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Abstract

The aim of this thesis is to test a fundamental assumption in Fukuyama´s theory of 
the miniaturization of society. That assumption is that large organisations foster a 
larger radius of trust than smaller organisations do.

Data of individuals memberships and trust in 14 western developed countries 
is derived from World Value Surveys and European Value Surveys. A series of 
logistic regressions is made to compare the effect from memberships in different 
organisations on generalized trust. The focus is on two of Fukuyama´s examples 
of large organisations that are assumed to cultivate a larger trust, labour unions 
and political parties.

The results  shows that  no  support  can  be  found for  the  claim that  labour 
unions have a larger effect on trust than other organisations. Political parties show 
a more puzzling result, most of the time no significant effect at all can be found, 
but when it can be found the effect is relatively strong.

Nyckelord:  Socialt  kapital,  miniatyrisering,  miniaturization,  Fukuyama,  trust, 
participation, radius of trust.
Antal ord: 9334
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1 Inledning

Fukuyama  kom precis  innan  millenieskiftet  ut  med  boken  The  Great  Disruption 
(1999). Bokens huvudtema är en analys av varför en mängd indikatorer med koppling 
till  socialt  kapital  började röra på sig i hela den västerländska världen i mitten av 
1960-talet.  Dessa  indikatorer  kan  ordnas  in  under  brottslighet,  familj  och  tillit. 
Brottsligheten  steg.  Familjer  började  dela  på  sig  och  föda  färre  barn.  Tilliten  i 
samhället sjönk. 

Min uppsats kommer att ta avstamp i en liten del av den här boken. Nämligen en 
teori som Fukuyama presenterar för att förklara paradoxen med att tillit och att det 
sociala deltagandet i form av grupper och gruppmedlemskap går åt olika håll. Tilliten 
i  samhället  sjunker  medan  organisationsgraden  är  stabil  eller  till  och  med  stiger 
(Fukuyama  1999:85-91).  Det  är  en  paradox  eftersom att  inom forskningen  kring 
socialt kapital ses ofta tillit och socialt deltagande som två sidor av samma mynt och 
man förväntar sig att de bör gå åt samma håll (Lindström 2005). Teorin  benämns 
som  samhällets  miniatyrisering  av  Lindström,  på  engelska  the  miniaturization  of 
community.

Fukuyama menar att ett skäl till att vi inte har kunnat förklara detta innan är att vi 
inte har tagit hänsyn till kvalitativa skillnader mellan de grupper och organisationer 
som vi deltar i. Den kvalitativa skillnad som han menar har ändrats är hur stor radie 
av tillit  som organisationer ger upphov till.  Han menar att  vi i västvärlden i lägre 
utsträckning  deltar  i  organisationer  liknande  militär,  partier,  fackförbund  och 
storföretag,  istället ägnar vi alltmer tid åt enfrågerörelser, aerobicsklasser och andra 
mindre  grupper  och  organisationer.  Den  för  paradoxens  förklaring  avgörande 
skillnaden menar Fukuyama är att den förra gruppen är grogrund för en stor radie av 
tillit,  medan  den senare föder  en mindre  radie  av tillit.  Kännetecken för  de olika 
formerna av deltagande visas i tabellen nedan:

Grupper för stor radie av tillit Grupper för liten radie av tillit
* Har stort inflytande i samhället.
* Samlar många individer från 
olika delar av samhället.
* Samlar stora skaror till möten.
* Har en bred agenda. 

* Har litet inflytande i samhället.
* Samlar få människor från samma 
del av samhället.
* Samlar små skaror till möten.
* Har en smal agenda.

Inom forskningen kring socialt kapital ges tillit en väldigt stark förklaringskraft. Hög 
tillit sägs fungera som en slags smörjmedel som får samhällsmaskineriet att fungera 
smidigt  och  är  en  karakteristika  för  öppna,  toleranta  och demokratiska  samhällen 
(Delhey et al 2011:797). Med detta som bakgrund finns det, om Fukuyama har rätt, 
starka skäl för samhällen att vara uppmärksamma på och förbereda sig inför denna 
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typ av förändrat socialt deltagande. På det lokala planet skulle en nedläggning av en 
stor arbetsgivare på en ort, med följden att anställningar i stället skulle ske hos flera 
små företag, på lång sikt kunna innebära att tilliten skulle sjunka. På ett nationellt 
plan skulle ett stort utträde ur fackförbund och politiska partier på sikt sänka tilliten 
människor  emellan.  Med  tanke  på  de  allvarliga  konsekvenser  som  Fukuyama 
beskriver så är det anmärkningsvärt att han inte presenterar några empiriska bevis för 
att teorin stämmer. Då teorin inte har blivit testad mot empirin anser jag att det vore 
för teorins trovärdighet motiverat att göra ett försök att testa teorin mot verkligheten.

1.1 Frågeställning

Syftet är att testa Fukuyamas teori om samhällets miniatyrisering mot empirisk data, 
mer specifikt en av teorins grundantaganden. Frågeställningen lyder:

Har  medlemskap  i  fackförbund  och  politiska  partier  en  större  påverkan  på  den  
generella tilliten än vad medlemskap i andra organisationer har?

1.2 Teoretisk ansats

Min förhoppning med uppsatsen är att kunna säga någonting om hur pass väl ett av 
grundantagandena i teorin om samhällets miniatyrisering stämmer. En förutsättning 
för Fukuyamas  teori  är  att  vissa grupper har större effekt på tilliten än vad andra 
grupper  har.  Ifall  undersökningen  inte  visar  att  det  finns  en  skillnad  mellan 
fackförbunds och politiska  partiers  påverkan  i  detta  avseendet  jämfört  med  andra 
organisationer så är det ett allvarligt bakslag för teorin.

Ifall sambandet inte kan ses betyder det inte att teorin i helhet är felaktig. Men det 
betyder att med nuvarande operationalisering går det inte att bevisa något samband. I 
så fall ligger bollen i förfäktarna av teorins händer att utveckla teorin eller närmare 
definiera hur de två typerna av grupper inom teorin om samhällets miniatyrisering bör 
operationaliseras.

Om det kan styrkas att fackförbund och politiska partier  har en större effekt så 
betyder  inte  heller  det att  hela  teorin om samhällets  miniatyrisering  är sann. Man 
skulle till exempel kunna tänka sig att de har en större effekt, men att förändringarna i 
organisationsgrad inte samvarierar med förändringar i tillit.  Det finns alltså många 
delar att undersöka närmare innan det är möjligt att uttala sig om teorin som helhet. 
Jag tror dock att en undersökning av olika organisationers påverkan på den generella 
tilliten är ett nödvändigt första steg.

1.3 Avgränsning
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Det  är  en  möjlighet  att  medlemskap  kan  ha  en  effekt  som  verkar  indirekt  eller 
fördröjt. Föreställ dig att du ställs inför tillitforskningens standardfråga: Tycker du på 
det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan  
vara  nog  försiktig  i  umgänget  med  andra  människor? En  sak  du  kanske  tar  i 
beaktande är något som medlemskap i ett parti kan förmedla, nämligen människors 
ansvarstagande för  samhället.  I  så  fall  är  det  inte  ditt  egna  medlemskap  som har 
påverkat  ditt  svar på frågan utan andras medlemskap.  En undersökning av andras 
medlemskaps påverkan är väldigt relevant för teorin om samhällets miniatyrisering. 
Samtidigt hade det krävt helt andra tillvägagångssätt och jag ser ingen möjlighet att 
kombinera studier av båda formerna av påverkan i utrymmet för den här uppsatsen.

Fackförbund och politiska partier är bara två av de fyra exempel som Fukuyama 
ger på organisationer som han menar tillhör skaran som har en större effekt på tilliten 
än andra organisationer. Tyvärr har jag inte kunnat hitta någon data som inbegriper 
vare sig militär tillhörighet eller  anställning inom storföretag. All undersökning av 
den  effekten  måste  därmed,  utan  tillgång  till  ny  data,  ske  på  en  nivå  över 
individnivån.

En speciell grupp inom teorin om samhällets miniatyrisering är de medlemskap 
som  är  rent  destruktiva  för  tilliten.  Detta  är  grupper  som  har  en  låg  tillit  som 
samlingspunkt. Fukuyama nämner grannsamverkansgrupper som ett exempel på den 
här typen. Dessa kommer inte heller att analyseras i denna uppsats. Det bör inte ha 
några  konsekvenser  för  prövning  av  teorin  som helhet  då  min  bedömning  är  att 
sådana grupper är ett sidospår och inte ett huvudspår inom teorin.

1.4 Begreppsdefinitioner

1.4.1 Tillit

Tillit  är  ett  svårdefinierat  och  komplext  begrepp.  Oftast  så  mäts  det  med  någon 
variant av ”standardfrågan” Generally speaking, would you say that most people can  
be trusted or that you need to be very careful in dealing with people? som visades i 
svensk form ovan. Frågan har använts ända sedan 1948 och är väl beprövad. Sverige 
och de övriga  nordiska länderna ligger konstant i topp över hur stor andel som svarar 
att man kan lita på de flesta människor (Delhey et al 2011:787).

Frågans konstruktion gör att svaren man får är ganska oprecisa. En svaghet är att 
man får inte veta så mycket om styrkan på tilliten, det är en betydande skillnad mellan 
att vara beredd att låna ut pengar till en obekant, släppa in en främling i sitt hem eller  
att lita på att en lärare sätter så rättvisa betyg som möjligt. Hur mycket litar man på de 
flesta människor? 

 En annan aspekt av frågan som har fått mycket uppmärksamhet är  vilka, eller 
hur många som de svarande tänker på när de ska svara på frågan. Vilka är de flesta? 
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Innefattar  det  även  andra  etniciteter  och  religioner,  eller  svarar  man  utifrån  ens 
erfarenhet av de man umgås och träffar i vardagen? Populärt så kallas detta för radien 
av tillit.

I  den senast utförda World Value Survey genomförd 2005-2008  lades det till 
frågor kring tillit som var mer detaljerade för att kunna visa mer om radien av tillit. 
Detta använde Delhey med flera för att skapa en bild av vilka man i olika länder och 
kulturer menar med de flesta. Detta gjorde man genom att skapa ett index för vad man 
kallar in-group-trust och ett för så kallat out-group-trust. Till det första hörde frågorna 
om tillit  till  familjen, bostadsområdet  samt personliga kontakter.  Tillit  till  de man 
träffar för första gången, de av annan religionstillhörighet och de av annan nationalitet 
hör till out-group-trust.

Detta är bara en av många indelningar. Ett annat populärt sätt att kategorisera tillit 
till olika grupper är genom att dela in den i vertikal och horisontell tillit. Den vertikala 
tilliten är riktad till institutioner, auktoriteter osv. medan horisontell tillit handlar om 
mer jämlika relationer.

En annan fråga man kan ställa sig är vad begreppet ”careful” inrymmer, och vad 
det betyder för olika människor. En person som är välbärgad, stark, frisk och ung 
kanske inte behöver vara försiktig på samma sätt som den som är fattig, sjuk och 
svag. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att den personen tror mer gott om ”de 
flesta” (Reeskens – Hooghe 2007:516).

Delhey och hans medförfattare kunde genom att bearbeta sina index få en grov 
uppskattning om radien av tillit för varje land. Deras slutsats är att det finns skäl att 
vara  försiktig  med  hur  man  använder  standardfrågan  då  det  kan  variera  mellan 
kulturer (Delhey et al 2011:791-793). Reeskens och Hooghe analyserar stabiliteten av 
tillitsfrågan i väsvärlden, och manar även de till  en viss försiktighet med hur man 
jämför tillit länder emellan. De kommer dock fram till att de underliggande faktorerna 
är  de  samma.  I  den  inbördes  placeringen  mellan  länderna  sker  det  ingen  stor 
förändring i toppen och botten, endast i mitten av listan förändras läget (Reeskens – 
Hooghe 2006). Med det här som bakgrund menar jag att standardfrågan fungerar väl 
för syftet här då fokuset inte ligger på att jämföra effekten av medlemskap mellan 
olika länder.

1.4.2 Western developed world

Vad  som  är  västvärlden  eller  ”western  developed  world”  som  är  Fukuyamas 
benämning råder det ingen konsensus om och Fukuyama definierar aldrig heller sin 
användning av begreppet.

Jag  kommer  att  använda mig  av  de länder  som det  finns  data  för  från första 
omgången av i World Values Survey (WVS) och European Values Survey (EVS) 
som är de källor jag har fått mitt material ifrån. Anledningen till att jag vill ha data 
som  är  från  långt  tillbaka  i  tiden  är  att  Fukuyama  hävdar  att  samhällets 
miniatyrisering  är  en utdragen process som pågått  under en lång tid.  Min data  är 
hämtad från en tidsspann från 1981 till 2009.
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Eftersom  Fukuyama  inte  har  definierat  sin  syn  på  vilka  länder  som  ingår  i 
Western  Developed  World  har  jag  tvingats  göra  en  egen  bedömning.  Datan  som 
används är baserad på undersökningar gjorda i länder som bör räknas som delar av 
Western  Developed  World,  exempelvis  de  länder  som  räknades  som  delar  av 
västblocket innan muren föll. När jag har stött på tveksamheter och gränsfall har jag 
valt att undvika dessa länders tillhörande data.
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2 Teoretiskt sammanhang

Samhällets  miniatyrisering  är  framförallt  ett  sätt  att  förklara  den tidigare  nämnda 
pardoxen med att tillit och organisationsgrad inte rör sig åt samma håll, ett förändrat 
beteendemönster  som  Fukuyama  menar  leder  till  minskad  tillit  i  samhället. 
Grundtanken är att människor ”förr i tiden”, utan möjlighet till att vara mycket mer 
specifik än så, i större utsträckning deltog i en annan typ av grupper. Dessa grupper 
var en bättre grogrund för tillit än vad de organisationer som människor ”nu för tiden” 
tillhör och rör sig i.

Lindström (2005) visualiserar paradoxen på ett bra sätt i en fyrfältare. Enligt det 
gängse sättet att tänka kring socialt kapital så rör vi oss bara mellan det nedre vänstra 
hörnet och det övre högra hörnet. Teorin om samhällets miniatyrisering är ett sätt att 
fylla i den övre vänstra rutan som uppstår när tillit och socialt deltagande inte längre 
samvarierar.

Ordet  miniatyrisering  återspeglar  den  individualisering  som  Fukuyama  menar  är 
kännetecknande för dessa nutida grupper. Något hårddraget kan man säga att bilden 
Fukuyama  målar  upp är  att  tidigare  engagerade  sig  folk  i  stora  massrörelser  och 
diskuterade breda frågor, medan vi nu istället engagerar oss och intresserar oss för 
enfrågerörelser  (Fukuyama 1999:85-91).  Fukuyama är varken ensam eller  först  att 
varna för det här. Ett känt namn är Putnam som med boken  Bowling Alone (1995)  
uppmärksammade amerikanernas nya vana av att gå och bowla ensamma.

