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Sammanfattning 

Att det finns attitydskillnader mellan klasser när det gäller ekonomiska frågor är väl 

belagt i ett flertal studier. Det finns också forskning som försöker undersöka vad dessa 

skillnader beror på och hur det kommer sig att de varierar mellan länder. I denna 

uppsats undersöks om religionen kan vara en sådan faktor som gör attitydskillnader 

mellan klasser mindre. För detta görs en jämförande analys av skillnader i attityden till 

ekonomisk jämlikhet mellan klasser i 28 länder med hjälp av attitydundersökningen 

European Social Survey. Analysen genomförs på två nivåer, dels på makronivå som en 

jämförelse mellan mer eller mindre religiösa länder och dels på mikronivå som en 

jämförelse av skillnader mellan arbetarklass och tjänsteklass för religiösa respektive ej 

religiösa individer. Metoden är att på makronivå korrelera klasskillnader i attityder i alla 

länder mot nivån av religiositet i respektive land. På mikronivå användes en regression 

med interaktionskoefficienter för att räkna ut värden för aktivt respektive ej aktivt 

religiösa från olika samhällsklasser som sedan jämförs. 

Uppsatsens teori är att religionen skapar samhörighet och förändrar världsbilden i 

samhällen och i synnerhet för de religiöst aktiva så att sociala skiljelinjer baserade på 

klass inte är lika centrala. En teoretisk bakgrund ges i uppsatsen med hypoteser om att 

religionen påverkat klassallianser och därmed hur välfärsstater har utformats. Resultatet 

i uppsatsen visar vissa men generellt svaga mönster i enlighet med uppsatsens hypoteser 

både på makro- och mikronivå. Även om vissa samband finns är stödet för hypoteserna 

är inte tillräckligt starkt för att de ska kunna antas. Istället betonas den politiska 

kontexten och de politiska partiernas betydelse. Detta bland annat eftersom resultatet 

tyder på att de kontinentala staterna med starka kristdemokratiska partier är ett fall där 

religionen medverkat till att minska klasskillnader i vissa grupper. Framförallt betonas 

de kristdemokratiska partiernas roll i att förändra klassallianser vilket troligen bidragit 

till mer konservativt inriktade välfärdsstater. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Kopplingen mellan klass och attityder i fördelningsfrågor är välbelagd. Länken mellan det 

materiella intresset genom den egna positionen inom systemet och vad det för med sig för 

intressen och attityder är emellertid ett komplext system. Det denna uppsats ska studera är 

varför polariseringen eller annorlunda uttryckt attitydskillnaden mellan samhällsklasser skiljer 

sig åt i olika länder och mellan grupper. Det är i tidigare forskning visat att man i vissa länder 

hittar betydligt större skillnader mellan klasser än i andra (Wright, 1997; Svallfors, 

2004;Kumlin & Svallfors, 2007)
 1

. Mycket forskning finns kring hur klass respektive religion 

påverkar attityder (Se t.ex. Wald,2003; Svallfors, 2004). Betydligt mindre finns om hur dessa 

faktorer samverkar och vad det i sådana fall innebär för politiska åsikter. I denna uppsats 

testas därför hypoteser om att nivån på religiöst engagemang kan vara en av förklaringarna till 

att klasser är mer polariserade i åsikter i vissa länder än andra. 

Religionen och politik beskrivs ibland som helt åtskilda men Haynes (2010) hävdar att när 

religion övergår från att endast vara en privat individuell angelägenhet till att bli en kollektiv 

och offentlig handling påverkar den också alltid värdesystem och tolkningsramar, 

inkluderande sådana som innehåller politiskt laddade värderingar. Religion och politik går 

dock också att se som två urskiljbara system och kopplingen dem emellan varierar i styrka. 

Religionen är trots allt, åtminstone i moderna samhällen, en annan sfär än den politiska med 

en annan logik som berör andra frågor (Haynes, 2010). Dock har det i många Europeiska 

länder uppstått partier, i de flesta fall kristdemokratiska, som med hjälp av de religiösa 

krafterna försökt mobilisera väljarna för att religiösa värderingar även ska prägla politiken 

och för att säkra kyrkas roll. 

Klassbundna sociala rörelser så som arbetarrörelsen har en viss värdegemenskap som bidragit 

till att forma politiska krafter och klass är en av de viktigaste faktorerna för att påverka 

röstbeteende och formar också på ett systematiskt sätt attityder (se Lijphart, 1979; Evans 

(red), 1999, Svallfors, 2004). Många jämförelser av välfärdsstaten ser den socialistiska 

mobiliseringen av arbetarklassen som en avgörande faktor för hur välfärdsstaten utformats. I 

                                                 
1 Det är från denna artikel som Stefan Svallfors skrivit tillsammans med Staffan Kumlin som grundidén till 

denna uppsats är hämtad (Kumlin & Svallfors, 2007) 
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denna uppsats refereras en teori om att religiösa rörelser som den katolska kyrkan också kan 

ha haft en avgörande inverkan på hur välfärsstaten har utformats bland annat genom att 

förändra röstbeteende och klassallianser (Manow & Kersbergen, 2009).   

Syftet med denna uppsats är att undersöka om den religiösa världsbilden och gemenskapen 

bidrar till att forma attityder på ett sådant sätt att det medför att inflytandet av klassposition är 

mindre bland de religiösa. Frågeställningarna är: Är attitydskillnader mellan klasser gällande 

frågor om ekonomisk fördelning mindre bland religiöst engagerade? Har en hög nivå av 

religiositet i ett land effekten att artikulering av klassbaserade världsbilder försvåras så att 

attitydskillnader mellan klasser motverkas?  

Europa har valts ut som en lämplig region för att undersöka detta syfte. I detta område finns 

ett flertal länder med olika religiösa inriktningar och olika erfarenheter av religöst understödd 

politik vilket är lämpligt för syftet. För att utföra detta syfte kommer datamaterialet European 

social survey att användas. Detta datamaterial är utformat för att olika länder ska kunna 

jämföras och har överhuvudtaget hög jämförbarhet och ett stort antal deltagande länder. 

Samtidigt innehåller det frågor om både religion, klass och politik som är lämpliga för 

studien.  

