förtroende för 

myndighet och attityd till utbetalning. Någonting som stärker relevansen för 

föräldraförsäkringen som variabel är att denna inte är granskad i lika stor utsträckning och inte 

har en lika negativ samklang i jämförelse med exempelvis sjukersättningen och därav studerar 

denna uppsats föräldrapenningen för att fylla en lucka inom forskningen.  

 

5.2 Avslutande diskussion & bidrag till framtida forskning 

Resultatet från denna undersökning kommer ha ett viktigt bidrag för forskningen, resultatet kan 

i framtiden potentiellt appliceras på andra studier och undersökningar om likande men även 

andra institutioner. Resultatet kan appliceras på andra offentliga utbetalningar och vad detta 

betyder i en statsvetenskaplig kontext. Exempelvis kan denna undersökning appliceras på 

myndigheter såsom pensionsmyndigheten och därigenom hur förtroendet till denna påverkar 

attityden gällande de offentliga utbetalningar pensionsmyndigheten har. Genom användningen 

av politisk ideologi går det potentiellt att urskilja om det är myndigheten i sig som bidrar till 

negativa eller positiva attityder gentemot de offentliga utbetalningarna eller om det är politisk 

ideologi som är en bakomliggande faktor. Men potentiellt också det omvända, hur förtroendet 
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för en samhällsinstitution kan påverka offentliga inbetalningar, exempelvis inbetalningar till 

Kronofogden, utifrån ideologi. Eftersom R2 värdena i denna analys var relativt låga går det inte 

att dra direkta slutsatser och fortsatt forskning inom området är relevant för att studera det 

exakta sambandet mellan myndighet och offentlig utbetalning. När ett antal studier gjorts kan 

det sedan dras slutsatser gällande exempelvis förtroende till myndigheter och synen på 

välfärdsstatens omfattning och struktur och så vidare. Teoretiska modellen kan i framtiden 

utvecklas för ytterligare studera hur förtroendet förändras och andra eventuella samband 

gällande myndigheter. Medborgarnas syn på en institution präglas av politisk ideologi och 

genom sambandet i denna uppsats går det att föra analysen vidare. Det går genom denna uppsats 

diskutera om utbetalningssystem såsom föräldrapenningen men också närliggande 

utbetalningar som pensionsmyndigheten bör administreras via en offentlig eller privat 

verksamhet. Genom att eventuellt administrera denna privat kan det medföra att attityderna och 

förtroendet blir klart mer positiva då höger av de politiska ideologierna tenderar att vara mer 

negativt inställda till offentliga utbetalningssystemen än mitten och vänster. Resultaten i denna 

uppsats kan bidra till framtida forskning och medföra ytterligare studier inom området gällande 

administrationen av utbetalningar och hur dessa bör finansieras. Detta kan möjligtvis appliceras 

på andra myndigheter och statliga organisationer, detta kan gälla förtroendet och om attityden 

gentemot denna såldes förändras av att den administreras på ett annat sätt. Framtida forskning 

kan studera attityder till föräldrapenningen men även andra offentliga utbetalningar och det 

omvända sambandet rörande offentliga inbetalningar samt noggrannare studera sambandet 

utifrån varje ideologi.  
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