Kritiker till idén om att vi blir mer och mer individualiserade och att intresset för 
att  ta del av samhället  dalar brukar påpeka att  detta är  någonting som har sagts i  
urminnes tider. Det typiska exemplet är att man  presenterar citatet ”Barnen av idag 
är tyranner. De säger emot sina föräldrar, glufsar i sig maten, och tyranniserar sina 
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lärare”, med knorren på slutet att citatet brukar tillskrivas Sokrates som påstås ha 
sagt det för närmare 2500 år sedan.

Redan år 1790 uppmärksammade Condorcet inför Académie française  att varje 
generation  anklagar  sig  själv  för  att  vara  mindre  samhällsintresserad  än  de 
föregående kohorterna.  Sedan dess  har  frågan då  och då kommit  tillbaka,  Robert 
Bellah varnade för den ökande individualismen på 80-talet och i den traditionen har 
sedan  Putnam,  Lane  och  Fukuyama  med  flera  sedan  fortsatt  (Stolle  -  Hooghe 
2005:149-150).

Ordet  mindre  är  ett  nyckelord  i  ämnet.  Grupperna  är  mindre,  det  är  mindre 
spridning  bland  folket  i  grupperna,  agendan  är  mindre  och  även  inflytandet  som 
organisationerna har är mindre. Anledningen till att det här får effekt på tilliten, enligt 
Fukuyama,  är  att  mekanismen  som  tillit  sprider  sig  genom  är  socialisationen 
(Fukuyama 1995). När vi bara rör oss bland en viss sorts människor, diskuterar en 
viss  typ  av  ämnen  och  så  vidare  så  minskar  vår  känsla  av  samhörighet  och  vår 
förståelse för många andra grupper av människor.  Detta får i  förlängningen också 
konsekvensen att tilliten mellan människor minskar.

Fukuyama är inte ensam om att ange socialisationsprocessen som den mekanism 
tillit sprider sig genom. Normer, attityder och mentala förhållningssätt sprids genom 
socialisationsagenter  så  som  skola,  vänner,  familj  och  organisationer  (Lindström 
1995:10). Paxton menar att tillit till stor del handlar om förutsägbarhet och utsatthet 
(Paxton 2007). Om vi bättre kan förstå och tolka världen, och därefter anpassa oss 
efter vad vi upplever ter den sig också mindre riskfylld. Ifall vi därtill  inte är lika 
utsatta för faror har vi ännu mindre skäl till att vara försiktiga vid möten med andra 
människor. Ett talande exempel på detta är sårbarheten som en förälder som har små 
barn kan känna jämfört med någon utan barn (Paxton 2007:49). Det är inte svårt att 
föreställa sig att  småbarn i närheten kan göra en person mer försiktigt  inställd  till 
okända.

Även  andra  inom  fältet  stora  namn  som  Putnam,  Shah,  Brehm  och  Rahn 
argumenterar  för  att  medlemskap  eller  åtminstone  deltagande  i  olika  typer  av 
organisationer påverkar tilliten (Uslaner 2002:116). Som nämnts tidigare så är socialt 
deltagande och social tillit  tillsammans det som utgör grunden för vad som brukar 
benämnas  som socialt  kapital.  Socialt  deltagande  +  social  tillit  =  socialt  kapital. 
Kritiker menar att sammankopplingen mellan deltagande och tillit sker utan reflektion 
(Lindström 2005:5). 

En av de hårdaste kritikerna mot idén om att socialt deltagande och tillit är två 
sidor av samma mynt är Eric Uslaner. En kritik som Uslaner har är att han menar att  
det är få individer som spenderar tillräckligt mycket tid i de här organisationerna för 
att de ska kunna fungera som en betydande socialisationsagent. Tillit menar han är en 
väldigt  grundläggande fråga  om livsåskådning som inte  ändras  i  första  taget.  Ens 
inställning till andra människors pålitlighet menar han grundläggs i barndomen, och 
avgörs snarare av uppväxt och föräldrarnas inställning en ens delaktighet  i föreningar 
som vuxen. (Uslaner 2002:119).

 Dessutom menar att han att de flesta organisationer som vi tillhör inte för oss 
samman med människor som är annorlunda än oss själva. Den tillit som då eventuellt  
skulle byggas upp är av den art att den tillhör vad som kallas in-group-trust. Uslaner 
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tar även upp att alla organisationer inte kan förväntas bygga tillit. Som exempel tar 
han upp vissa politiska, etniska samt religiösa grupper (Uslaner 2002:119-120). Dessa 
gruppers eventuella effekt faller utanför uppsatsens ramar,  se diskussion under  1.3 
Avgränsning. Min uppfattning är dock att Uslaner har ett  motsägelsefullt resonemang 
när han hävdar att vissa grupper har en negativ effekt på tilliten samtidigt som han 
menar att tillit i stort sett inte påverkas av deltagande i vuxen ålder.

Fukuyama undgår dock just denna kritiken eftersom han skiljer på olika grupper. 
Indelningen  i  de  olika  grupperna  ligger  väldigt  närliggande  skillnaden  mellan  så 
kallad in-group-trust och out-group-trust.  Fackförbund etcetera menar han ger out-
group-trust  medan  han  resonerar  liknande  Uslaner  angående  den  andra  typen  av 
organisationer.

Uslaner  testar  olika  organisationers  effekt  på  tillit  genom  en  linjär 
regressionsanalys och placerar organisationer därefter i olika grupper efter hur stor 
effekt de har. I detta fallet hamnar fackförbund i kategorin ”no effect” och politiska 
partier i ”middle effect”. Datan han använder är från USA och kommer från diverse 
välrenommerade undersökningar (Uslaner 2002:126-127). De säger alltså ingenting 
om europeiska förhållanden. Därefter kontrollerar han för reciprokal kausalitet mellan 
tillit, sekulära organisationsmedlemskap och optimism inför framtiden. Detta genom 
en avancerad  statistisk  metod  som benämns  simultaneous  equation  model,  eller  3 
stage least square. Slutsatsen han når är att det råder ett reciprokt förhållande mellan 
tillit och gruppmedlemskap, där kausalitetens framför allt går i riktningen att det är 
tilliten som påverkar gruppmedlemskapen.  I denna kontrollen skiljer  Uslaner dock 
inte  på  olika  typer  av  gruppmedlemskap.  Han  lämnar  också  en  öppning  för  att 
frivilligarbete har en effekt på tilliten (Uslaner 2002:135f). Där menar jag att det kan 
finnas  en  överlappning  mellan  medlemskap  och  frivilligarbete,  något  som  jag 
kommer återkomma till senare.

Även  Bjørnskov (2007) menar  att  sambandet  mellan  nätverk och tillit  inte 
finns  alternativt  är  svagt.  I  en större  genomgång  av forskningen kring frågan om 
reciprocitet  mellan  tillit  och  gruppmedlemskap  menar  dock  Paxton  att  den 
dominerande slutsatsen är att medlemskap påverkar tillit och att det inte finns någon 
effekt åt det andra hållet (Paxton 2007:54). Det råder ännu inte någon konsensus inom 
forskningen kring den här frågan men jag kommer huvudsakligen att luta mig mot 
slutsatsen som Paxton når efter en genomgång av forskningen inom frågan.

Pamela Paxton skiljer på vad hon kallar  connected associations och isolated 
associations. Grovt översatt till  sammanlänkade organisationer respektive isolerade 
organisationer. Hon menar att det viktigaste organisationer kan ha för att bygga tillit  
inte är en bred agenda eller stor spridning inom organisationen, utan att medlemmarna 
själva har många olika kontakter. De andra medlemmarna fungerar sedan som broar 
som kopplar ihop medlemmar från olika typer av grupper och nätverk med varandra. 
Det är i dessa flyktiga möten som tilliten skapas enligt henne (Paxton 2007).

En av tankarna bakom Fukuyamas teori är att när vi umgås med färre människor 
så litar vi också på färre människor. Men ponera att någon är med i många olika små 
grupper, hur ska vi då förhålla oss till det? Paxton presenterar ett spännande sätt att 
förhålla sig till att formerna för människors organisering har förändrats. Genom att 
mäta hur många andra medlemskap medlemmarna i en viss grupp har samtidigt så får 
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hon ut ett genomsnitt och ett värde på hur pass sammanlänkade organisationerna är 
med andra grupper. Hon använder data över hela världen från WVS omgången gjord 
1994 i  31 länder.  I  denna undersökning hamnar  fackförbund i  kategorin  isolerade 
organisationer och politiska partier i  kategorin sammanlänkade partier. Slutsatsen nås 
att  på  individnivå  har  isolerade  organisationer  lägre  effekt  än  sammanlänkade 
organisationer på tilliten (Paxton 2007:56f).

Jag menar att det finns starka indikationer på att Fukuyamas teori behöver testas 
mot  empirin.  Ännu  har  ingen  underökning  gjorts  med  just  västvärlden  som 
analysobjekt,  och eftersom det  är  det  som är  Fukuyamas  fokus  så behöver  datan 
begränsas till detta område.
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3 Metod

Eftersom teorin om samhällets miniatyrisering inte är särskilt specifik i hur de olika 
idealtyperna för organisationer bör operationaliseras och mekanismerna inte är klart 
definierade  är  dessa  delat  öppna  för  tolkning.  Därför  kommer  min  tolkning  och 
förförståelse att påverka undersökningen, men mitt riktmärke är att hålla mig så nära 
Fukuyamas  teori  som  möjligt  så  som  den  presenteras  i  The  great  disruption 
(Fukuyama 1999:87-91). Det betyder att undersökningens resultat bara kan visa något 
om den allra enklaste versionen av teorin. Ifall tonvikt läggs på andra delar av teorin 
måste det testas i en annan undersökning. Nedan följer ett antal av de metodologiska 
överväganden studien kommer att ställas inför.

3.1.1 Radie av tillit eller generell tillit?

Fukuyama menar att medlemskap i mindre grupper gör att folk generellt litar på en 
mindre  krets  av  människor,  jämfört  med  de  som  är  medlemmar  i  till  exempel 
fackförbund och politiska partier.  Detta är  en viktig del av teorin och man skulle 
kunna argumentera för att det är detta som är kärnan i själva teorin. Jag vill hävda att 
den  generella  tilliten  är  minst  lika  viktig  för  teorin.  Det  grundar  jag  på  att  det 
Fukuyama försöker förklara med teorin är varför den generella tilliten i västvärlden 
minskar trots att det sociala deltagandet inte minskat (Fukuyama 1999:88).

Det  här  ger  oss  en  minskande  radie  av  tillit  som  ett  steg  på  vägen,  en 
mellanliggande variabel, mot minskade generell tillit. Det borde vara en förutsättning 
för teorin att radie av tillit och generell tillit mätt genom standardfrågan samvarierar. 
Detta  skulle  kunna kontrolleras  med hjälp av detaljerade  frågor om tillit  till  olika 
grupper. 

Att kontrollera  för  mellanliggande  variabler  är  nödvändigt  om vi  vill  belägga 
orsaksmekanism (Teorell – Svensson 2009:203–208). I det här fallet har jag valt att 
inte lägga energi på det då det snarare är en del av en vidareforskning då vi vet vilka 
medlemskap som påverkar tilliten. Det skulle naturligtvis gå att undersöka effekt på 
radie av tillit direkt och bortse från standardfrågan, men då skulle istället materialet vi 
har tillgång till varit mindre omfattande. Därför har jag valt att arbeta med generell 
tillit mätt genom standardfrågan istället för radie av tillit.
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3.1.2 Medlem eller deltagare?

Gällande  medlemskap  eller  deltagande  så  finns  det  skäl  till  att  ifrågasätta  om 
medlemskap i  en organisation  verkligen  betyder  att  man deltar  i  den.  Det är  inte 
självklart hur ett passivt medlemskap i ett fackförbund skulle föda en generell tillit. 
Särskilt inte om vi antar att socialisering inom gruppen är det sätt som tillit sprids 
igenom. Att ett aktivt medlemskap påverkar tilliten är enklare att förstå,  däremot så 
problematiserar  Fukuyama  inte  den  här  frågan  eller  gör  någon  åtskillnad  mellan 
medlem och deltagande.

I  min  mening  är  det  här  en  del  av  teorin  som bör  utvecklas.  Om det  inte  är 
socialisering som påverkar tilliten vad kan det då vara? Upplevelse av en gemensam 
identitet med andra?

För att se ifall det finns någon skillnad mellan endast medlemskap och att aktivt 
deltaga  kommer  jag  att  inkludera  variabler  som  skiljer  på  passivt  och  aktivt 
medlemskap.

3.1.3 Operationalisering av grupperna

Operationaliseringen av vilka organisationer som bör klassificeras som grupper som 
ger  hög tillit  och vilka  som ger  låg  tillit  är  någonting  väldigt  centralt  för  teorin. 
Fukuyama ger några exempel på varje typ men dessa bör ses som idealtyper snarare 
än som en uttömmande lista. 

Fukuyamas exempel på 
”stor- radie-grupper”

Fukuyamas exempel på
”liten-radie-grupper”

* Militären
* Storföretag
* Fackförbund
* Politiska partier

* Aerobicsklasser
* New Age-sekter
* Stödgrupper för medberoende
* Chattrum på internet.
* Intressegrupper

Men tanke på de många olika sätt man skulle kunna operationalisera det här anser jag 
att det blir extra viktigt att försöka lägga mig så nära ursprungstexten som möjligt. 
Därför kommer jag framför allt att fokusera på fackförbund och politiska partier, då 
jag inte kunnat hitta någon data för företagsstorlek eller militär erfarenhet, och inte 
lägga lika stor vikt vid den högra kolumnen. 

Ändå menar jag att det är viktigt att stanna upp ett tag och fundera över så kallad 
conceptual  stretching (Teorell  2007:237) och conceptual  traveling.  Då Fukuyamas 
studie främst har ett amerikanskt perspektiv måste vi utvärdera hans exempel och se 
ifall de också är aktuella i andra kontexter. I en svensk kontext så är mitt intryck att 
storföretag och politiska partier har en lika stor, om inte större, roll i samhällslivet i 
Sverige än i USA. Fackförbundens roll i Sverige är lite speciell då vi internationellt 
sett har en väldigt hög anslutningsgrad. Militären tror  jag har en större betydelse i 
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USA, men dess centrala position i staten gör den ändå intressant även i Sverige. Detta 
är som redan nämnts bara mina egna intryck. Det viktiga är att vara medveten om att 
sådana här skillnader finns över hela världen och att man därför måste vara försiktig 
med tolkningar.