Ett antal avgränsningar måste också göras för uppsatsen. Ett delvis avgränsande teoretiskt val 

är att inte ta upp diskussionen kring identitet. Identifikationen med en viss religiös inriktning 

eller klass kan vara betydande för attityder och röstbeteende. I denna uppsats har dock 

identitetsbegreppet undvikits eftersom att det är ett komplicerat begrepp och det datamaterial 

som används innehåller inga frågor om detta. Istället för att tala om identitet utgår teorierna i 

denna uppsats från olika världsbilder. Det görs heller inte någon skillnad på olika religioners 

specifika läror vilket motiveras med ett antagande om att religion och religiös aktivitet 

generellt sett har en liknande verkan i de avseenden som tas upp här, även om det finns 

undantag. Det är inte heller fokus att se åt vilket håll, höger eller vänster, religionen drar 

grupperna. Det är likaså inte inom ramen för uppsatsen att uttala sig om kausala riktningar, till 

exempel om det var styrkan hos religiositeten som försvårade inflytande från andra politiska 

krafter eller om det motsatta gäller. En annan avgränsning är valet att titta på synen på 

ekonomisk jämlikhet, vilket i uppsatsen kallas den vänster- högerskalan. Detta görs istället för 

att titta på frågor om kvinnans roll i samhällsliv och andra frågor som associeras med 

konservatism och ofta har sammankopplats med kyrkan och religionen. Geografiskt har ett 

stort område valts ut bestående av 28 länder. Dessa länder ingick i European Social Survey 

som utgör datamaterialet i denna uppsats. 
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2. Teori och tidigare forskning 

För att kunna svara på frågan om religionens eventuella konkurrens med världsuppfattningar 

knutna till klass ska i detta kapitel teorier och tidigare forskning på området tas upp. Först ges 

en bakgrund till religionens inflytande på Europeisk politiken idag och vilket inflytande den 

haft historiskt. Sedan ges uppsatsens definieras vad attityd, religion och klass är och hur andra 

har sett på dessa begrepp. Efter det följer en redogörelse för teorierna om artikulation och hur 

religion respektive klass kan tänkas påverka attityder och varför det är rimligt att tänka sig att 

en religiös uppfattning står i konkurrens med en uppfattning baserad på klass. Slutligen ges en 

genomgång av tidigare forskning om religion, klass i förhållande till röstning och attityder. 

Bakgrund: Religionen i Europeisk politik 

Sekularisering?  

Det är ett vanligt antagande att vi lever i ett sekulärt samhälle där religionen har spelat ut sin 

politiska roll. Wald (2003) tar upp två teorier som kan förklara sekularisering: 

Moderniseringsteorin går ut på att eftersom samhället har gått igenom ökad produktion genom 

fabriker, urbanisering, mer utbildning, större administrativa byråkratier och mer teknologi 

skulle detta innebära stora förändringar för religionens roll i samhället. Dessa ”moderna” 

fenomen gör att människor inte längre lever i små byar med stabila världsuppfattningar utan 

ser att det finns många olika sätt att se på världen som krockar med varandra. Enligt 

moderniseringsteorin är religionen något primitivt byggt på okunskap som ifrågasätts i och 

med moderniseringen av samhället som leder till att människan istället börjar tänka rationellt 

eller åtminstone inte längre efter religiösa grunder. Wald tar också upp den marxistiska teorin 

som säger att proletariatet kommer att göra revolution mot sina förtryckare och skapa ett nytt 

samhälle. I detta nya samhälle ska människan ta platsen som sin egen historias skapare och de 

tankesystem som förutsätter något annat, som religion, ska kastas på ”historiens skräphög” 

(Wald, 2003:7). Girvin (2000) tar sin utgångspunkt i att upplysningen var grunden för 

sekularisering. Upplysningen skapade för första gången idéer som inte vilade på auktoritet 

från religionen. Under artonhundratalet utmanades kyrkans makt på bred front och liberalism, 

nationalism och socialism var ofta emot prästerskapet och ibland rent antireligiösa. 

Även om det är som Girvin (2000) menar att det i Europa under nittonhundratalet finns en 

trend mot minskat religiöst inflytande, är sekulariseringen inte så rak och enkel som det 
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ibland kan verka. Girvin (2000) skriver att historisk forskning har visat att urbaniseringen har 

lett till ett ökat kyrkligt engagemang. Wald (2003) pekar på att religionen fortfarande har en 

stark betydelse i USA med en stor andel religiösa och där flera rörelser även är politiskt 

betydelsefulla, med den evangelikala kristna högern som det tydligaste exemplet. Haynes 

(2010) skriver till och med att det har varit en vida spridd, kanske till och med global, 

renässans för religionen, åtminstone dess politiska betydelse. Som exempel tar han konflikten 

mellan Israel och Palestina som har ett högt religöst laddat innehåll. Han tar också upp 

revolutionen i Iran 1979, där den religiösa ayatollan tog makten, samt konflikten på 

Nordirland mellan katoliker och protestanter. Haynes pekar dock också på att många av de 

nya religiösa och spirituella uttrycken som ökar i Europa, bland annat olika former av ”New 

age” är av privatreligiös karaktär vilket ger dem en mindre politisk betydelse än de kollektiva 

formerna. Även om dessa författare skriver att det religiösa inflytandet har minskat i Europa 

är de också eniga om att det inte kan ses som helt borta från den politiska arenan utan att det 

fortfarande har betydelse. 

Religionen och den Europeiska välfärdsstaten 

Kersbergen & Manow (red. 2009) beskriver hur både religion och olika typer av klassallianser 

har haft en avgörande roll för att skapa olika typer av välfärdsstater i Europa. I sitt inledande 

teoretiska bidrag tar de avstamp mot Esping-Andersens maktresursteori, vilken poängterar 

betydelsen av socialistisk mobilisering av arbetarklassen som drivande faktor i uppbyggnaden 

av välfärdsstaten (Manow & Kersbergen, 2009). De kritiserar denna teori och menar att den 

inte har tagit hänsyn till andra faktorer som kan förklara de olika välfärdsmodellerna i Europa. 

De konstaterar att både de socialdemokratiska och kristdemokratiska partierna har varit aktiva 

i att bygga upp välfärdsstater, om än med olika utgångspunkter. Som förklaringar till det 

kristdemokratiska engagemanget för välfärdsstaten ser de både kristna sociala läror om 

skyldigheten att ta hand om de fattiga, röstmaximering genom en mittenpolitik för att på så 

sätt söka arbetarnas röster, samt deras samarbete med de katolska fackföreningarna. 