Snarare än att ta bort någon grupp så tror jag att det kanske skulle vara aktuellt 
att lägga till fler grupper, men de fyra som redan finns med är ganska olika och borde 
kunna spegla det generella medlemskapet i stora grupper. Ifall fler behöver läggas till 
för att passa teorin ser jag inte det som denna studies uppgift. 

Gällande  ”liten-radie-grupper”  så  ligger  det  i  deras  natur  att  vara  fler  och 
spretigare. Vilket gör att risken för problem med conceptual traveling blir större.  Ett 
exempel är aerobicsklasser som Fukuyama använder som exempel på en grupp  som 
föder  en  liten  generell  tillit.  En  sådan  klassificering  är  inte  självklar. 
Riksidrottsförbundet  beskriver  idrotten  som  Sveriges  största  folkrörelse,  den 
innehåller  22  000  föreningar  (Riksidrottsförbundet  2002).  Är  varje  förening  en 
grogrund för en liten radie av tillit, eller är de allihop en del av någonting större och 
bör ses som något som föder tillit till en stor radie?

3.1.4 Tvärsnitt eller longitudinell studie?

Av  begreppet  samhällets  miniatyrisering  förstår  man  att  det  är  frågan  om  en 
förändringsprocess,  därför  vore  det  idealiskt  om  man  kunde  följa  samma 
analysenheter under en längre period. På så sätt skulle man också kunna närma sig att 
belägga  för  orsakskriteriet  tidsordning.  Tyvärr  har  jag  inte  tillgång  till  sådan 
omfattande data utan får använda mig av den tvärsnittsdata som finns tillgänglig.

3.2 Variabler och använd data

3.2.1 Datakällor

I tabellen nedan visas en översikt över de länder som jag har använt data ifrån i min 
undersökning.  Dessa  länder  är  därmed  de  länder  som ingår  i  ”western  developed 
world” enligt min bedömning. Data i kategorin EVS är hämtad ifrån European Values 
Survey och WVS indikerar data från World Value Survey. För Västtyskland gäller att 
data efter murens fall är hämtade från hela Tyskland. Jag har valt att fortsätta titta på 
Västtysklands undersökningar för att vara konsekvent.
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3.2.2 Variabler för medlemskap

I World Value Survey finns två typer av variabler som är relevanta för oss vad gäller 
medlemskap  i  olika  grupper.  Dels  är  det  variabler  där  det  bara  finns  två 
svarsalternativ, antingen att man har medlemskap i en grupp eller att man inte har det. 
Dessutom  finns  det  de  variabler  som  skiljer  på  passiva  och  aktiva  medlemmar. 
Fukuyama problematiserar inte skillnaden mellan aktiva och passiva medlemmar. Jag 
ser det ändå som ett bra tillfälle att testa ifall det skiljer sig åt. 

3.2.3 Variabler

Enligt Teorell bör man när man väljer ut kontrollvariabler först och främst ställa sig 
frågan: vilket är syftet med regressionsanalysen? (Teorell – Svensson 2009:203–208). 
Det  jag  vill  göra  med  min  regressionsanalys  är  att  undersöka  vilka 
organisationsmedlemskap  som  påverkar  individens  tillit  och  jämföra  deras 
påverkansgrad med  varandra.  Jag är  inte  intresserad  av att  undersöka vilka  andra 
faktorer  som påverkar  tillit  och jag är  inte  heller  intresserad av ta  reda på någon 
speciell organisations exakta påverkan på tillit. Därför kommer jag att använda mig 
av  kontrollvariabler  som  är  gemensamma  bakomliggande  faktorer  som  kan 
misstänkas påverka både medlemskap och tillit.

 En bra ingång för  att  hitta  relevanta  kontrollvariabler  är  att  titta  på  liknande 
forskning. I det här fallet finns det relativt mycket forskning att tillgå därför är det 
inte nödvändigt att uppfinna hjulet på nytt.

En  viktig  åtskillnad  är  det  som påverkar  på  en  individuell  nivå  och  det  som 
påverkar på en aggregerad nivå. Eftersom jag arbetar på en individuell nivå är jag inte 
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intresserad av sådana faktorer som bara påverkar på en aggregerad nivå. Ett exempel 
på en faktor som visat sig ha stor effekt är till exempel gini-koefficient.

Paxtons  utgångspunkt  när  hon  letar  efter  kontrollvariabler  är  att  allting  som 
förminskar  individens  känsla  av  predictability,  förutsägbarhet, påverkar  tilliten 
negativt.  Förutom  dessa  använder  hon  vanliga  socioekonomiska  variabler.  De 
individuella variabler som hon nämner är: handikapp, erfarenhet av diskriminering, 
ekonomiskt läge, ras, kön, religiös uppfostran, genomförd skilsmässa, erfarenhet av 
Gesällschaft (Paxton använder storlek på stad för att operationalisera detta) , att ha 
barn och ålder.

De  kontrollvariabler  som  hon  faktiskt  använder  är:  utbildning,  occupational  
prestige (ett socioekonomisk index som ger ett värde baserat på olika yrkens status), 
religiös uppfostran, boende i stad med över 50 000 invånare, genomförd skilsmässa, 
anställning,  har  barn  hemma,  uppskattad  betydelse  av  vänner  samt  känsla  av 
ensamhet för att kontrollera för utåtriktning (Paxton 2007).

Uslaner  kontrollerar  för  en  mängd  olika  variabler  i  sina  olika  analyser, 
uppskattningsvis cirka 70 stycken olika variabler.1 Inspirerad av Uslaner och Paxton 
har  jag valt  ut  mina  kontrollvariabler.  De variabler  jag bedömer  som aktuella  att 
använda i min undersökning är: ekonomiskt läge, kön, religiositet, storstad, ålder, att  
ha barn, hur länge man har bott på orten samt utbildning.

Låg socioekonomisk status korrelerar med tillit och korrelerar sannolikt även med 
deltagande  i  fackförbund.  Religion  har  visat  sig  vara  signifikant  i  många 
undersökningar, samtidigt är det rimligt att tro att det påverkar deltagande i religiösa 
organisationer.  Att leva i en storstad verkar rimligt att det påverkar medlemskapen 
generellt,  liksom ålder, och hur länge man har bott på orten. Att ha barn påverkar 
deltagande i organisationer som är riktade mot barn och ungdomar. 

Det är utifrån dessa som jag sedan har valt ut så passande kontrollvariabler som 
möjligt utifrån de som finns tillgängliga i WVS och EVS.

Ekonomiskt läge:  I  första  hand:  x047:Scale  of incomes.  Var  på en 11-gradig 
skala placerar respondenten sig själv över inkomstnivå 1 lägsta nivå 11- högsta nivån

I andra hand: x047r:Income level. skala 1-3- 1 är lägsta 3 är högsta.
Undersökningen av Finland 1981 saknar av oklara skäl frågor rörande inkomst, 

klass, och andra socioekonomiska variabler. Jag har inte hittat något tillfredsställande 
alternativ till  frågan om inkomst. Jag misstänkte att självupplevd hälsa och inkomst 
skulle korrelera men ett bivariat korrelationstest mellan a009:State of health har bara 
22% kovarians med x047:scale of incomes.

Kön: x001:Sex är kodat 1 = male 2 = female. Finns för alla undersökningar utom 
Finland 1981. 

1De flesta är olika varianter på vanliga socioekonomiska kontrollvariabler såsom kön, ålder, utbildning, religion, 
civilstånd, förälder, ras och inkomst. Förutom dessa har han även använt sig av: number of hours respondents 
watches television and spend on www, whether the respondent is a homemaker, how long the respondent has lived in 
the community, number of friends the respondents has, happiness, home ownership. whether ones parent 
volounteered, feelings of efficacy, live in the same city as child, satisfied with personal friendships, lot of average 
person getting worse, confidence in science, afraid to walk at night in neighborhood, being a liberal, living in a urban 
area, knowing neighbours, ”people like me have no say in politics” och traditional values.(Uslaner 2002:115-159)
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Religion:  F028:How often do you attend religious services där det är en skala 1-8 
hur ofta man närvarar vid en religiös samling där 1 = more than once a week sedan 
olika alternativ ner till 8 = never/practically never.

Ålder: x003:Age Faktiskt ålder. Saknas för Finland, ingen ersättare finns.
Utbildning:  x023: What age did you complete your education. Vet inte om det 

kan  finnas  några  problem  med  att  äldre  ålder  inte  nödvändigtvis  betyder  längre 
utbildning. 

Alternativ x025: Highest education attained Respondenten anger i 8 steg hur hög 
utbildning som uppnåtts. 

Alternativ x025r: Baserat på x025 fast omkodat i tre steg, låg , mellan, hög.
Hur länge man bort på orten: g005:Citizen of (country) Kodat som 0 = no 1 = 

yes. Det är rimligt att tänka sig att om man är nyinflyttad så påverkar det hur mycket 
man kan förstå och därmed lita på andra, samt mindre chans att man hunnit gå med i 
föreningar.  O andra  sidan  kanske  nyinflyttade  använder  sig  av  föreningar  för  att 
komma in i samhället på ett sätt som de som är uppväxta där inte behöver göra.

G017:  Born  in  this  country  antingen  yes,  eller  så  måste  man  ange 
födelsekontinent. 

G020: I see my self as a member of my local community.  4 steg 1 = strongly 
agree 4 = strongly disagree.

Om man har barn: x011: How many children do you have. Kompletteras mas 
x011_01:How many children do you have - deceased children not included. Finns för 
alla utom USA 2006.

Eftersom 0 barn kodades som -3:Not applicable istället för 0 = 0 barn kodar jag 
om variabel x011 så att alla med värde -1 blir 0. Ny variabel blir x011Omkodad

Storlek på orten man bor: i första hand x049: Size of town 8 steg 1 = 2000 eller 
mindre 8 = 500 000 eller mer.

I andra hand x049cs: Size of town (country specific) 8 steg fast anpassade efter 
landet. I Sverige blir 1 =  Country side 8 = 100 000 eller mer.

I  tredje  hand  x050:  Type  of  habitat  3  steg  1  =  Rural  area/village  2  =  small 
-medium town 3 = Large town.

Samtliga variabler som behandlar medlemskap i olika organisationer kommer att 
tas med i analysen. Detta för att ge största möjliga bredd. Den beroende variabeln är 
standardfrågan om tillit.

3.3 Hur materialet ska bearbetas

Jag  arbetar  med  logistiska  regressionsanalyser  framför  allt  på  grund  av  att  min 
beroende variabeln är dikotom, det finns bara två svarsalternativ på standardfrågan 
om tillit. En annan fördel med logistisk regression är att metoden inte ställer några 
krav på  att datamaterialet  ska vara normalfördelat.  Dessutom  så fungerar den på 
kurvlinjära samband. En nackdel med metoden är att tolkningen av koefficienterna 
inte är lika intuitiv som i enkel regression. Eftersom det inte finns några steg inom en 
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dikotom variabel så arbetar man med odds för att någonting ska inträffa, oftast oddset 
för att den beroende variabeln ska anta värdet 1. Vad som anges istället för de mer de 
mer behändiga b-koefficienterna vi är vana att tolka som ”ett steg på x-axeln ger b 
förändring i y” är den naturliga logaritmen av oddsets förändring (Bjerling – Ohlsson 
2010). 

För att ge stöd åt  Fukuyamas teori  så bör medlemskapen i organisationer  som 
fackförbund och politiska partier för det första vara signifikanta. Jag har använt mig 
av det generösa signifikansvärdet p<0,1 för att bedöma vilka variabler som kan sägas 
ha en bevisad effekt på den oberoende variabeln generell tillit. 

Signifikansnivåer är av tradition oftast satta till  p<0,1,  p<0,05 eller  p<0,01. Ett 
skäl till detta är att det ger en viss kvalitet på forskningen som publiceras. Det skulle 
kunna bli problematiskt om vi fick forskningsresultat  där oberoende variabler med 
50% chans att  bero på slumpen presenterades som signifikanta.  För en utförligare 
diskussion om signifikansnivåer se Dallal (2003).

Anledningen till att jag använder mig av 10%-gränsen är att risken för typ-1, det 
vill säga att vi förkastar  fel, blir större ju lägre gräns vi sätter. En högre gräns medför 
att  man fångar  in  fler  oberoende variabler  som skulle  kunna ha en effekt  på den 
beroende variabeln, ofta görs detta när man till exempel vill hitta oberoende variabler 
tidigt  eller  en  hög  säkerhet  av  andra  skäl  inte  är  lika  nödvändigt.  Det  är  därför 
sannolikt att några variabler i några av analyserna bedöms som signifikanta trots att 
de inte har det. Min uppfattning är att det i detta fallet inte innebär något problem då 
jag är intresserad av ett stort mönster över vilka variabler som är signifikanta. Det kan 
ändå vara bra att hålla i minnet när man ser på tabellerna över regressionsanalyserna.

Då Fukuyama hävdar  att  nedgången i  generell  tillit  beror på att  fackföreningar 
etcetera har större effekt på tillit än andra föreningar bör även, om teorin stämmer, 
regressionsanalyserna fvisa att effekten av medlemskap i dessa föreningar är starkare 
än  andra  medlemskap.  Rent  konkret  innebär  detta  att  koefficienterna  för  dessa 
medlemskap förväntas vara högre än koefficienterna för andra medlemskap. 

Carina  Mood  vid  institutet  för  framtidsstudier  skriver  i  artikeln  Logistic  
Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We Can Do  
About  It (2010) om  svårigheterna  med  att  använda  betakoefficienterna,  eller 
förändringen av den naturliga logaritmen av oddskvoterna som värdena mer specifikt 
visar, vid logistisk analys som mått på effekt. Senare konstaterar hon i ett paper att:

If  sociologists were genuinely interested in obtaining meaningful results, one would expect 
these publications to have a major impact on practices. Not so. Open any sociological journal, or  
go to any sociological conference, and you will find plenty of researchers making these mistakes, 
over and over again. Obviously, logistic regression is too difficult, or sociologists are just too lazy. 
(Mood okänt år)

Vid tolkningen  av betakoefficienterna  kommer  jag därför  följa  Moods råd och 
iaktta försiktighet för att inte begå de misstag som enligt Mood är vanliga.

Detta gäller framför allt svårigheter med att jämföra betakoefficienterna mellan de 
olika  modellerna.  För  att  kunna  jämföra  resultaten  av  olika  logistiska 
regressionsanalyserna föreslår Mood olika tekniker beroende på modellen, syftet med 
jämförelsen  och  så  vidare  (Mood  2010).  Som  tur  är  kan  vi  fortfarande  jämföra 
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variablerna inom samma modell. Min bedömning är att detta räcker och att vi inte 
behöver jämföra koefficienterna mellan modellerna.

Den tydligaste indelningen av de olika regressionsanalyserna är den i de analyser 
som innehåller frågor om medlemskap med två svaralternativ (Ej medlem/Medlem) 
och de som innehåller tre svarsalternativ (Ej medlem/Passiv medlem/Aktiv medlem). 
Ingen undersökning innehåller bägge varianterna. Undersökningarna som innehåller 
två alternativ på frågan om medlemskap utgör 53 till antalet och de med tre alternativ 
finns det 19 stycken utav. 

Efter  den här genomgången av metodologiska överväganden är det  dags att  gå 
vidare till analysen av regressionsanalyserna.
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4 Analys

Eftersom jag  har  arbetat  med  en  stor  mängd  regressionsanalyser  presenteras  de  i 
gemensamma tabeller. Jag har markerat de celler som visar upp en signifikant nivå 
för att skapa en enklare överblick. På nästkommande två sidor ser vi tabell 2 med 
regressioner med olika medlemskap. På första sidan kan vi se frihetsgrader, pseudo 
r2, likelihood ratio test, inkluderade fall, borttappade fall samt kontrollvariablerna.

Frihetsgraderna (df)  visar  hur många oberoende variabler  som är  inkluderade  i 
analysen  -  1.  Det  rör  sig  om  cirka  19  variabler  i  analyserna  som  är  gjorda  av 
undersökningarna genomförda  1981-1982 och cirka 25 variabler  för de resterande 
analyserna.  Antalet  kan  dock  variera  något  eftersom  alla  länder  inte  har  använt 
samma frågor och i något fall har det inte funnits någon variation inom en variabel 
och då har den plockats bort ur analysen, exempelvis om ingen i en undersökning 
sade sig inneha ett medlemskap i en viss typ av förening.

Nagelkerkes r2 är ett pseudo r2 som är konstruerat för att likna det r2 som man får 
i linjär regressionsanalys. Eftersom vi arbetar med en dikotom beroende variabel så är 
detta värdet känsligt för fördelningen i den beroende variabeln.  Det är ett  mått  på 
förbättringen  av  förutsägelsen  i  modellen  inklusive  alla  variabler  jämfört  med 
nollmodellen (UCLA 2011). Vi kan konstatera att de flesta värden ligger här runt 0,10 
och de exakta variationerna är inte intressanta för vår frågeställning eftersom det är de 
enskilda variablerna och inte modellerna som helhet som ska analyseras.

Likelihood  ratio  testet  visar  signifikansen  av hela  modellen.  Den  enda 
undersökningen som inte klarar 10% signifikansnivå är Finland 1990. Resultaten från 
Finland 1990 kommer jag därför inte ta i beaktande i den vidare analysen. De flesta 
undersökningar ligger dock på ett betryggande lågt p-värde.

Efterföljande två rader visar hur många som svarat på samtliga frågor som är med i 
regressionsanalysen, och hur många som INTE är med i regressionen på grund av att 
de inte har gett svar på någon eller några av frågorna. Bortfallen är ibland väldigt 
stora. Vid väldigt stora bortfall, exempelvis Irland 2008 beror det delvis på att alla 
frågor inte har ställts  till  alla  i undersökningarna.  Dessutom beror det på att  vissa 
variabler har ett ganska högt bortfall i samtliga undersökningar. Framförallt rör detta 
frågorna om inkomst och religion som tycks vara svårare eller känsligare att svara på 
än övriga frågor.
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Tabell 2: Logistiska regressionsanalyser. Data från EVS och WVS.

N x001 x003 x047 x047r f034 F034(1) F034 (2) x025 x023 x011omkodad x011_01 x049 x050 g005

p ch2 Sex 
1981 18 0,064 ,02 32,837 710 435 -0,28(,91) -,14(,18) -,01(0,01)** ,04(,04) Ej signifikant -,21(,38) -,20(,42) -0,01(,04) 0,09(,06)* -,02(,11)
1981 17 0,087 ,00 52,651 784 398 -1,78(79)** ,45(,16)** -,01(,01)** -,06(,04)* Ej signifikant -,13(,35) -,17(,36) ,11(,03)** ,00(,06)
1981 France (1981) 18 0,126 ,00 72,611 818 382 -,347(,91)** -,10(,18) ,01(,01) ,02(,04) ** -,65(,27)** -,87(,27)*** ,14(,04)** -,04(,06) ,11(,11)
1981 17 0,039 ,02 31,823 1093 124 -1,31(,83) -,17(,13) ,00(,00) Ej signifikant -,16(,61) -,04(,61) ,07(,03)** ,07(,03)** -,05(,07)
1981 18 0,086 ,00 58,837 979 369 -3,67(,77)** ,05(,16) ,00(,01) ,02(,04) Ej signifikant ,11(,37) ,42(,41) ,13(,03)** ,06(,06) ,02(,10)
1981 18 0,079 ,00 42,84 708 513 -1,56(,93)* -,15(,17) -,01(,01)* ,02(,03) Ej signifikant ,32(,41) ,58(,42) ,10(,04)** ,09(,06) -,26(,11)**
1981 18 0,05 ,00 69,527 1853 450 -,25(,48)** ,17(,10) ,00(,00) -,01(,03) Ej signifikant -,25(,27) -,10(,27) ,13(,02)** ,06(,03)* -,15(,07)**
1981 18 0,111 ,00 68,369 791 376 -4,83(,97)** -,07(,16) ,01(,01)** ,10(,03)** Ej signifikant ,27(,38) ,09(,38) ,20(,04)** ,07(,06) -,10(,10)
1981 18 0,046 ,04 29,968 897 408 -1,41(,96) ,03(,16) -,01(,01)** ,00(,03) Ej signifikant ,12(,38) ,15(,39) ,05(,049 -,01(,06) -,03(,10)
1982 18 0,12 ,00 89,761 948 306 3,71(,89)** ,22(,14) ,02(,01)** ,12(,04)** Ej signifikant -,75(,48) -,69(.50) ,14(,03)** -,02(,05) -,01(,09)
1982 18 0,134 ,00 86,87 837 214 -1,81(,83)** -,26(,16)* -,01(,01)** ,04(,04) Ej signifikant ,36(,46) ,38(,45) ,13(,03)** ,03(,06) ,02(,10)
1982 18 0,115 ,00 65,371 732 222 -1,09(,82) -,22(,18) -,01(,01) ,08(,04)* ** ,19(,36) ,39(,33) ,11(,03)** ,05(,07) -,06(,13)
1982 18 0,101 ,00 160,014 2049 276 -1,85(,68)** ,10(,10 ,01(,00)** ,11(,02)** Ej signifikant -,41(,46) -,38(,47) ,05(,02)** ,04(,03) -,27(,06)**
1990 24 0,073 ,00 75,522 1395 1397 -2,08(,52)** -,11(,13) ,00(,00) ,04(,02)* ** ,80(,29)** ,68(30)** ,02(,02) -,01(,04) ,00(,04)
1990 24 0,128 ,00 136,806 1358 372 -4,82(,74)** ,08(,12) ,02(,01)** ,08(,03)** ** -,26(,36) ,15(,37) ,18(,03)** -,04(,04) ,03(,03)
1990 24 0,096 ,00 58,675 792 238 -1,17(,65)* ,27(,16)* -,01(,01) ,04(,03) Ej signifikant -,19(,39) ,18(,41) ,03(,01)** ,04(,07) ,06(,04)*
1990 Finland (1990) 23 0,086 ,13 30,848 474 114 ,78(,98) -,06(,21) ,00(,01) ,09(,05)* Ej signifikant -,31(,70) -,16(,70) ,04(,02)** -,04(,08)
1990 France (1990) 24 0,148 ,00 62,209 616 386 -2,65(,82)** -,22(,22) -,01(,01) ,07(,04) Ej signifikant -,11(,35) -,16(,36) ,10(,03)** -,03(,08) -,02(,04)
1990 24 0,051 ,00 50,417 1314 787 -2,18(,60)** ,04(,13) ,00(,00) ,06(,02)** Ej signifikant ,36(,39) ,33(,39) ,07(,02)** ,05(,05) -,02(,03)
1990 24 0,098 ,00 66,267 870 130 -2,75(1,15)** ,07(,15) ,03(,01)** ,14(,03)** Ej signifikant -,83(,93) -,84(,94) ,08(,03)** -,03(,04) ,00(,02)
1990 24 0,105 ,00 102,251 1285 733 -1,44(,55)** ,04(,13) ,01(,00)** ,20(,05)** * -,75(,34)** -,71(,37)* ,03(,02)** -,11(,06)* -,03(,03)
1990 24 0,153 ,00 86,526 713 304 -1,70(,75)** ,17(,18) -,02(,01)** ,07(,03)** Ej signifikant -,09(,38) ,00(,37) ,08(,02)** ,01(,07) ,03(,05)
1990 24 0,129 ,00 85,704 884 355 -,72(,67) -,02(,16) -,01(,01)** ,09(,03)** Ej signifikant ,38(,48) ,20(,47) ,03(,01)** ,00(,06) ,07(,04)
1990 24 0,032 ,00 57,833 2465 1682 -1,42(,35)** -,06(,009) ,01(,00)** ,08(,02)** Ej signifikant -,21(,22) -,08(,22) ,03(,01)** -,02(,03) ,00(,02)
1990 23 0,082 ,00 44,606 731 316 ,19(,61) -,09(,17) ,00(,01) Ej signifikant -,05(,35) ,12(,32) ,02(,01)* ,04(,07) -,03(,04)
1990 24 0,095 ,00 75,422 1020 464 -1,86(,72)** -,25(,14)* ,02(,00)** ,04(,03) Ej signifikant ,04(,34) ,23(,34) ,07(,03)** -,06(,05) -,08(,03)**
1990 24 0,087 ,00 101,848 1510 329 -2,69(,70)** ,14(,12) ,02(,00)** ,09(,03)** Ej signifikant ,09(,52) -,07(,53) ,06(,02)** ,01(,04) ,01(,02)
1999 24 0,162 ,00 168,18 1385 527 1,62(,52)** -,34(,13)** ,00(,00) ,10(,03)** ** -,56(,22)** -,69(,23)** ,19(,04)** ,05(,05) -,04(,05) -,08(,23)
1999 24 0,218 ,00 126,763 750 273 -1(,16) -,07(,18) -,01(,01) ,14(,04)** Ej signifikant ,24(,40) ,17(,43) ,19(,05)** ,00(,08) -,01(,04) ,28(45)
1999 France (1999) 24 0,183 ,00 154,596 1203 412 -1,77(,73)** ,29(,16)* ,01(,01)* ,08(,03)** ** -,99(,21)** -,76(,21)** ,23(,04)** -,09(,06) ,04(,03) -1,07(,62)*
1999 23 0,099 ,00 51,882 708 329 -1,17(,80) -,02(,18) -,01(,01) -,02(,05) Ej signifikant ,22(,42) -,03(,43) ,16(,05) -,05(,08) -,07(,04)* ,64(,53)
1999 24 0,101 ,00 58,344 753 259 -,30(,98) -,36(,17)** ,01(,01)* ,18(,05)** Ej signifikant -,57(,67) -,74(,69) ,02(,05) -,02(,04) -,05(,02) -,59(,61)
1999 24 0,158 ,00 159,877 1317 683 -23,55(40191,06) ,10(,13) ,01(,00) ,07(,02)** ** -,01(,35) -,51(,39) ,23(,04)** -,06(,06) ,08(,03)** 20,69(40191,06)
1999 24 0,224 ,00 161,446 891 112 -1,16(,80) ,13(,16) -,01(,01) ,07(,04)* Ej signifikant -,54(,35) -,48(,35) ,33(,05)** ,07(,06) -,09(,05) ,05(,51)
1999 24 0,083 ,00 45,988 731 469 ,02(,94) ,15(,17) ,00(,01) -,02(,04) * -,16(,35) ,24(,35) ,08(,05) -,04(,06) -,12(,04)** -,55(,76)
1999 24 0,178 ,00 82,914 601 414 -1,87(,85)** -,21(,20) ,00(,01) ,04(,04) Ej signifikant ,19(,42) ,06(,40) ,27(,06)** -,04(,09) -,02(,05) 1,27(,52)**
1999 23 0,219 ,00 93,492 552 448 -2,73(,93)** -,25(,21) ,02(,01)** ,13(,05)** ** -,57(,44) -1,04(,42)** ,18(,06)** -,07(,08) ,15(,09)*
1999 23 0,09 ,00 73,708 1090 110 -3,42(,82)** ,15(,16) ,02(,01** (,06(,03)** Ej signifikant ,53(,67) ,70(,69) ,12(,03)** ,06(,05) ,01(,04)
2000 23 0,127 ,00 162,119 1661 270 1,60(,43)** -,26(,12)** ,00(,00) ,08(,02)** Ej signifikant -,25(,29) ,26(,30) ,25(,03)*** ,04(,04) -,06(,02)**
2000 Finland (2000) 24 0,066 ,03 39,18 773 265 -1,34(1,58) -,08(,16) ,00(,01) ,02(,03) Ej signifikant ,64(,44) ,51(,45) ,13(,05)** ,04(,05) -,04(,04) ,55(,147)
2000 23 0,063 ,03 37,624 809 400 -1,87(57)** -,02(,16) ,01(,01)** ,08(,04)* Ej signifikant ,25(,35) ,05(,36) ,05(,04) -,14(,06)** ,02(,04)
2008 24 0,17 ,00 115,14 982 525 -2,15(,77)** ,05(,18) ,00(,01) ,24(,14)* Ej signifikant -,47(,39) ,17(,42) ,30(,06)** ,08(,07) ,05(,04) 1,08(,48)**
2008 France (2008) 24 0,154 ,00 150,729 1333 168 -2,41(,56)** ,35(14)** ,02(,00)** ,18(,09)** ** -,78(,19)** -37(,18)** ,18(,04)** ,05(,05) ,05(,02)* -1,36(,41)**
2008 24 0,092 ,00 55,299 782 289 -2,24(,70)** -,04(,17) ,00(,01) ,08(,11) ** 1,07(,37)** ,51(,37) ,17(,06)** ,01(,07) -,02(,04) ,04(,36)
2008 24 0,258 ,09 33,786 158 855 20,31(27977,19) ,23(,40) ,01(,02) ,42(,31) Ej signifikant -21,77(27977,19) -21,67(27977,19) ,04(,11) ,01(,09) ,02(,09) -,88(1,15)
2008 24 0,204 ,00 195,47 1210 344 -1,87(,76)** -,04(,14) ,01(,00)** ,15(,09) Ej signifikant -,48(,31) -,48(,32) ,34(,04)** ,00(,05) -,06(,04) ,41(,49)
2008 24 0,128 ,00 87,062 974 116 -1,78(,62)** -,04(,17) ,00(,01) ,27(,10)** Ej signifikant ,26(,34) ,32(,32) ,25(,04)** ,06(,07) -,01(,04) ,59(,33)*
2008 24 0,113 ,00 76,647 895 605 -2,26(,58)** ,06(,16) ,00(,01) ,25(,09)** Ej signifikant -,16(,25) -,26(,26) ,17(,04)** -,06(,06) ,03(,04) ,31(,32)
2009 24 0,162 ,00 167,03 1331 178 -2,30(,54)** -.24(,13)* ,01(,00) ,15(,10) * -,23(,21) -0,47(-,22)** .22(,04)** ,02(,05) ,05(,05) ,00(,28)