Enligt Esping-Andersens maktresursteori finns det tre olika typer av välfärsstater: Det är den 

nordiska, den anglosaxiska och den kontinentala välfärdsstaten. Den nordiska 

välfärdsmodellen har de högsta utgifterna och bygger på generella principer om att täcka 

många i samma system. Den har också gått långt i att dekommodifieriera arbetet, det vill säga 

motverka marknadskrafterna. De kontinentala välfärsstaterna, exempelvis Tyskland, har högre 

välfärdsutgifter än de anglosaxiska, men lägre än de nordiska och deras välfärdsprogram är 

ofta inte lika generella, vilket betyder att de oftare är riktade mot vissa grupper (Huber & 
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Stephens, 2005; Manow & Kersbergen, 2009). Manow & Kersbergen (2009) beskriver det 

som att de kontinentala välfärdsstaterna har bevarat en traditionell patriarkal och 

statusorienterad samhällsmodell. De kontinentala välfärdsstaterna har inte heller, enligt 

författarna, i lika stark utsträckning som de nordiska dekommodifierierat arbetet. Man kan 

lägga till att de kontinentala har lägre deltagande för kvinnor på arbetsmarknaden och ett 

större deltagande av friviligorganisationer, där organisationer med religiös bakgrund ingår 

som utförare i välfärden. Den anglosaxiska välfärdsmodellen har de minst utbyggda 

skyddsnäten, de mest liberala arbetsmarknaderna och de lägsta välfärdsutgifterna. Det är dock 

endast i vissa fall som den kristna rörelsen bidragit positivt till uppbyggnaden av 

välfärdsstaten.  I södra Europa stod den katolska kyrkan ofta på den politiska elitens sida när 

liberaler och arbetare krävde politiska och sociala rättigheter och motverkade på så vis 

utvecklingen av välfärsstaten. De protestantiska statskyrkorna förhöll sig ofta ganska passiva 

medan de reformerade protestanterna ibland motarbetade välfärdsstaten (Manow & 

Kersbergen; Müssener & Schartau, 2009). Manow & Kresbergen (2009) konstaterar, med 

insikter från Lipset & Rokkans resonemang om olika typer av skiljeliner, att en förutsättning 

för de skandinaviska välfärsstaternas uppbyggnad var frånvaron av starka politiska skiljelinjer 

på religiös grund under de formativa åren. Detta till skillnad från framförallt de stater på 

kontinenten som Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Italien, Belgien och Österrike där det 

tidigt bildades partier för att försvara kyrkan och religiösa värden. I dessa länder har 

kristdemokratiska partier med hjälp av religionen tävlat med socialdemokratin om 

arbetarrösterna, något som enligt författarna varit avgörande för de klassallianser och därmed 

välfärdsstater som kommit till stånd i olika länder. Även om jag inte fullt ut delar Manow & 

Kersbergens syn på religion som en lika avgörande faktorer som den socialistiska 

mobiliseringen av arbetarklassen för utbyggnaden av välfärdsstaten är deras antologi ett 

viktigt bidrag för förståelsen av religionens roll. Även om den lider en viss brist på 

kvantitativa delar som kan stödja resonemanget.  

Attityd, ideologi och politik  

I den politiska sociologiska forskningen utgår man ifrån att politiska frågor och spänningar 

påverkas av underliggande sociala faktorer. Detta uttrycks och mäts genom att människor har 

olika attityder, vilket också är grunden för de beroende variablerna i denna undersökning. En 

attityd är ”en individs disposition för att svara positivt eller negativ mot ett objekt, en person, 

institution, händelse eller andra urskiljbara aspekter av en individs värld.”  (Ajzen, 1989:241 
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min övers.).  Det karakteristiska draget hos en attityd är dess bedömande egenskaper vilket i 

forskningen ofta leder till att man placerar individer längs en kontinuerlig skala från positiv 

till negativ. Svaren på enskilda frågor i den undersökning som utgör uppsatsens datamaterial 

ska ses som indikatorer på underliggande attityder. Ett viktigt antagande är att det i den 

Europeiska befolkningen finns grundläggande och relativt stabila attityder om samhället och 

politiken som går att hitta genom enkla frågor och som går att sammanfatta i mer eller mindre 

sammanhängande skalor. Evans m. fl. (1996) menar att orsaken till att vissa undersökningar 

inte hittat sådana stabila attityder är att de inte använt tillräckligt bra mätinstrument.  

Undersökningen tar sin utgångspunkt i att man kan hitta en mängd olika konfliktdimensioner 

som är olika starka i olika samhällen och att dessa ligger till grund för politiken (Lipset & 

Rokkan, 1967). Evans m. fl. (1996) menar att det två viktigaste konfliktdimensionerna är den 

traditionella vänster - högerskalan och en skala som mäter auktoritärt – libertarianska 

attityder. Vänster- högerskalan kan sägas reflektera åsikter om organiseringen av 

produktionen och distributionen av dess resultat. Detta rör frågor om lika förutsättningar, 

skatternas nivåer, välfärdsstatens storlek, jämlikhet och sysselsättning. Den andra skalan, som 

också har namnet liberal – konservativa eller socio-kulturella skalan rör frågor som moral, 

tradition, auktoritet och konformism. I denna uppsats används vänster- högerskalan som alltså 

antas beskriva konflikten över produktionen och fördelningen av ekonomiska resurser. 

Vad är religion? 

Religion är en viktig variabel i denna undersökning. Men vad menas egentligen med religion 

och vad gör den med ett samhälle? Detta är ett intressant ämne som engagerat många 

samhällsvetare och i denna undersökning ges därför några perspektiv på hur man kan se på 

religion ur ett sociologiskt perspektiv samt ett försök till en definition.  

Några sociologiska klassikers syn på religion 

Den tidiga sociologin visade ett mycket stort intresse för religionen, där Emilé Durkheim, 

Max Weber, och delvis Karl Marx är några av de klassiska exemplen. I en återgivelse av 

Durkheims poänger skriver Lenski (1963) att för Durkheim var religion inte vidskeplighet 

eller okunnighet utan något som låg i själva samhällets konstruktion. Religionen hos 

människan är ett symboliskt uttryck för hennes medvetenhet om det sociala system som hon 

är beroende av för såväl mat som psykiskt och socialt välbefinnande. Människan som känner 

sig beroende av en yttre moralisk kraft är inte ett offer för hallucination utan denna kraft 
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existerar verkligen i form av samhället i sig själv. Leege (1993) skriver att för Durkheim är 

den moraliska auktoriteten i religionen samhällets projektion för dess egen vilja till ordning, 

stabilitet och förutsägbarhet i sociala relationer. Webers mest kända bidrag till debatten är den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda där han driver tesen att utan den protestantiska 

reformationen hade aldrig den moderna kapitalismen utvecklats. Detta eftersom de 

värderingar som behövs för att ett kapitalistiskt system ska uppstå och fungera till stor del 

liknar de som fanns i den protestantiska etiken och att de var en förutsättning för den moderna 

kapitalismen. Dessa kapitalistiska världen är bland annat att arbete har ett egenvärde, en tro på 

att ekonomiska överväganden ska göras på helt rationella grunder utan traditionella kriterier 

och en avsmak för personlig lättja. Weber hittade drag av kapitalismens anda i hela 

protestantismen men framförallt i Kalvinismen och Puritanismen som extra tydligt betonade 

arbetets och flitens värde (Weber, 1978 [1934]; Lenski, 1963).  