2009 Finland (2009) 24 0,103 ,00 68,502 888 246 19,09(40191,98) -,03(,16) ,01(,01) ,18(,11)* Ej signifikant ,19(,29) ,12(,28) ,15(,05)** ,06(,06) ,01(,04) -20,67(40191,98)
2009 23 0,127 ,00 85,935 885 634 -2,65(,59)** ,16(,15) ,02(,01)*** ,16(,10)* Ej signifikant -,66(,35)* -,42(,40) ,18(,05)** -,03(,07) ,06(,04)*
2009 24 0,188 ,00 119,02 855 332 -3,76(,82)** ,13(,17) ,02(,01)*** ,41(,11)** Ej signifikant -,07(,29) -,11(,26) ,28(,05)** -,01(,08) ,13(,04)** ,30(,47)
2009 22 0,081 ,00 53,227 861 700 -,80(,52) ,05(,15) ,00(,00) Ej signifikant -,12(,33) -,10(,32) ,11(,04)** ,11(,05)** -,03(,04)

df
Nagelkerke's 
R2

Likelihood 
ratio test

Missing 
cases Constant

Year Country (year) Age
Scale of 
incomes Income level

Religious 
person

Religious 
person(1)

religious person 
(2)

Highest 
educational 
level 
attained

What age 
did you 
complete 
your 
education

How many 
children do 
you have 
Omkodad

How many 
children do you 
have - deceased 
children not 
included

Size of 
town

Type of 
habitat

Citizen of 
[country]

Belgium (1981)
Denmark (1981)

Ireland (1981)
Italy (1981)
Netherlands (1981)
Spain (1981)
Great Britain (1981)
Germany West (1981)
Canada (1982)
Norway (1982)
Sweden (1982)
United States (1982)
Belgium (1990)
Canada (1990)
Denmark (1990)

Germany (1990)
Ireland (1990)
Italy (1990)
Netherlands (1990)
Norway (1990)
Spain (1990)
Sweden (1990)
Great Britain (1990)
United States (1990)
Belgium (1999)
Denmark (1999)

Germany (1999)
Ireland (1999)
Italy (1999)
Netherlands (1999)
Spain (1999)
Sweden (1999)
Great Britain (1999)
United States (1999)
Canada (2000)

Spain (2000)
Denmark (2008)

Germany (2008)
Ireland (2008)
Netherlands (2008)
Norway (2008)
Spain (2008)
Belgium (2009)

Italy (2009)
Sweden (2009)
Great Britain (2009)



Tabell 3: Fortsättning på tabell från föregående sida. Logistiska regressionsanalyser. Data från EVS och WVS.

a064 a065 a066 a067 a068 a069 a070 a071 a071b a071c a072 a073 a074 a075 a076 a077 a078 a079

,78(,36)** ,15(,30) ,41(,28) ,23(,24) ,63(,49) ,00(1,06) ,62(,43) -,35(,44) ,24(,36) ,94(,65)
,25(,39) ,46(,40) ,46(,33) -,15(,16) ,18(,29) ,26(,39) ,54(,35) ,23(,23) ,10(,26) ,71(70)
-,11(,43) 1,09(,43)** ,40(,36) ,32(,31) ,45(,49) ,68(,69) -,51(,82) -,04(,47) ,97(,35)** ,62(,91)
,12(,22) ,23(,14)* ,25(,27) ,23(,19) -,28(,34) ,25(,65) ,20(,40) ,47(,35) ,18(,22) 20,03(28399,70)
,80(,38)** ,49(,30) ,23(,39) ,21(,27) ,47(30) ,71(,69) -1,04(,73) ,13(,45) ,94(,52)* -21(24(40192,97)
-,12(,28) ,18(,19) ,06(,26) -,04(,24) ,19(,33) -,26(,50) ,48(,27)* ,19(,37) -,74(,33)** -,24(,30)
-,08(,23) ,33(,14)** ,06(,24) ,16(,22) -,06(,32) -1,03(,57)* ,23(,44) -,03(,23) ,05(,28) ,25(,47)
-,09(,28) ,05(,21) ,21(,30) ,32(,19)* ,32(,37) 1,56(,83)* ,08(,37) -,20(,27) ,38(,29) -,86(,69)
,00(,24) ,05(,23) ,30(,28) ,18(,21) ,35(,26) -,28(,65) ,01(,41) ,59(,27)** ,40(,34) 21,36(40192,97)
,11(,23) ,19(,16) ,09(,26) -,11(,46) -,21(,31) ,11(,46) ,88(,38)** ,45(,24)* ,54(,24)** -1,22(,74)
-,01(,24) -,76(,29)** ,36(,35) ,27(,17) ,07(,24) ,41(,46) ,68(,43) ,51(,26)** ,37(,32) -,22(,87)
,17(,35) -,27(,31) ,16(,25) ,02(,17) ,42(,25)* ,09(,51) ,32(,47) ,27(,33) ,99(,35) ,11(,46)**
,16(,15) ,17(,10) ,39(,14)** -,42(,15)** ,58(,15)** -,47(,23)** ,43(,22)* ,13(,15) ,17(,15) -,47(,41)
-,18(,19) ,44(,18)** ,28(,17) ,15(,16) -,17(,25) -,08(,32) ,52(,27)* ,19(,25) -,65(,26)** ,19(,22) ,56(,23)** ,29(,15)* -,01(,20) ,33(,45) -,16(,29) ,24(,25)
,05(,22) ,19(,15) ,50(,18)** ,09(,18) ,08(,24) -,26(,29) ,73(,34)** -,18(,24) -,45(,38) -,04(,18) ,31(,20) ,07(,14) -,24(,25) ,20(,47) ,12(,22) ,06(,18)
-,33(,35) ,39(,35) ,18(,25) ,07(,17) ,79(,36)** -,11(,33) ,79(,59) ,39(,25) -,50(,39) ,16(,25) ,12(,37) ,36(,18)** -,45(,57) ,07(,59) ,38(,36) ,49(,26)*
-,06(,35) ,18(,27) ,39(,27) -,07(,22) ,36(,33) -1,15(,73) ,45(,57) 1,78(,76)** -,21(1,05) -,07(,30) -,43(,48) -,13(,25) 1,01(,68) -,103(,95) ,08(,41) ,08(,34)
,72(,42)* ,91(,42)** ,17(,39) ,29(,44) ,85(,61) -,57(,63) 1,42(,64)** ,15(,77) -,66(,75) -,56(,48) ,05(,65) ,03(,29) 1,25(,98) -19,97(22759,98) -1,04(,71) ,24(,44)
,08(,23) ,33(,16)** ,11(,18) ,-,18(,16) -,05(,23) ,39(43) ,18(,44) ,63(,29)** -,35(,28) -,18(,20) -,27(,35) ,03(,12) ,13(,26) ,03(,43) -,04(,27) ,23(,20)
,18(,29) ,27(,23) ,20(,26) -,21(,26) ,09(,38) ,02(,42) -,17(,62) ,29(,53) -,71(,74) -,41(,35) ,77(,32)** ,24(,19) -,44(,36) 1,61(,27) -,19(,44) -,04(,51)
,13(,31) ,73(,23)** ,52(,30)* ,33(,24) ,02(,29) ,13(,51) -,27(,69) ,15(,36) ,34(,55) -,53(,32)* 1,12(,38)** ,14(,21) -,40(1,10) ,60(,67) ,59(,39) -,23(,43)
-,13(,26) ,33(,20) ,13(,29) -,05(,20) -,16(,30) ,95(,43)** ,28(,27) ,02(,21) ,01(,26) ,21(,26) -,43(,34) ,08(,18) -,07(,33) 1,11(,60)* -,16(,22) ,30(,29)
,17(,25) ,07(,26) ,73(,26)** ,12(,16) ,23(,23) ,07(,56) ,26(,41) ,36(,45) -,22(,54) -,10(,22) -,10(,33) ,27(,17) -,03(,45) -,53(,63) -,05(,24) ,56(,21)**
,00(,27) ,14(,21) ,04(,23) ,62(,26)** ,13(,32) -,14(,49) ,41(,70) ,70(,47) ,10(,53) -,27(,29) -,05(,36) -,18(,21) -,06(,53) -,49(,68) -,01(0,36) -,11(,22)
,31(,40) ,12(,28) -,22(,26) ,23(,17) ,43(,30) -,73(,62) ,55(,38) ,20(,29) -,40(,33) 1,04(,33)** ,39(,35) -,04(,18) -,66(,48) ,96(,71) -,05(,64) -,09(,22)
,08(,26) ,24(,20) ,37(,26) ,27(,18) ,11(,32) ,60(,44) -,34(,50) -,18(,35) -,49(,49) ,21(,23) ,35(,32) -,02(,18) ,63(,34)* ,32(,77) ,16(,37) ,21(,26)
-,25(,20) ,09(,12) ,31(,16)* ,07(,19) ,26(,17) ,03(,28) -,02(,44) ,53(,23)** ,02(,25) ,33(,17)* ,11(,18) ,00(,15) ,15(,22) -,35(,44) ,05(,22) ,19(,19)
,27(,20) ,15(,20) ,54(,16)** ,00(,17) ,14(,25) ,24(,28) ,44(,23)** ,14(,21) -,06(,22) ,31(,24) -,09(,15) ,30(,24) -1,08(,50)** -,57(,32)* ,27(,19)
-,02(,36) ,20(,29) ,74(,30)** -,20(,19) ,38(,42) ,06(,38) 2,25(,1,05)** ,80(,32)** -,32(,31) -,72(,34)** ,52(,19)** 0,28(0,66) ,65(1,18) ,60(,52) ,63(,27)**
,73(,30)** ,42(,34) -,06(,27) ,14(,34) 1,08(,49)** ,39(,44) -,05(,59) -,93(,61) ,09(,39) ,45(,48) -,07(,19) ,26(,99) -,44(1,3) ,34(,40) ,20(,27)
,02(,45) ,45(,25)* ,08(,34) -,42(,36) ,85(,47)* ,96(,91) -,23(1,15) ,48(,56) -,47(,47) ,36(,63) -,04(,21) -,17(,44) ,81(,50) ,62(,44)
-,38(,34) -,04(,22) ,13(,26) -,16(,28) ,55(,40) -,17(,34) ,91(,47)* ,20(,50) ,01(,32) ,14(,33) ,32(,19)* -,34(,39) 1,04(,76) -,14(,40) ,01(,34)
,01(,27) ,05(,21) ,48(,22)** ,08(,25) ,77(,30)** ,17(,46) -,06(,40) ,28(,32) ,04(,23) -,10(,33) -,08(,20) -1,14(1,11) 1,00(,69) ,21(,28) ,30(,36)
-,42(,20)** ,13(,18) ,01(,17) ,20(,18) -,37(,29) -,09(,32) ,39(,20)* ,25(,16) ,44(,23)* ,16(,35) ,37(,16)** ,03(,43) 1,26(,57)** -,24(,29) ,17(,27)
-,02(,45) -,16(,37) -,56(,34) ,24(,42) ,45(,54) ,76(,56) ,02(,56) ,07(,65) 1,27(,53)** ,76(,58) ,42(,31) ,71(,51) -1,34(,76)* ,09(,52) ,36(,38)
,33(,27) -,19(,22) ,31(,25) ,11(,20) (,43(,33) -,04(,36) ,97(,39)** -,06(,35) ,25(,32) ,27(,40) -,01(,20) ,42(,66) ,18(1,16) ,22/,46) -,15(,23)
.80(,66) -1,79(,87)** ,60(,36)* -,55(,39) 21,68(14266,71) ,42(,59) 1,12(,73) 1,35(1,34) -1,63(,96)* ,04(,45) 1,13(,68)* 1,05(1,01) -,08(42649,90) -,81(,66) ,58(,51)
-,07(,18) ,07(,15) ,20(,15) -,27(,20) ,31(,17)* ,08(,21) ,03(,33) ,09(19) ,06(,16) -,13(,16) ,13(,15) ,13(,20) -,25(,37) -,13(,19) ,03(,17)
,11(,17) ,23(,13)* -,20(,15) -,16(,16) -,06(,22) -,09(,23) -,00(,27) ,05(,20 ,33(,16)** -,10(,18) ,09(,13) ,35(,19)* -,35(,41) ,02(,18) ,35(,17)**
,03(,27) ,16(,16) ,75(,25)** ,02(,17) ,14(,32) -,11(,46) ,43(,35) -,10(,37) ,01(,34) 0,19(,32) ,09(,19) ,43(,41) ,39(,76) -,18(,28) -,05(,25)
,17(,48) ,00(,29) ,00(,32) ,14(,37) -,80(,85) 1,52(,58)** -,36(,52) ,03(,72) ,84(,59) ,39(,66) -,18(,32) -,36(,60) 21,58(28122,35) ,29(,54) ,68(1,02)
-,35(,25) -,13(,18) ,38(,23)* ,45(,18)** -,44(,32) ,26(,39) ,42(,40) ,27(,27) -,11(,28) -,10(,31) ,26(,18) ,00(,75) 19,44(15646,76) ,45(,40) -,04(,25)
,35(,24) ,62(,33)* ,35(,21)* ,60(,27)** -,10(,38) ,36(,31) ,82(,38)** ,24(,32) ,29(,35) -,09(,63) ,26(,16)* -,64(1,05) 22,25(23140,70) -,01(,38) ,13(,27)
,48(,34) -,39(,25) ,46(,33) -,84(,34)** -,29(,51) ,31(,75) -,36(,58) ,14(,33) ,11(,33) ,13(,44) ,46(,19)** -,09(,38) -,40(1,06) -,44(,40) ,13(,32)
-,50(1,02) 1,01(,53)* -1,81(,92)* ,04(,76) ,47(1,15) 2,79(1,16)** -18,28(22755,06) -19,44(22755,06) -,24(90) ,81(,83) ,02(,53) 62,50(51488,44) -3,43(1,57)** -1,72(1,23)
,00(,17) ,25(,17) ,56(,16)** ,12(,17) -,19(,23) -,28(,23) ,50(,19) -,17(,15) -,22(,20) -,43(,29) ,20(,14) -,62(,29)** 1,16(,51) ,30(,22) ,03(,22)
,65(,35)* -,19(,26) ,12(,28) -,02(,17) ,02(,33) ,22(,61) ,77(,34)** ,41(,41) ,06(,26) ,48(,49) ,13(,19) ,92(,65) ,95(,93) ,12(,29) ,20(,22)
,82(,51) -,76(,38)** ,01(,38) -,29(,34) ,87(,49)* 1,06(,104) 1,28(,70)* -,63(,69) ,87(,67) 1,37(,77)* -,34(,33) ,45(,61) -,87(1,86) ,14(,58) -,35(,52)*
,39(,23)* ,17(,27) ,75(,17)** -,01(,17) -,07(,31) -,17(,34) ,06(,30) ,41(,22)* ,12(,23) ,54(,25)** ,11(,14) ,20(,28) 1,40(,74)* -,39(,35) ,29(,26)

,32(,32) ,46(,19)** -,20(,26) ,21(,16) ,43(,29) ,33(,61) ,63(,37)* ,43(,35) ,03(,28) ,26(,38) ,53(,21)** ,24(,42) 20,35(14945,78) -,42(,30) -,15(,22)
,08(,37) ,28(,26) ,55(,27)** ,52(,29)* ,06(,36) ,35(,46) ,50(,41) ,51(,42) ,20(,33) ,67(,32)** -,41(,26) 1,14(,93) -,09(,59) ,31(,33) ,17(,30)
,35(,34) ,51(,32) ,33(,29) ,14(,21) ,27(,40) ,-,43(,72) ,26(,39) 1,34(,51)** ,31(,45) ,61(,63) ,28(,21) ,78(,83) 18,55(18916) -,70(,54) -,05(,22)
-,70(,35)** -,22(,24) ,56(,26)** ,02(,29) -,35(,55) ,53(,38) ,90(,44)* ,21(,31) ,19(,30) ,09(,36) -,11(,21) ,75(,39)* -,75(,99) ,39(,36) -,02(,25)

8/52 = 15% 15/52 = 29% 17/52 = 33 % 7/52 = 13% 8/52 = 15% 4/40 = 10% 16/52 = 31% 5/40 = 13% 2/13 = 15% 1/13 = 8% 10/52 = 19% 11/52 = 21% 9/39 = 23% 4/39 = 10% 5/39 = 13% 2/30 = 5% 1/13 = 8% 5/39 = 13%
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Vad gäller kontrollvariablerna så visar de flesta sig i många fall vara signifikanta. 
Religion var inte signifikant så ofta som förväntat  efter en genomgång av tidigare 
forskning. Resonemanget att religion ger en trygghet och förutsägbarhet som också 
ger  effekt  på  människors  generella  tillit  får  alltså  inte  stöd  i  mer  än  14  av  52 
undersökningar. Detta kan jämföras med utbildning som är signifikant i 44 av 52 fall. 
Antal  barn var inte  heller  signifikant  i  så många fall,  enligt  min  bedömning.  Det 
viktigaste skälet  till  att  ta med denna variabeln är dock att kontrollera effekten av 
medlemskap  i  organisationer  som kan   ha  med  barn  att  göra,  och  den  funktion 
uppfyller variabeln lika väl även om den inte är signifikant.

Det som är mest intressant, medlemskapen i olika organisationer, visas på sidan 
två av tabellen.  Siffrorna längst ner summerar i hur många av regressionerna som 
variablerna är signifikanta.

Det vi först kan konstatera är att inget medlemskap har lika stabila resultat  som 
någon  av  kontrollvariablerna  ålder,  inkomst  och  utbildning.  Detta  är  inget 
överraskande  och  betyder  inte  att  medlemskap  som  helhet  inte  är  intressant  då 
Fukuyama inte menar att HELA förklaringen ligger i skiftet i typen av organisationer 
folk engagerar sig i. Syftet här är inte att ta reda på vad som påverkar tillit, utan att 
jämföra effekten av olika typer av medlemskap.

Medlemskap i fackföreningar är statistiskt signifikant i 7 av 52 fall. Dessa fall är 
Storbrittanien  (1981),  USA  (1982),  Spanien  (1990),  Danmark  (2008),  Frankrike 
(2008), Tyskland (2008) och Italien (2009). Det är en ganska spretig blandning av 
länder och det är svårt att se något klart samband varför det i just dessa länder och 
årtal  skulle  vara  signifikant.  Alla  kontrollvariabler  ser  ”normala”  ut  och  kan  inte 
heller förklara varför medlemskapet blivit viktigt just i de här fallen. En viktig sak att  
notera  är  dock  att  för  USA  1982  och  Tyskland  2008  så  har  medlemskap  i 
fackföreningar  en  negativ  effekt  på  tilliten.  Fukuyama  tycks  ha  missbedömt 
fackföreningars effekt i sitt eget hemland USA. 

Kvar har vi alltså 5/52 regressionsanalyser som visar en positiv samverkan mellan 
tillit  och  fackföreningsmedlemskap.  Eftersom Mood  rekommenderar  att  inte  göra 
jämförelser mellan modeller utan väldigt noggrann bearbetning så håller jag mig till 
att jämföra effekten av olika variabler inom samma regression. Tabell 4 nedan visar 
de fem regressionsanalyser där fackföreningar har visat sig ha en positiv effekt på 
tillit  och  de  medlemskap  som  visat  sig  ha  en  signifikant  effekt  i  samma 
undersökningar. 

Det  är  för  lite  underlag  för  att  dra  några  egentliga  slutsatser.  Däremot  kan vi 
konstatera att det inte finns någonting som tyder på att medlemskap i fackförening 

24

Tabell 4: Signifikanta resultat för fackförbundsmedlemskap

a065 a066 a067 a070 a073 a074

,05(,21) ,21(,30) ,32(,19)* 1,56(,83)* ,38(,29)
,14(,21) ,04(,23) ,62(,26)** ,41(,70) -,05(,36) -,18(,21)
-,13(,18) ,38(,23)* ,45(,18)** ,42(,40) -,10(,31) ,26(,18)

France (2008) ,62(,33)* ,35(,21)* ,60(,27)** ,82(,38)** -,09(,63) ,26(,16)*
,28(,26) ,55(,27)** ,52(,29)* ,50(,41) ,67(,32)** -,41(,26)
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skulle ha en större effekt på tilliten, ens när det går att visa en signifikant effekt, än de 
andra medlemskapen.  Större effekt visas dock för fackförening än av medlemskap i 
education, arts, music or cultural activities samt sports or recreation. Något som talar 
till  dessa  gruppers  fördel  är  dock  att  de  är  signifikanta  oftare,  Education  etc  är 
signifikant  i  en  tredjedel  av  analyserna,  sports  or  recreation  23%  mot 
fackföreningarnas 13%, inklusive de som visade på en negativ effekt. 

Sammanfattningsvis  så  finns  det  vad  det  gäller  medlemskap  i  fackförbunden 
ingenting i dessa regressioner som visar att de skulle vara en starkare grogrund till 
tillit än andra organisationer. Jag finner därför inget stöd för Fukuyamas teori här vad 
gäller en övergång från fackförbund till andra organisationer.

Den  andra  organisationstypen  som är  intressant  är  politiska  partier.  Detta  ska 
analyseras på samma sätt som fackförbunden genom att först se hur ofta det visar sig 
vara signifikant och sedan titta närmare på de relevanta regressionerna. 

Medlemskap i politiska partier är statistiskt signifikant i 8/52 fall.  Dessa fall är 
Sverige (1982), USA (1982), Danmark (1990), Frankrike (1999), Tyskland (1999), 
Italien  (1999),  USA  (1999)  och  Spanien  (2008).  I  samtliga  av  dessa  fall  visar 
regressionerna ett positivt samband mellan partimedlemskap och generell tillit. Inte 
heller här är det möjligt att urskilja någon gemensam faktor hos fallen som skulle tala 
för att partier är extra viktigt just i dessa fallen. Inte heller bland kontrollvariablerna 
går det att hitta något gemensamt som skulle kunna påverka regressionerna på ett sätt 
som skulle påverka just partivariabeln.

Här kan vi se ett  mönster  av att  medlemskap i  politiska partier  har en stor effekt 
jämfört med de andra medlemskapen. I samtliga fall utom ett så har medlemskap i 
politiskt  parti  starkast  effekt.  I  fyra  av  dessa  sju  fallen  finns  det  bara  en  annan 
signifikant variabel och i en av dem finns det inga andra signifikanta variabler. Jag 
kan dock inte tolka detta på annat sätt än att politiska partier, i dessa fallen, har en 
relativt stark effekt.

O andra sidan så är medlemskap i  politiska partier  endast signifikant i  åtta av 
femtiotvå fall. Tolkningen blir alltså, något motsägelsefullt, att medlemskap i politiskt 
parti relativt sällan är signifikant, men att när det väl är det så har det en relativt stark 
effekt. Vilken effekt medlemskap i politiska partier har kan därför vara intressant att 
undersöka vidare.
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Tabell 5: Signifikanta resultat för medlemskap i politiska partier.

a064 a065 a066 a067 a068 a069 a070 a073 a074 a078 a079

1982 ,17(,35) -,27(,31) ,16(,25) ,02(,17) ,42(,25)* ,09(,51) ,99(,35) ,11(,46)**
1982 ,16(,15) ,17(,10) ,39(,14)** -,42(,15)** ,58(,15)** -,47(,23)** ,43(,22)* ,17(,15) -,47(,41)
1990 -,33(,35) ,39(,35) ,18(,25) ,07(,17) ,79(,36)** -,11(,33) ,79(,59) ,12(,37) ,36(,18)** ,49(,26)*
1999 France (1999) ,73(,30)** ,42(,34) -,06(,27) ,14(,34) 1,08(,49)** ,39(,44) -,05(,59) ,45(,48) -,07(,19) ,20(,27)
1999 ,02(,45) ,45(,25)* ,08(,34) -,42(,36) ,85(,47)* ,96(,91) -,23(1,15) ,36(,63) -,04(,21) ,62(,44)
1999 ,01(,27) ,05(,21) ,48(,22)** ,08(,25) ,77(,30)** ,17(,46) -,06(,40) -,10(,33) -,08(,20) ,30(,36)
1999 -,07(,18) ,07(,15) ,20(,15) -,27(,20) ,31(,17)* ,08(,21) ,03(,33) -,13(,16) ,13(,15) ,03(,17)
2008 ,82(,51) -,76(,38)** ,01(,38) -,29(,34) ,87(,49)* 1,06(,104) 1,28(,70)* 1,37(,77)* -,34(,33) -,35(,52)*
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En intressant  sak  att  notera  är  att  USA finns  med  både  1982 och  1999.  Det 
betyder  att  för  USAs  del  så  tyder  den  här  statistiken  på  att  minskande 
partimedlemskap mycket väl skulle kunna förklara en del av minskande generell tillit.

Ytterligare information kan vi se i tabell 6. Där presenteras regressionerna gjorda 
för de undersökningar som gör skillnad på passiv och aktiv medlem. I de analyserna 
kan vi få en inblick i om det gör någon skillnad hur pass aktiv man är som medlem. 
Eftersom Fukuyama tänker sig att medlemskap påverkar tilliten genom socialisation 
så borde ett aktivt medlemskap ha större effekt än ett passivt medlemskap. Enligt det 
resonemanget  skulle  vi  förvänta oss  att  ett  aktivt  medlemskap skulle  ge en större 
effekt på tillit än vad ett passivt medlemskap har. Om till stor del aktiva medlemskap 
ger effekt medan passiva medlemskap inte ger någon effekt skulle det kunna förklara 
varför  medlemskap  i  fackförbund  och  partier  inte  gav  så  starkt  utslag  i 
regressionsanalyserna som inte gjorde skillnad på aktivt och passivt medlemskap.

En  viktig  sak  att  komma  ihåg  här  är  att  organisationstyperna  skiljer  sig  åt  i 
möjligheterna  att  vara  aktiv  och  passiv  medlem.  Stora  organisationer,  såsom 
hjälporganisationer, fackföreningar och partier borde rimligtvis innehålla större andel 
passiva medlemmar än en idrottsförening. Detta är en följd av organisationens natur.
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Tabell 6: Logistiska regressionsanalyser över passivt och aktivt medlemskap. Data från EVS och WVS.

N x001 x003 x047 f034 F034(1) F034 (2) x025 x011omkodadx049 x049cs g017 G017 (1) G017 (2) G017 (3) G017 (4) G017 (5) G017(6) g020 a174 a174(1)

p chi2 Sex 
Finland (1981) 17 0,03 0,224 21,06 920 83 -,19(,40) Ej S. ,57(,41) ,48(,41) -,05,05)

26 0,046 0,364 27,889 836 375 -,95(,57)* -,19(,16) ,01(,01) ,05(,05) * -,22(,39) -,61(,40) ,03(,04) -,02(,05) ,01(,04)
32 0,148 0 136,796 1194 348 -2,91(,93)** ,40(,13)** ,01(,00)** ,08(,03)** Ej S. -,80(,83) -,57(,84) ,13(,03)** ,01(,04) ,02(,03) Ej S. Referenskategori -,33(,53) -,56(1,27) ,53(,42) ,44(,42) -19,89(22890,92) ,01(,66)

Finland (1996) 30 0,098 0,001 60,46 790 197 -1,44(,58)** ,17(,16) -,01(,01)* ,04(,03) Ej S. ,65(,46) ,54(,46) ,10(,04)** -,07(,06) Ej S. Referenskategori -,11(,80) -,05(1,09) ,54(1.26) 21,52(40192,97) ,92(1,18)
32 0,208 0 165,214 1025 102 -,38(,54) ,26(,15)* -,02(,01)** ,05(,03) Ej S. -,30(,42) -,30(,41) ,23(,04()** ,01(,06) ,02(,03) Ej S. Referenskategori -21,21(28375,54) -1,49(,96) -1,62(,75)** -,25(,46) 19,95(28420,00) ,55(1,18)
30 0,11 0 73,047 858 151 -,86(,51)* ,21(,15) ,00(,01) ,06(,4)* Ej S. -,35(,34) -,28(,32) ,15(,04)** -,02(,07) Ej S. Referenskategori -21,62(28260,37) 20,28(40192,97) -,72(,95) -,27(,31) 1,21(1,20)
30 0,161 0 89,24 697 320 -2,07(,64)** -,02(,17) ,00(,01) -,03(,04) Ej S. ,54(,36) ,58(,36) ,18(,04)** -,05(,07) ,09(,04)** Ej S. Referenskategori 20,93(40192,97) -20,05(40192,97),31(,44) 21,50(40192,97)