Marx var mer kritisk till religion än de båda andra. För Marx var religion ett sätt att komma 

undan alienationen i det kapitalistiska samhället. Källan till alienation var de materiella 

villkoren – relationen som omger det produktiva arbetet och som separerar värdet från den 

som producerar det. Marx såg det som att religionen var använd som kompensation för 

alienationen. Den fungerade som ett medel för ett falskt medvetande och var därmed ett 

verktyg för den härskande klassen (Leege, 1993). Marx ser religionen som legitimerande för 

den rådande ordningen och menar att kampen mot den rådande ordningen innehåller kampen 

mot religionen (Marx, 2003). 

Att definiera religion 

En definition av religion behövs för att precisera vad som menas med detta begrepp. Syftet är 

att skilja religiösa läror från de världsliga ideologierna, som inte hänvisar till något 

övernaturligt, men som liknar religionen i och med att de har en världsuppfattning och ofta ett 

trossystem. Hur och om ideologi skiljs från religion beror på hur religionen definieras. Många 

av de bredare definitionerna leder till att man även kan räkna med olika typer av totalitära 

politiska rörelser, till exempel kommunism, och deras världsuppfattningar som en typ av 

religion eftersom de innehåller fundament av gemenskap, en absolut tro på ledningen och en 

definition av ont och gott. Leege (1993) använder en sig av en sådan definition men det är inte 

i enlighet med syftet i denna uppsats, där konkurrensen mellan religiösa och sekulära system 

ska undersökas. Dessutom kan det konstateras att de flesta politiska rörelser skänker mening 

och identitet och något mer behövs för att skilja de olika fenomenen åt. En särskiljande 

tendens hos religionen kan istället ses som dess formande av tankesystem baserade på en 
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fokusering på de övernaturliga fenomen som är svåra att uppfatta med våra sinnen. Den 

definition jag väljer fokuserar på detta och tas från Hagevi (2009) och enligt den är religion 

”individens subjektiva perception av en transcendent och icke-naturlig verklighet”
2
. 

Antagandet om vad som skiljer ut religion är alltså uppfattningen om en verklighet som ligger 

utanför det mänskliga medvetandet och fattningsförmågan. En starkare religiös övertygelse 

ses som ett starkare engagemang i och en starkare tro på denna verklighet. Det handlar alltså 

både om en kognitiv bild av världen och ett engagemang i vissa frågor och aktiviteter. 

Med den ovan givna definitionen kan vi skilja ut vilka idésamlingar som är att betrakta som 

religiösa läror. Det bör dock också sägas något om vilka egenskaper dessa idéströmningar har. 

Antagandet är att de religiösa idéströmningarna ofta överlappar de områden som i huvudsak 

täcks in av de politiska ideologierna. När religionen tar sig kollektiva uttrycksformer kommer 

den med andra ord alltid in på politikens fält. Den religiösa dimensionen och de religiösa 

lärorna bör dock delvis ses som något annat än det som här kallas världsliga materialistiska 

ideologier, kanske främst eftersom deras handlingsram vanligen är annorlunda, då de 

generellt inte syftar till att gripa den politiska makten och förklara vad de vill göra med den. 

Världsliga ideologier, som socialism och liberalism och religiösa tolkningsramar har dock på 

många sätt stora likheter.  Religionen är liksom de politiska ideologierna kunskaps- och 

värdesystem som påverkar meningsstrukturer och världsuppfattningar, vilket de berörda ofta 

tidigt insocialiseras i. Båda kan dessutom leda till politisk mobilisering och handling syftande 

till att förändra det som upplevs som orätt. Religiösa uppfattningar kan också leda till tydliga 

egna ideologier som får ett eget liv, ibland skiljt från religionen. Exempel på detta är 

kristdemokrati och islamism. Ovan beskrevs hur framförallt kristdemokratiska rörelser har 

haft en avgörande påverkan för det politiska utfallet i Europa och för utbyggnaden av 

välfärdsstaten. Jag instämmer med Manow & Kersbergen (2009) som hävdade att de religiösa 

partiernas inflytande på politiken har varit och fortfarande är betydande. Sammanfattningsvis 

definieras religion som tron på något övernaturligt. Det ses som ett separat system från 

politiken men de två glider ofta ihop. 

Vad är klass? 

Denna uppsats tar sin andra utgångspunkt i klassanalysen. Klass är en av de viktigaste 

variablerna i den politiska sociologin. Lipset menar att klasskonflikt finns i nästan alla 

                                                 
2 Med denna definition fångas eventuellt inte traditionell buddism in men det är inte ett stort problem för 

undersökningen då dessa utövare är så få i datamaterialet. 
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ekonomiskt utvecklade länder och har beskrivit de politiska valens innehåll som den 

“demokratiska klasskampen” (Lipset, 2001; se också Korpi 1983). Det har under 90 och 00-

talet pågått en debatt, startad av Lipset själv, där han påstod att klass spelat ut sin roll. Flera 

forskare hävdade dock att det inte alls helt har tappat i betydelse och de tycks ha fått rätt, även 

om påverkan från klass förändrats (se ex. Evans (red), 1999; Bihagen, 2000; Clark & Lipset 

(red), 2001). 

Marx förde in klassanalysen till en central position i sin teori om samhällsutvecklingen och 

dagens klassforskning grundar sig bland annat i hans tänkande (Marx, 1997; Oskarson m.fl., 

2010). Efter Marx har klassanalysen utvecklats i lite olika grenar och kan med en bredare 

term kallas teorier som social stratifiering. Inom detta breda fält finns flera teoretiska 

inriktningar där vissa har studerat klass med hjälp av kommunitära ansatser som en social 

grupp med viss gemensam kultur - andra som social hierarki baserat på ett flertal egenskaper 

som inkomst, yrke och utbildning (Svallfors, 2004). I denna uppsats används ett synsätt som 

ser klass som en struktur av sociala relationer med ett antal positioner som innehas av 

individer. Mer specifikt används en teori som utvecklats av Erikson, Goldthorpe och 

Portocarero, kallad EGP. Denna teori är utvecklad i nära kontakt med empirisk forskning och 