Finland (2005) 26 0,121 0 82,292 870 144 ,38(,60) ,16(,15) -,01(,00)** ,08(,03)** Ej S. ,01(,43) -,05(,42) ,12(,04)** -,02(,05) -,43(,12)** Ej S. -,05(,39)
27 0,21 0 97,888 599 413 -1,76(,78)** ,09(,21) ,01(,01) ,09(,04)** ** -,47(,51) ,73(,58) ,16(,06)** -,27(,10)** -,04(,05) -,26(,15)* Ej S. ,04(,51)
28 0,131 0 72,459 734 307 -2,42(,72)** -,09(,17) ,02(,01)** ,15(,04)** Ej S. -,44(,30) -,22(,29) ,20(,05)** -,07(,06) Ej S. ,26(,45)
29 0,154 0 195,512 1602 562 -2,03(,45)** ,09(,12) ,01(,00)** ,10(,02)** Ej S. -,17(,26) -,17(,26) ,23(,03)** ,03(,04) -,01(,02) -,31(,09)** Ej S. -,15(,34)

France (2006) 28 0,157 0 87,258 848 153 -3,37(,58)** -,01(,20) ,01(,01)** -,08(,05) Ej S. -,05(,26) -,34(,27) ,31(,05)** ,04(,07) ,03(,03) Ej S. ,33(,50)
28 0,114 0,024 44,58 506 482 -,20(,85) -,13(,21) -,02(,01)** ,02(,06) Ej S. ,08(,53) ,28(,52) ,05(,05) ,10(,09) ,01(,05) -,11(,13) ,54(1,24)
26 0,172 0 84,774 617 433 -1,81(,61)** ,18(,18) ,00(,01) ,02(,05) Ej S. ,06(,37) ,13(,38) ,25(,05)** -,04(,07) Ej S. ,59(,34)*
29 0,133 0 77,808 782 221 ,24(,68) ,01(,17) -,01(,01) ,03(,03) Ej S. -,09(,26) ,19(,24) ,16(,05)** ,04(,08) -,03(,04) -,38(,16)** Ej S. -,05(,19)
26 0,113 0 92,338 1056 193 -3,17(,65)** ,11(,14) ,01(,00)** ,05(,04) Ej S. -,08(,42) ,27(,42) ,30(,06)** ,03(,03) -,09(,12) Ej S. -,01(,30)
29 0,161 0 100,551 886 139 -,27(1,33) ,26(,18) ,00(,01) ,12(,03)** Ej S. -,07(,38) ,03(,36) ,20(,04)** ,01(,08) ,00(,04) -,29(,13)** Ej S. ,56(,58)
24 0,084 0 53,724 987 213 -,49(,58) ,10(,17) ,00(,01) ,16(,06)** ** -,81(,33)** -,57(,30)* -,07(,05) -,06(,08) -,32(,15)**

a098 a098(1) a098(2) a099 a099(1) a099(2) a100 a100(1) a100(2) a101 a101(1) a101(2) a102 a102(1) a102(2) a103 a103(1) a103(2) a104 a104(1) a104(2) a105 a105(1) a105(2) a106 a106(1) a106(2)

Finland (1981) Ej S. ,58(,70) ,42(,42) Ej S. -,21(,45) ,80(,53) Ej S. -,27(,19) ,11(,48) Ej S. -,16(,43) ,11(,92) Ej S. -21,58(28420,72) -1,36(1,16) Ej S. ,72(,37)* ,01(,28) Ej S. ,18(,49) ,28(,43)
Ej S. ,08(,19) -,05(,23) Ej S. ,02(,43) ,25(,27) Ej S. -,03(,52) ,08(,33) * -,15(,45) ,99(,43)** Ej S. ,32(,59) -,53(,61) Ej S. ,08(,61) ,69(,49) Ej S. ,07(,46) -,08(,44) Ej S. ,01(,46) ,05(,40) Ej S. ,31(,48) -,55(,46)
Ej S. ,12(,20) ,28(,19) ** -,16(,21) ,41(,17)** Ej S. ,38(,23)* ,14(,18) Ej S. ,33(,22) -,14(,22) ** ,51(,16)** ,35(,18)* Ej S. -,28(,21) -,09(,25) Ej S. -0,23(0,24) ,10(,18) * -,04(,22) ,35(,18)* Ej S. ,29(,26) -,11(,17)

Finland (1996) * ,31(,20) ,72(,33)* Ej S. ,32(,21) ,04(,23) Ej S. ,20(,24) ,17(,29) Ej S. -,02(,16) -,16(,39) * ,35(,30) 1,05(,56)* Ej S. -,01(,34) ,53(,72) Ej S. ,42(,30) ,19(,63) Ej S. ,18(,27) ,30(,43) Ej S. ,03(,25) ,14(,28)
Ej S. -,03(,35) ,35(,30) Ej S. ,27(,22) ,37(,20)* Ej S. -10(,33) ,23(,23) * ,39(,17)** ,05(,23) Ej S. -,19(,23) ,34(,49) Ej S. ,38(,35) -1,10(,78) ** -,04(,22)** ,83(,34)** * ,40(,21)* -,22(,27) Ej S. -11(,21) -,05(,21)
Ej S. ,27(,19) ,22(,31) Ej S. ,03(,20) -,03(,199 Ej S. ,33(,27) ,12(,24) Ej S. ,29(,17)* ,38(,25) Ej S. -,40(,24)* -,23(,36) Ej S. ,34(,27) ,00(,49) Ej S. -,09(,25) ,06(,36) Ej S. ,13(,22) ,19(,31) Ej S. ,13(,21) -,26(,19)
** -,13(20) ,74(,25)** Ej S. -,16(,27) ,21(,18) * ,51(,35) ,49(,26)* Ej S. -,10(,26) ,56(,37) Ej S. -,10(,40) ,21(,50) * ,25(,29) -1,17(,63)* Ej S. -,48(,31) -,42(,41) Ej S. ,31(,26) ,25(,32) Ej S. ,26(,33) ,11(,28)

Finland (2005) * ,39(,18)** ,05(,25) Ej S. ,06(,23) ,28(,20) Ej S. ,16(,29) -,08(,27) Ej S. -,14(,17) -,35(,25) Ej S. -,26(,29) ,43(,48) Ej S. ,40(,41 ,21(,59) Ej S. ,19(,32) -,61(,50) Ej S. -,10(,26) ,13(,29)
** ,73(,31)** ,69(,35)** Ej S. ,09(,32) ,32(,27) Ej S. ,20(,40) ,60(,30)** ** -,38(,33) 1,06(,52)** Ej S. -,39(,41) -,47(,57) Ej S. ,82(,45)* -,14(,81) Ej S. -,35(,36) -,41(,37) ** ,04(,32) ,90(,34)**
Ej S. -,23(,26) -,39(,26) Ej S. -,40(,31) -,14(,20) Ej S. ,01(,35) ,05(,24) Ej S. ,27(,29) -,46(,31) Ej S. ,03(,38) ,21(,46) Ej S. ,01(,32) ,18(,33) Ej S. ,08(,34) -,12(,26) Ej S. -,39(,34) ,03(,23) Ej S. -19,70(27517,39),15(1,12)
Ej S. -,10(,14) -,18(,15) Ej S. -,22(,18) ,07(,14) Ej S. ,40(,20)** ,17(,16) ** ,05(,19) -,51(,17)** Ej S. ,16(,20) ,42(,28) Ej S. ,22(,24) ,25(,26) Ej S. ,16(,22) ,25(,17) Ej S. -,02(,21) ,05(,15) Ej S. -,51(,33) -,28(,28)

France (2006) Ej S. ,48(,45) -,70(,40)* Ej S. ,32(,35) ,28(,24) Ej S. -,64(,47) ,02(,29) Ej S. ,47(,42) ,21(,39) Ej S. ,94(,51)* -,65(,76) Ej S. -,43(,43) ,03(,44) Ej S. -,48(,55) ,02(,40) Ej S. -,14(,33) ,14(,33) Ej S. -19,95(27553,11)-,30(,65)
** ,48(,24)** ,68(,29)** Ej S. ,36(,36) ,00(,24) Ej S. ,80(,44) ,44(,34) * ,37(,34) 1,20(,58)** Ej S. -1,01(,65) ,00(,71) Ej S. -1,68(,81)** -,55(,80) Ej S. -,09(,44) ,69(,56) Ej S. -,14(,56) -1,05(,63)* Ej S. ,26(,97) -,97(,54)*
Ej S. ,18(,25) ,40(,28) Ej S. -,33(,39) ,24(,20) Ej S. ,22(,40) ,32(,23) Ej S. ,42(,27) -,05(,36) Ej S. -,34(,45) ,05(,54) Ej S. -,12(,30) -,63(,54) Ej S. ,47(,37) -,17(,52) Ej S. ,35(,30) ,47(,43) ,44(,67)
Ej S. ,09(,18) ,00(,39) Ej S. ,21(,25) ,35(,20)* Ej S. ,01(,28) ,20(,26) Ej S. ,33(,18)* ,20(,30) ** -,29(,30) 2,63(1,09)** ** ,59(,33)* -1,40(,83)* Ej S. ,13(,28) -,09(,37) Ej S. ,07(21) -,60(,30)** Ej S. ,45(,23)* ,21(,21)
* -,10(,18) ,29(,19) Ej S. ,12(,23) ,21(,19) Ej S. -,12(,23) -,02(,21) Ej S. ,01(,25) -,55(,28) Ej S. ,27(,16)* ,28(,19) Ej S. ,22(,24) ,58(,32)* Ej S. -,17(,23) ,06(,23) Ej S. ,10(,23) -,24(,21)
Ej S. ,50(,33) ,15(35) Ej S. -,16(,22) ,25(,30) Ej S. -,55(,31)* -,54(,45) Ej S. ,20(,30) ,34(,30) Ej S. ,33(,46) ,43(,50) Ej S. -,06(,87) ,20(,97) Ej S. -,81(,45)* -,44(,49) Ej S. -,18(,30) -,02(,34) Ej S. -,38(,30) -,31(,36)
** -,68(,32)** -,76(,38)** Ej S. -,79(,58) -,54(,33) Ej S. ,27(,55) ,53(,39) * ,79(,48) -,97(,75) Ej S. ,99(,64) ,02(,94) Ej S. ,32(,71) -,98(1,22) Ej S. -,56(,75) -,98(,58)* Ej S. ,01(,53) ,09(,44)
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Först  och  främst  tittar  vi  på  sammanfattningarna  av  modellerna  och 
kontrollvariablerna. Vad gäller frihetsgraderna så kan vi se att alla modeller utom 
Finland 1981 innehåller  uppemot  30 variabler.  För undersökningen av Finland 
1981 saknar vi de flesta kontrollvariablerna av okänd anledning, detta har också 
gett  utslag i  p-värdet  som ligger  på 0,224.  Inte  heller  Spanien 1995 klarar  av 
signifikanstestet, dessa två undersökningar kommer därför inte räknas med i den 
vidare analysen.

Värdena på Nagelkerkes r2 är här något högre, de ligger allihop runt 0,15, 
sannolikt en konsekvens av att modellerna innehåller fler variabler. I övrigt visar 
modellerna  upp  samma  mönster  som i  tabell  2.  Kontrollvariablerna  för  ålder, 
inkomst  och  utbildning  är  stabila  medan  medlemskapens  signifikans  är  mer 
spridda.

Vad gäller fackföreningarna så kan vi inte se någon skillnad i hur ofta aktivt 
respektive passivt medlemskap är signifikant. Passivt medlemskap är signifikant i 
3 av de 16 fallen och aktivt  medlemskap är  signifikant  i  lika många fall.  Det 
betyder att inget stöd kan ses här för möjligheten att medlemskap i förra modellen 
inte  gav  någon  effekt  på  grund  av  att  det  endast  är  aktivt  medlemskap  som 
påverkar. Vi kan även notera att även här så visar ett fall ett negativt värde, aktivt 
medlemskap i fackförbund i Kanada 2006. 

De signifikanta värdena i kolumnen för aktiva medlemmar visar högre värden 
än de för inaktiva medlemmar. Eftersom de inte är gjorde i samma regressioner är 
det inte möjligt att jämföra dem på ett meningsfullt sätt.

För politiska partier kan vi inte heller få något stöd för idén att endast aktivt 
medlemskap är signifikant. Vi kan se att 4 inaktiva medlemskap är signifikanta 
(varav ett med negativt värde), och 3 aktiva medlemskap är signifikanta. I endast 
en  regressions  kan  vi  jämföra  värdena,  i  regressionen  för  USA  1995.  I  den 
regressionen visas överraskande nog att ett inaktivt medlemskap har större effekt 
på tilliten än vad ett aktivt medlemskap har. 

Av tabell 6 får vi sammanfattningsvis ut att den inte ger oss några skäl att 
tvivla på de slutsatser vi drog av tabell 4 är korrekta.

Slutligen så har jag gjort regressionsanalyser för så många länder som möjligt 
samtidigt. På grund av att alla variabler inte tagits med i alla länder och år så är 
det inte möjligt att köra allting i en regression, eftersom logistiska regressioner 
kräver att det finns data för samtliga variabler för att fungera. Det bästa möjliga 
alternativ har jag delat in regressionerna över medlemskap utan åtskillnad på aktiv 
och passiv medlem i fyra block. Blocken inkluderar nästan samtliga länder och år, 
och  vad  som  åtskiljer  dem  främst  är  att  materialet  är  insamlad  under  olika 
perioder, 1981-82, 90, 99-00 och till sist 08-09.
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Tabell 7: Logistiska regressioner med undersökningar i fyra block. Data från EVS och WVS.