är en reviderad version av det schema som främst Goldthorpe utvecklat (Erikson & 

Goldthorpe, 1992; Bengtson, 2010). Detta schema är, i olika utformningar, idag mycket 

använt i sociogin, bland annat på grund av goda empiriska resultat, och dess teoretiska grund 

kommer att användas i denna uppsats. Det bygger främst på anställningsrelationer och olika 

klasspositioner definieras efter vilken typ av anställningskontrakt som karakteriserar olika 

positionerna i arbetsdelningen. Klasser är därmed aggregeringar av positioner på 

arbetsmarknaden och inom produktionsenheter. I klasschemat urskiljs tre grundläggande 

positioner på arbetsmarknaden: arbetsgivare, anställda och egenföretagare. Bland de anställda 

skiljer de sedan ut två huvudtyper av kontrakt: För det första de som bygger på en 

anställningsrelation av tämligen kortsiktigt slag, där ersättningen kan regleras genom 

betalning för specifika kortare insatser genom till exempel ackords eller timlön. För det andra 

de anställningar som är svåra att övervaka, är långsiktiga och bygger på en hög grad av tillit 

och lojalitet. Eftersom arbeten som har den senare typen av kontrakt är svåra att övervaka 

köps lojaliteten vanligen genom förmånliga och långsiktiga ersättningar med gynnsam 

löneutveckling och goda pensionsvillkor. Den första typen av kontrakt kallas arbetarkontrakt 

och är vanligt bland manuella arbetare. Den andra, som kallas tjänstekontrakt, bland 

tjänstemän med hög grad av specialisering eller arbetsledande position i större organisationer 
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(Goldthorpe, 2000; Svallfors 2004; Bengtsson, 2010). Den teoretiska grundtanken är att vissa 

arbetsuppgifter har en logik som gör att kontrollen av och ersättning för arbetet leder mot ett 

visst typ av kontrakt (Goldthorpe, 2000).  Svallfors beskriver det som att ”Ju mindre grad av 

speciella kunskaper som krävs och ju lättare arbetet är att övervaka, desto troligare är det att 

ett rent arbetarkontrakt kommer att tillämpas” (Svallfors, 2004:20). Klasser är sedan 

aggregeringar av dessa positioner. Förutom de två ytterpositionerna definieras även 

småföretagare och olika mellanliggande positioner med en blandning av de två 

anställningskontrakten, som tillexempel lägre tjänstemän, som egna klasser (Svallfors, 2004; 

Erikson & Goldthorpe, 1992). En anmärkning mot detta schema på teoretisk grund kan göras 

vid en jämförelse med Wright. Wright (1997) grundar sin teori på exploatering och skiljer till 

skillnad från Erikson & Goldthorpe m.fl. ut ägarna från de högt kvalificerade arbetarna. Detta 

är en rimlig uppdelning eftersom ägare ur ett vinstmaximeringsperspektiv sannolikt har ett 

intresse av lägre löner för de anställda och därmed mindre intresse av ekonomisk jämlikhet, 

något som inte gäller i lika hög utsträckning för högt kvalificerade tjänstemän. Ur ett 

empiriskt perspektiv är dock detta ett litet problem eftersom de med större kapitaltillgångar 

utgör ett så pass litet skikt i samhället och det finns goda teoretiska och praktiska skäl att 

använda Erikson & Goldthorpes teori. 

Teorin om sociala skiljelinjer och 

artikulationshypotesen 

En grundläggande tanke i detta sammanhang för förståelsen av politik är att sociala 

skiljelinjer och intressemotsättningar ligger till grund för skapandet av attityder. Oskarson 

(2010) menar dock att sociala skiljelinjer inte per automatik översätts till politiska skiljelinjer. 

Hon ser tre aspekter som kännetecknar en politisk skiljelinje. Den första är att det finns en 

strukturell bas i och med splittringen mellan olika grupper. Den andra aspekten är att 

människor är medvetna om sin kollektiva identitet, som arbetare, katoliker eller jordbrukare 

och att denna identitet är förbunden med vissa gemensamma intressen. Den tredje aspekten är 

att skiljelinjen återspeglas organisatoriskt i någon form av politisk organisation. Enligt 

artikulationshypotesen, som grundar sig i en socialkonstruktivistisk tanke, så leder sociala 

skiljelinjer och politiska motsättningar inte per automatik till skillnader i attityder om det inte 

föregås av organiserad mobilisering som tar fasta på vissa egenskaper eller intressen (Kumlin 

& Svallfors, 2007). De två teorierna är förhållandevis lika även om artikulationshypotesen 

inte är lika uttrycklig när det gäller att det krävs identitet eller en politisk organisation. En 
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förklaring är att artikulationshypotesen är mer inriktad på attityder och Oskarsons teori gäller 

partisystem och röstning. Eftersom vi här undersöker attityder används i första hand 

formuleringen om ”organiserad mobilisering” för hur attityder skapas. Nedan förklaras på 

vilket sätt klass respektive religion påverkar attityder. 

Klassintresse, normer och attityder 

Svallfors (2004) menar att klass påverkar attityder genom främst två olika mekanismer, 

intresse och normer. Intresse definierar Svallfors med en definition hämtad från Wright som 

”tillgång till resurser som är nödvändiga för att uppnå olika slags mål och syften” (Svallfors, 

2004:35). Arbetarna har, på grund av sitt anställningskontrakt, som innebär lägre grad av 

autonomi, lägre ersättning och en svagare position på arbetsmarknaden, sannolikt ett större 

intresse av att se till att ändra den fördelning som marknaden åstadkommer i mer jämlik 

riktning än de i tjänsteklassen som har en mer förmånlig position i dessa aspekter. Svallfors 

(2004) skriver att även de normer som finns påverkas av klass. Dessa normer är trögrörliga 

och speglar gårdagens intressen lika mycket som dagens. Han menar att: ”…normer baseras 

till viss del på intressen, men de modifieras av social interaktion och kommunikation” 

(Svallfors, 2004:35). Att mena att en klassposition medför ett visst intresse är dock inte 

samma sak som att säga att den determinerar en viss attityd eller världsuppfattning. Enligt 

artikulationshypotesen, som återgavs ovan, krävs att man för ett samtal om dessa frågor i 

former så att individen kan upptäcka sitt eget intresse och forma föreställningar om hur det 

ska uppfyllas, någon som inte alltid är enkelt (Svallfors 2004; Kumlin & Svallfors, 2007).  

Religionens påverkan på attityder 

Flera forskare menar att även religionen bidrar till att forma människors värderingar och 

attityder. Det kan finnas flera sätt som religiöst engagemang påverkar attityd i politiska 

frågor. Det kan till exempel handla om att vissa religiösa grupperingar av historiska skäl står 

närmare någon politisk gruppering vilket kan påverka dess medlemmar. Olika samhällsvetare 

pekar på olika faktorer men två återkommande som verkar rimliga är dels den sociala 

samvaron i det religiösa samfundet och dels politisk påverkan i själva den specifika religiösa 

läran (se Bochel & Denver, 1970; Leege, 1993; Wald, 2003). Med lära menas både den lära 

som kan sägas vara gemensam för en religion och den lokala tolkningen och utövningen av 

denna. Den kan ses som en uppsättning idéer som, ofta av en auktoritet, definierar vad som är 

den rätta typen av beteenden och vilka som ses som fel eller omoraliska. Detta påverkar 

troligen individens inställning till dessa frågor då det är troligt att man tar till sig de åsikter 
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som uttrycks från en institution man litar på. Samvaron, som kan ses som delvis en annan 

mekanism, tänks påverka både de normer man har och den världsbild man får men påverkar 

också direkt politiska sakfrågor. Samvaron i den religiösa församlingen kan ses som en typ av 

sekundärsocialisation där normer och värderingar som finns i gruppen internaliseras. Bochel 

& Denver (1970) beskriver det som en gruppnorm som uppstår när en stor del av en 

församling stödjer vissa politiska åsikter. Som stöd för samvaromekanismen finns statsvetare 

som visar att även då predikan och bön var frånvarande så påverkades de religiösa 

värderingsmässigt av de andra i den sociala samvaron i kyrkan (Wald, 2003; Leege, 1993). 

De tänkta mekanismerna är alltså att religiositeten, genom både sina läror med dess lokala 

tolkningar och den sociala samvaron inom församlingen, artikulerar egna världsbilder och 

attityder. 

Det går också att se att religiositetens påverkan på attityder finns på två nivåer. På individnivå 

genom samvaron i det religiösa samfundet och påverkan genom den religiösa läran. Styrkan 

av denna påverkan kan förstås genom hur starkt det religiösa engagemanget är hos individen 

och hur innesluten den är i religiösa gemenskaper och hur starka dessa är. På samhällsnivå är 

påverkan av religionen både summan av alla individuella trosuppfattningar men också 

påverkan av mer kollektiva uttrycksformer så som religiösa institutioner som kan delta i 

formandet av attityder och världsbilder hos grupper och individer. 

Ertman (2009) är i en text om de västeuropeiska partisystemen inne på samma linje som i 

denna uppsats. Han skriver att kritiken av kyrkan under 1850-talet fungerande som ett 

sammanhållande kitt för de liberala/konservativa grupperingarna i Storbritannien, Frankrike, 

Spanien, Portugal och Skandinavien. Verkan av religiösa frågor och identiteter i att 

strukturera det politiska landskapet gick dock enligt Eterman längre än så eftersom den också 

introducerade en viktig ”överskridande motsättning” som mjukade upp klass och regionala 

motsättningar. Wald (2003) uttrycker det som att nivån på religiöst engagemang minskar 

påverkan av icke-religiösa faktorer på de politiska lojaliteterna hos kyrkomedlemmarna. 

Detta betyder alltså att antagandet är att det finns en motsättning mellan att artikulera 

klassmotsättningar, vilket är ett av syftena hos fackföreningar, och att förmedla och artikulera 

världsuppfattningar baserade på religion, vilket är kyrkans syfte. Man kan naturligtvis också 

tänka sig att någon lyckas artikulera båda två men det tycks som att det är ett ovanligt 

fenomen och jag antar att detta i huvudsak inte gäller. 
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Tidigare forskning 

Både religion och klass är kraftfulla indikatorer på hur människor röstar i nationella val och är 

relativt väl undersökta. Det finns både attitydundersökningar och undersökningar av 

röstbeteende för båda variablerna. Däremot har jag funnit mindre forskning som koncentrerar 

sig på interaktionen mellan klass och religion. 

När det gäller klasskillnader i attityder för vänster- högerfrågor är det visat i ett flertal studier 

att arbetarna står mer till vänster. Svallfors och andra har visat att storleken på dessa 

skillnader till stor del varierar mellan länder, där skillnaderna i USA är små och i vissa 

undersökningar inte signifikanta, medan de i Europa och framförallt Sverige har varit större 

(Wright, 1997; Svallfors, 2004; Andersen & Heath, 2003; Kumlin & Svallfors, 2007). Även 

om en arbetarklassposition ofta leder till en vänsterattityd i ekonomiska frågor finns alltså inte 

någon automatik utan detta beror till stor del på kontexten. Svallfors tar i sina undersökningar 

framförallt upp artikulationen och institutionernas roll. Han jämför Sverige, Tyskland, 

Storbritannien och USA och konstaterar att klasskillnaderna är störst i Sverige, följt av 

Tyskland, England och till sist USA (Svallfors, 2004). Förklaringen finner han bland annat i 

arbetsmarknadsmodellerna vilka i Sverige tillåter en kollektiv lönebildningsprocess varför det 

är naturligare att tänka sig frågor om inkomstspridning i politiska termer. En annan förklaring 

som tas upp är artikulationen där han pekar på att ju mer ekonomiska frågor tas upp och är 

åtskiljande mellan olika partier desto starkare blir också skillnaderna i åsikter. Denna hypotes 

testas i en artikel av Kumlin & Svallfors  (2007). Resultatet blir att de finner signifikanta 

samband för påverkan på skillnaderna i attityder, dels beroende på hur stor del av partiernas 

program som ägnas åt klassrelaterade frågor, och dels anslutningsgraden till fackföreningarna. 

Korpi (1983) är också inne på denna linje och menar att medan medel- och överklassen ofta 

röstar på det parti som representerar deras intresse är arbetare mer beroende av mobilisering 

genom kollektiva organisationer. Korpi finner, precis som Kumlin & Svallfors, att 

fackföreningsanslutning ökar samstämmigheten i åsikter inom arbetarklassen, men använder 

istället klassröstning som beroende variabel. Kumlin & Svallfors (2007) jämför också om det 

är så att länder med hög nivå av ekonomisk jämlikhet, mätt genom låg inkomstspridning, har 

mindre skillnader i attityder. Intressant nog finner de tvärt om att länder med lägre 

inkomstskillnader har större skillnad i befolkningens attityder.  

Forskningen om religion, röstning och attityder har främst inriktat sig på hur olika religioner 

skiljer sig åt i olika frågor och ibland redovisas inte kategorin icke-religiösa vilket gör att 

resultaten inte hjälper syftet i denna uppsats (se t.ex. Lenski, 1963; Leege, 2003; Hagevi, 
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2009; Smidt m.fl. (red), 2009). Det som däremot är relevant att konstatera är att resultaten av 

hur de olika religionerna ställer sig till varandra inte enkelt går att sammanfatta och tycks till 

en viss utsträckning skilja sig mellan olika frågor och kontexter.  Anglikanska kristna i USA 

står till höger i ekonomiska frågor, har en mer konformistisk/konservativ moralisk uppfattning 

och stödjer ofta republikanerna. De som tillhör de afroamerikanska protestantiska kyrkorna 

står å sin sida mer åt vänster i ekonomiska frågor och stödjer i mycket hög utsträckning 

demokraterna (Wald, 2003;Wilson, 2009). I en undersökning, rapporterad av Wald (2003), 

stödjer så mycket som 90 % av de som tillhör dessa kyrkor demokraterna. Andersen & Heath 

(2003) redovisar attitydundersökningar där en av skalorna liknar vänster- högerskalan som 

kommer användas i denna uppsats. De använder sig också av konservatism- liberalismskalan. 