1981-1982 1990 1999-2000 2008-2009
β β

Sex ,01 ( ,04 ) ,02 ( ,04 ) -,06 ( ,04 ) ,03 ( ,05 )
Age ,00 ( ,00 ) ,01 ( ,00 ) ** ,00 ( ,00 ) ** ,01 ( ,00 ) **
Scale of incomes ,05 ( ,01 ) ** ,07 ( ,01 ) ** ,07 ( ,01 ) **
Income level ,20 ( ,03 ) **
Religious person Ej S. Ej S. ** **
Religious person (1) -,27 ( ,11 ) ** -,05 ( ,10 ) -,30 ( ,09 ) ** -,17 ( ,09 ) **
Religious person (2) -,24 ( ,11 ) ** ,04 ( ,10 ) -,37 ( ,09 ) ** -,22 ( ,08 ) **
What age did you complete your education? ,11 ( ,01 ) ** ,05 ( ,00 ) **
Highest educational level attained ,18 ( ,01 ) ** ,22 ( ,01 ) **
How many children do you have Omkodad ,04 ( ,01 ) ** -,02 ( ,01 ) ,00 ( ,01 )
How many children do you have - deceased children not included ,03 ( ,02 )
Size of town -,01 ( ,01 ) -,02 ( ,01 ) ** ,03 ( ,01 ) **
Type of habitat -,12 ( ,03 ) **
Citizen of [country] ,11 ( ,13 )
Memberships
Social welfare service for elderly ,08 ( ,08 ) -,01 ( ,07 ) ,01 ( ,07 ) ,16 ( ,09 )
Religious organization ,20 ( ,06 ) ** ,27 ( ,05 ) ** ,13 ( ,05 ) ** ,12 ( ,07 )
Education, arts, music or cultural activities ,18 ( ,08 ) *'' ,29 ( ,06 ) ** ,20 ( ,05 ) ** ,40 ( ,07 ) **
Labour unions ,08 ( ,06 ) ,09 ( ,05 ) -,02 ( ,06 ) ,13 ( ,06 ) **
Political parties ,31 ( ,08 ) ** ,13 ( ,07 ) ,24 ( ,08 ) ** -,06 ( ,10 )
Local political actions ,07 ,11 ) ,06 ( ,09 ) ,04 ( ,13 )
Human rights -,11 ( ,14 ) ,30 ( ,11 ) ** ,43 ( ,09 ) ** ,41 ( ,10 ) **
Conservation, the environment, ecology, animal rights ,35 ( ,11 ) ** ,17 ( ,07 ) ** ,16 ( ,09 )
Conservation, the environment, ecology ,25 ( ,08 ) **
Animal rights -,28 ( ,10 ) **
Professional associations ,13 ( ,08 ) ,04 ( ,06 ) ,11 ( ,07 ) ,01 ( ,09 )
Youth work ,22 ( ,08 ) ** ,22 ( ,08 ) ** ,01 ( ,08 ) ,09 ( ,12 )
Sports or recreation ,14 ( ,05 ) ** ,13 ( ,05 ) ** ,26 ( ,06 ) **
Women´s group ,05 ( ,09 ) ,16 ( ,09 ) -,07 ( ,13 )
Peace movement ,16 ( ,16 ) -,22 ( ,16 ) ,59 ( ,28 ) **
Organization concerned with health -,01 ( ,08 ) -,08 ( ,08 ) -,03 ( ,10 )
Consumer groups -,19 ( ,16 )
Other groups ,17 ( ,07 ) ** ,16 ( ,07 ) ** ,02 ( ,08 )

Block 1
s025Egen (Cat.) (Ref. Cat.: Canada 1982) **
France 1981(1) -,95 ( ,11 ) **
Italy 1981(2) -,75 ( ,10 ) **
Netherlands 1981(3) -,25 ( ,10 ) **
Belgium 1981(4) -,68 ( ,11 ) **
Norway 1982(5) ,43 ( ,10 ) **
Spain 1981(6) -,27 ( ,08 ) **
Sweden 1982(7) ,52 ( ,11 ) **
Great britain 1981(8) -,07 ( ,10 )
United states 1982(9) -,48 ( ,08 ) **

Block 2
s025Egen (Cat.) (Ref. Cat.: Canada 1990) **
Denmark 1990(1) ,20 ( ,10 ) **
France 1990(2) -1,19 ( ,12 ) **
Germany 1990(3) -,34 ( ,08 ) **
Ireland 1990(4) -,06 ( ,09 )
Italy 1990(5) -,30 ( ,09 ) **
Netherlands 1990(6) -,10 ( ,10 )
Belgium 1990(7) -,67 ( ,08 ) **
Norway 1990(8) ,44 ( ,10 ) **
Spain 1990(9) -,31 ( ,08 ) **
Great britain 1990(10) -,20 ( ,09 ) **
Unites states 1990(11) ,00 ( ,08 )

Block 3
s025Egen (Cat.) (Ref. Cat.: Canada 2000) **
Denmark 1999(1) 1,45 ( ,10 ) **
Finland 2000(2) 1,12 ( ,09 ) **
France 1999(3) -,41 ( ,09 ) **
Germany 1999(4) ,15 ( ,10 )
Ireland 1999(5) ,23 ( ,10 ) **
Italy 1999 (6) ,05 ( ,08 )
Netherlands 1999(7) ,69 ( ,10 ) **
Belgium 1999(8) -,44 ( ,08 ) **
Spain 2000(9) ,26 ( ,10 ) **
Spain 1999(10) ,44 ( ,10 ) **
Sweden 1999(11) 1,13 ( ,11 ) **
Great britain 1999(12) ,06 ( ,11 )
United states 1999(13) -,38 ( ,09 ) **

Block 4
s025Egen (Cat.) (Ref. Cat.: Denmark 2008) **
Finland 2009(1) -,70 ( ,11 ) **
France 2008(2) -2,12 ( ,11 ) **
Germany 2008(3) -1,47 ( ,12 ) **
Ireland 2008(4) -1,29 ( ,19 ) **
Netherlands 2008(5) -,87 ( ,11 ) **
Belgium 2009(6) -1,81 ( ,11 ) **
Norway 2008(7) -,07 ( ,12 )
Spain 2008(8) -1,37 ( ,12 ) **
Sweden 2009(9) -,36 ( ,12 ) **

Constant -2,16 ( ,23 ) ** -1,62 ( ,17 ) ** -1,68 ( ,15 ) ** -1,10 ( ,22 ) **
Frihetsgrader (df) 27 35 36 33
Nagelkerke’s R2 0,122 0,114 0,176 0,271
Likelihood ratio test
p 0 0 0 0
chi2 983,817 1261,182 1847,165 2132,183
N 10425 14222 13271 9408
Missing Cases 3543 7765 4924 4683



Vad gäller medlemskap i fackförbund så är det inte i signifikant i annat än block 
4. Detta trots att vi får fram fler signifikanta resultat nu när många undersökningar är 
sammanfogade. Ett högre N ger större möjlighet att hitta statistiska samband, därför 
använder jag här det vanligaste gränsen för signifikans på <0,05. Trots detta är alltså 
inte fackförbund signifikant i annat än regressionen för perioden 2008-2009. Detta 
kan delvis vara på grund av att fackförbund ibland tycks påverka negativt och ibland 
positivt som vi såg i regressionerna gjorda av varje land och år enskilt.

 I block 4 där fackförbundsmedlemskap väl visar ett signifikant resultat så har det 
ett lägre värde än samtliga de andra signifikanta medlemskap vilket indikerar en lägre 
påverkan på tilliten.

Partierna  visade  i  de  förra  tabellerna  upp signifikanta  resultat  endast  ett  fåtal 
gånger, men när det väl var signifikant hade de en relativt stark påverkan på tilliten. I 
tabell 7 kan vi se samma mönster att partimedlemskap har en stark men inte någon 
genomgående effekt. I de två regressioner där vi kan se en påverkan, så hävdar sig 
partier  väl  gentemot  andra  organisationsmedlemskap.  Men  i  de  andra  två 
regressionerna kan vi inte se någon signifikans.

Sammanfattningsvis  så  bekräftar  tabell  7  samma mönster  som vi  sett  tidigare. 
Fackförbundens påverkan tycks vara svag och inget av det vi har fått fram talar för att  
medlemskap  skulle  ha  någon  stor  påverkan  på  tillit.  Partierna  visar  upp  ett  mer 
förbryllande resultat, ibland en stark påverkan och ibland ingen statistisk säkerställd 
påverkan  överhuvudtaget.  Någon uppenbar  förklaring  går  inte  att  se  och  vad det 
betyder för frågeställningen kommer jag diskutera under diskussionen.
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5 Resultat och diskussion

Det  är  nu  dags  att  sammanfatta  resultaten  och  diskutera  vad  de  betyder  för 
forskningsfrågan. Därför det kan vara läge att repetera syfte och frågeställning. Syftet 
med uppsatsen var att testa ifall ett av teorins grundantaganden stämmer, nämligen 
det att de grupper som Fukuyama menar bör ha större påverkan på tilliten än andra 
grupper verkligen har det. Detta genom att jämföra två av dessa grupper med andra. 
Forskningsfrågan som ställdes löd:

Har medlemskap i fackförbund och politiska partier en större påverkan på den  
generella tilliten än vad medlemskap i andra organisationer har?

Jag har tagit fram ett antal tabeller som visar logistiska regressionsanalyser för 
olika  länder  och  årtal.  Vad  gäller  fackförbunden  så  pekar  alla  bevis  mot  att 
medlemskap i fackförbund inte har någon stark effekt på tillit. Fackförbund kan inte 
bevisas vara signifikant i någon större utsträckning än andra medlemskap. När det väl 
är  signifikant  så visar det  inte heller  upp någon tendens av att  ha en stark effekt 
relativt de andra organisationerna. I regressionerna gjorda över människor från flera 
olika länder  samtidigt  kunde inte  heller  där  fackförbundsmedlemskap visat  sig  ha 
någon signifikant  effekt  i  mer  än en  av fyra  regressioner.  Detta  trots  att  så  stora 
dataset ger väldigt goda möjligheter att få fram resultat som är signifikanta på 5% 
nivån.

Partier visar upp ett resultat  som är mer förbryllande.  Såsom fackförbunden så 
visar medlemskap i politiska partier upp en signifikant effekt relativt sällan. Endast i 
15% av  de  52  fallen  kunde  de  logistiska  regressionerna  visa  upp  ett  signifikant 
resultat. I regressionerna som delade på passiva och aktiva medlemmar var andelen 
regressioner som visade upp en signifikant effekt av partimedlemskap något större. 
När flera länder analyserades ihop gav det inte heller något övertygande resultat, med 
bara en signifikant effekt i två av de fyra analyserna, ett lågt resultat jämfört med flera 
andra medlemskap. Det som gör tolkningen av resultaten svåra är att  i  de fall där 
medlemskap i politiskt parti kunde sägas vara signifikant så hade det en relativt stark 
effekt.

Dessa  resultaten  är  besvärande  för  teorin  om  samhällets  miniatyrisering.  Det 
första och kanske allvarligaste problemet för teorin är att fackförbunden inte på något 
sätt tycks ha en stark effekt på den generella tilliten. Om man som Fukuyama vill 
förklara  en  förändring  i  tillitsnivåerna  med  hjälp  av  förändringar  i 
fackförbundsanslutningar är detta  någonting som måste förklaras för att  teorin ska 
vara trovärdig.

Jag kan se tre möjliga förklaringar till de här resultaten. Det första alternativet är 
att fackförbundsmedlemskap har en indirekt påverkan på länders tillitsnivåer. Detta 
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skulle innebära att resultaten inte är något motbevis mot teorin. I så fall krävs det en 
förklaring för genom vilka mekanismer den påverkan sker. Detta tycks inte ligga i 
linje  med  idén  om  att  organisationer  fungerar  som  socialisationsagenter.  Det  är 
naturligtvis  fullt  rimligt  att  anta  att  ett  högt  deltagande  i  fackförbund  påverkar 
samhället och samhällsklimatet, och genom detta indirekt har påverkat tillitsnivåerna. 
Min bedömning är dock att detta någonting som måste förklaras inom teorin för att 
den ska kunna anses vara robust.

Det andra alternativet är att medlemskap i organisationer som uppfyller kriterierna 
inte alls leder till en högre tillit. Kriterierna behöver kanske helt enkelt skärpas eller 
specificeras närmare, hur viktigt är till exempel kriteriet att organisationerna ska ha 
ett stort inflytande i samhället?

Grupper för stor radie av tillit Grupper för liten radie av tillit
* Har stort inflytande i samhället.
* Samlar många individer från 
olika delar av samhället.
* Samlar stora skaror till möten.
* Har en bred agenda. 

* Har litet inflytande i samhället.
* Samlar få människor från samma 
del av samhället.
* Samlar små skaror till möten.
* Har en smal agenda.

Det  tredje  alternativet  är  att  fackförbund  av  något  skäl  inte  passar  in  på  de 
kriterier Fukuyama ställer upp. Skiljer sig fackförbund på något sätt från storföretag, 
militär och politiska partier vad gäller kriterierna. Utan att ha gått in närmare på saken 
så  tror  jag  att  problemen  med  conceptual  traveling  kan  vara  stora.  Fackförbund 
kanske stämmer väl in på de här kriterierna i vissa lägen medan i  andra lägen så 
stämmer  de  inte  in  på  kriterierna.  I  så  fall  kanske  operationaliseringen  av  vilka 
grupper som ska tillhöra vilken grupp måste anpassas mycket noggrannare efter de 
lokala förutsättningarna. Överlag anser jag att operationaliseringen är någonting som 
är en svaghet i teorin som sådan och antagligen behöver arbetas vidare med.

Det andra problemet är att partimedlemskaps påverkan tycks variera. Av teorin 
om  samhällets  miniatyrisering  hade  vi  förväntat  en  stabil  hög  effekt  av 
partimedlemskap. De kraftiga variationerna i effekten på tillit är någonting som måste 
förklaras. Detta behöver inte vara ett lika stort problem som det förra, men det tyder  
på att någonting antingen påverkar varför partiers effekt varierar så kraftigt, eller så är 
det någonting som påverkar mätvärdena från i  regressionsanalyserna.  Kort sagt så 
behöver  effekten  partierna  har  på  tilliten  undersökas  närmare  och  variationerna 
förklaras.

Ett  annat  förvånande  resultat  var  att  skillnaden  mellan  passiva  och  aktiva 
medlemskap inte  var större.  Om det är  socialisation inom organisationen som ger 
upphov till tillit så borde aktiva medlemskap visa betydligt fler och starkare resultat 
än passiva. Så har dock inte varit fallet.  Det är dock möjligt att skillnaden mellan 
aktiva och passiva medlemmar visar sig tydligare ifall man går in på frågan mer på 
djupet. I denna uppsats har det inte varit huvudfokuset och därmed inte prioriterat att 
undersöka.

Jag  bedömer  det  dock  som att  undersökningen  har  lyckats  vad  det  gäller  att 
undersöka vilka  förhållanden  som gäller  för  just  västvärlden,  som är  det  område 
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Fukuyama diskuterar. Forskningen inom just det området har tidigare varit eftersatt. 
Min  slutliga  reflektion  är  att  teorin  låter  rimlig  när  Fukuyama  förklarar  den.  De 
egenskaper  hos  organisationer  som  han  presenterar  borde  ge  en  större  tillit  än 
organisationer som är väldigt smala. Dock så finns det ingenting i datan som tyder än 
så  länge  på  att  det  faktiskt  stämmer,  om  det  beror  på  problematiken  med  att 
operationalisera de olika grupperna eller att utgångspunkten är helt fel är ännu för 
tidigt för att säga.

5.1 Förslag till vidare forskning

Här  tar  jag  tillfället  i  akt  att  ge  ett  par  förslag  på  aspekter  av  samhällets 
miniatyrisering som jag i uppsatsarbetets gång erfarit att det saknas forskning kring.

Det krävs mer forskning om partimedlemskapens effekt på tillit då de visar upp ett 
resultat  som  varierar  kraftigt.  Den  här  variationen  går  inte  att  förklara  utan  en 
noggrannare undersökning.

Det  finns  starka skäl  att  utveckla  operationaliseringen av de två kategorier  av 
grupper som Fukuyama sätter upp. Inga av kraven är särskild väl definierade och det 
finns stora risker för conceptual traveling.
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