De redovisar analyser för flera länder och regioner och kontrollerar för klass och en mängd 

andra variabler men finner ändå att protestanterna i de flesta regioner står till höger om 

sekulära medan resultatet för katoliker är mer blandat. Undersökningen visar också att när det 

gäller konservatism- liberalism skalan är det mer entydigt att religiösa grupper är mer 

konservativa. Till undersökningens brister kan räknas att olika undersökningar används som 

grund i olika länder vilket inte möjliggör jämförelser av styrkan på sambanden i de olika 

länderna. Sammanfattningsvis tycks det alltså vara så att religionen kan dra människor både åt 

höger och vänster och att effekterna i flera fall tycks vara relativt starka.  

Även om denna uppsats inte inriktar sig på partisympatier eller sakfrågor är det värt att 

redogöra för Magnus Hagevis (2009) gedigna undersökning av kopplingen mellan religion 

och politiska frågor i en västsvensk kontext. Hans undersökning visar att religiösa tenderar att 

placera sig något till höger om sekulära i flera sakfrågor. Han visar dock att vid en 

självplacering på vänster- höger skalan är tendensen för de religiösa att placera sig till höger 

eller mitten betydligt starkare.  Hagevi kommer med flera förklaringar av detta där den första 

är att de religiösa associerar vänster med sekularism och religionskritik och de borgerliga 

partierna med att försvara religionen och kristendomen. Detta stöds också av att Hagevi 

identifierar en ”materialistisk vänster” som står tydligt till vänster i politiken och som på 

grund av sin historiematerialistiska världsuppfattning ser religionen som ett hinder för 

utveckling. En annan förklaring till den självskattade högerplaceringen, som Hagevi (2009) 

framhåller, är att de religiösa ser vänster- högerskalan på ett annat sätt och lägger in mer 

moraliska värden så att den mer liknar uppdelningen mellan konservativ och liberal i USA. 

Detta kan delvis tolkas som en sammanblandning av vänster- högerskalan och konservatism- 

liberalismskalan där de religiösa är mer konservativa, vilket drar dem åt höger. Att de 
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religiösa oftare placerar sig i mitten än övriga samt inte till vänster trots vänstersympatier i 

sakfrågor kan också tolkas som att religionen får dem att inte vilja ta ställning i vänster- höger 

frågor. Ett intressant resultat som tyder på att religionen förändrar världsbilder och som delvis 

stödjer att religion har en verkan som förhindrar attitydbildning på klassmässig grund.  

En undersökning som tittar på religionens påverkan på röstning och kontrollerar för klass är 

Bochel & Denver (1970) undersökning. De kommer fram till att religiös tillhörighet i det 

material de använder, som är hämtat från Skottland, har en stark påverkan på röstning. Detta 

förminskas inte när de kontrollerar för klass. Däremot är klassröstningen lägre i deras 

undersökning bland de katolska väljarna då dessa, oavsett klass, stödjer Labour. Utifrån detta 

drar de slutsatsen, vilket nämndes ovan, att det kan vara hur övriga gruppen röstar som 

påverkar individen. 

Sammanfattning och hypoteser 

Sammanfattningsvis tyder forsknings genomgången av hur partisympatier och attityder 

samverkar med religion på att även om religion ofta påverkar partisympatier och attityder kan 

religiösa grupper ta olika ideologiska positioner och rösta för olika partier beroende på tid och 

rum. Detta gäller i alla fall partisympatier och ekonomiska frågor. Man kan dock se tecken på 

att de protestantiska, och främst de reformerade protestanterna som till exempel de 

evangelikala, ofta står mer till höger än de katolska. För moralfrågor, vilka kan placeras in på 

konservatism- liberalismskalan, finns en tydligare riktning mot mer av konservatism hos flera 

av de stora religionerna. Det står också relativt klart att de religiösa rösterna i en Europeisk 

kontext i de flesta fall gynnat den borgerliga sidan, framförallt i de länder som haft starka 

partier för försvara av kyrkan och religiösa värden (Leege 1993; Broughton & Napel, 2000; 

Andersen & Heath, 2003; Hagevi; Smith (red); Kersbergen & Manow (red), 2009).  

Uppsatsens frågeställningar låter sig delvis beskrivas som en hypotes om att det skulle finnas 

en konkurrens mellan religiösa kontra mer materialistiska, liberala och marxistiska, 

världsbilder. Genomgången ovan har visat att det finns goda skäl att tro att religionen utgör ett 

sammanhang som påverkar politiken. 

Eftersom det antogs att artikulationen fungerar på två nivåer, dels på mikronivå där den egna 

religiositeten spelar roll och dels på makronivå där den totala religiösa styrkan i ett samhälle 

spelar roll, har vi hypoteser för båda nivåerna. Med avstamp i teorin om att sociala 

motsättningar måste artikuleras för att avspegla sig i attityder grundas hypoteserna på att om 
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arbetarklassen och tjänsteklassen har världsbilder och attityder som hänger samman med 

deras klassposition kommer skillnaderna att vara större än om båda, eller ena gruppen, har av 

religiösa krafter influerade världsbilder. Hypoteserna lyder: 

Attitydskillnader mellan klasser i attityden till ekonomisk jämlikhet tenderar att vara mindre i 

mer religiösa länder.  

Attitydskillnaden mellan individer med tjänstekontrakt och individer med arbetarkontrakt i 

attityden till ekonomisk jämlikhet tenderar att vara mindre bland aktivt religiösa individer än 

bland ej aktivt religiösa. 

3. Metod 

Datamaterialet 

I denna studie kommer datamaterialet European social survey att användas (ESS). Detta 

datamaterial valdes ut eftersom det har en hög jämförbarhet mellan olika länder och att antalet 

deltagande länder är stort. Vidare innehåller det jämförbara frågor om både religion och 

politik som är lämpliga för studien. Det innehåller även jämförbara uppgifter om yrke och 

sysselsättning som är nödvändiga för att kunna konstruera klassvariabeln. Att använda 

sekundärdata är också förknippat med problem eftersom man inte själv kan välja vilka frågor 

som ställs. I huvudsak är dock de tillgängliga frågebatteriet tillfredställande för syftet även om 

det finns lite för få frågor som passar i vänster- högerskalan.  

European Social Survey (ESS) är ett gemensamt Europeiskt projekt finansierat av EU-

kommissionen, Europeiska forskningsrådet och nationella forskningsråd i alla deltagande 

länder. Fyra upplagor av ESS har hittills genomförts: Den första under 2002/2003 och den 

senaste 2008/2009. I varje omgång av ESS finns en kärnmodul och två tilläggsmoduler. I 

denna uppsats kommer främst den fjärde omgången att användas eftersom det i den finns en 

tilläggsmodul som berör attityder till välfärdsstaten. I ESS4 deltar 28 länder som, med en vid 

definition, tillhör Europa. Däremot är inte alla Europeiska länder med och till exempel saknas 

Italien och Österrike i denna omgång. För att garantera att alla individer i urvalsramen har 

samma chans att komma med i urvalet används slumpmässiga urval, dock med olika 

urvalsstrategier i olika länder så som klusterurval och stratifierade urval. Intervjuerna 

genomfördes genom personliga intervjuer som varade cirka en timme. Målsättningen var 

minst 70 % i svarsfrekvens, detta uppnåddes emellertid endast i sju av deltagarländerna och 

svarsfrekvensen ligger mellan som lägst på 43 % i Tyskland och som högst på 81 % i Cypern. 

Man har varit mycket noggrann med att översättningarna till alla de olika språken ska bli rätt 
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och har rigorösa översättningsprotokoll. Urvalsramen består av alla personer över femton år 

boende i privata hushål oavsett deras nationalitet, medborgarskap, språk eller legala status 

inom de undersökta länderna. Det uppnådda antalet svarande (n) varierar kraftigt mellan 

länderna och är högst i Tyskland med 2751 och lägst i Cypern med 1215 svarande. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns vissa problem med externt bortfall men att 

detta förhoppningsvis inte inneburit en större snedvridning av resultaten på grund av 

skevheter i bortfallet. Det som framförallt riskerar att påverkas är nivåerna på olika variabler i 

olika länder. Om till exempelvis religiösa i lägre utsträckning än andra deltagit i 

undersökningen kommer länder med högt bortfall att mer kraftigt underskatta antalet religiösa 

(Matsuo m.fl., 2010). 

För att resultaten ska bli användbara och jämförbara mellan länder finns två typer av vikter i 

ESS. Den första vikten kompenserar för underrepresenterade grupper den andra väger in 

landets befolkningsstorlek. Den första vikten användes i alla analyser, den andra bara i de fall 

resultat för hela materialet redovisas (European Social Survey, 2010). 

Den beroende variabeln 

Den forskarkonstruerade vänster- högerskalan kan också definieras som attityden till 

ekonomisk jämlikhet eller till omfördelning. Frågor som på något sätt berör detta är många i 

ESS4 men här behövs mått som mäter kärnan i denna skala och som inte också fångar upp 

andra faktorer. Tre variabler i ESS4 ses som lämpliga för detta ändmål. Dessa variabler ligger 

på rätt abstraktionsnivå och har ett lämpligt antal svarsalternativ. Det var tre påståenden som 

respondenterna fick ta ställning till utifrån en femgradig likertskala: The government should 

take measures to reduce differences in income levels… …For a society to be fair differences 

in people’s standard of living should be small... …Large differences in people’s incomes are 

acceptable to properly reward differences in talents and efforts... Skalan konstruerades 

genom en enkel summering av de tre indikatorerna efter att bortfallen ersatts med medelvärdet 

i variabeln.
3
 

Ett reliabilitetstest med Cronbachs Alpha visar ett värde på 0,517. Det visar sig dock att 

alfavärdet ökar något om indikatorn ”large differences...” tas bort, då stiger alfa till 0,594. Att 

ta bort denna indikator är dock långt ifrån självklart. Denna hänger väl ihop med skalan även 

                                                 
3 Med skalan låg korrelationerna på R=0,657 för ”Large diffrences…” och R=0,759 för ”The goverment…” 

och R=0,718 för ”For a fair society..” 
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om den också mäter något annat nämligen synen på hårt arbete. Dessutom var det så att i vissa 

länder, till exempel de nordiska, är alfa högre om alla tre variablerna tas med. Det är också så 

att en skala med fler variabler ger en större spridning och kan därför bättre urskilja olika 

nivåer på attityder viket underlättar analysen. Valet blir därför att redovisa skalan med tre 

variabler. Oavsett vilket val som görs är detta besvärande låga alfavärlden då ett värde på 0,7 

brukar ses som ett gränsvärdevärde för en bra skala. Detta kan dock delvis förklaras av det 

låga antalet indikatorer i skalan, och de inbördes sambanden mellan de tre variablerna får ses 

som godkända, om än inte starka
4
. Det får dock konstateras att det finns klara problem med 

reliabiliteten i skalan vilket kan påverka pålitligheten i resultaten negativt. När det gäller 

validiteten är min bedömning att den är god då frågorna väl mäter attityd till ekonomisk 

jämlikhet. Som noterades ovan skiljer sig dock sambanden mellan frågorna åt i olika länder 

vilket visar att det finns en något olika tolkning av ekonomisk jämlikhet i de olika länderna, 

vilket delvis kan ses som ett validitets problem. När det gäller begreppsvaliditeten är den dock 

acceptabel med tanke på att det i alla länder utom två finns de förväntade skillnaderna mellan 

klasser. En skev spridning försvårar analyserna då det kan bero på mätfel eller helt enkelt inte 

finnas så mycket att analysera, om alla tycker lika dant. Spridningen i skalan är dock relativt 

god och det finns inga större problem med toppighet eller skevhet i någon av indikatorerna.  

Sammantaget finns vissa problem vad gäller validitet och reliabiliteten med måttet på 

ekonomisk jämlikhet eller höger- vänster dimensionen i politiken men det hållet tillräckligt 

hög kvalitet i förhållande till begreppets teoretiska innehåll för att det ska vara relevanta att 

använda i en undersökning. 

De oberoende variablerna 

Operationalisering av religion 

Religion sågs som tron på en transcendent och icke-naturlig verklighet. Eftersom religion ses 

både som en kognitiv uppfattning och som ett engagemang i vissa aktiviteter är det lämpligt 

att mäta båda. I European social survey finns tre indikatorer till hands som mäter dessa frågor. 

Den första är en fråga som kan ses som en typ av religiös självskattning som frågar om den 

allmänna känslan av religiositet. De andra två mäter engagemanget i bön respektive besök av 

                                                 
4 Korrelationen mellan de två första var R=0,421. Sambanden mellan Large differences och de andra två 

variablerna var betydligt lägre 0,149 respektive 0,219 när hela datamaterialet betraktades men i norden 

låg korrelationerna högre och mellan 0,3 och 0,4.  
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religiösa möten. Dessa frågor fångar relativt väl in de aspekter som togs upp i definitionen av 

religion. Den första frågan lyder:”regardless of whether you belong to a particular religion, 

how religious would you say you are?” Den andra frågan handlade om besökande av religiösa 

möten: “Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you 

attend religious services nowadays?” Den tredje om hur ofta man ber: “Apart from when you 

are at religious services, how often, if at all, do you pray?”. Den förstnämnda mäts genom en 

skala från ett till tio och de två andra genom att respondenten ges ett antal rangordnande svar 

som går från varje dag till aldrig. I kodningen av variablerna används den första som en 

variabel på kvotskalenivå
5
. De andra två klassindelas i två kategorier efter en teoretisk gräns. 

Vilken av dessa tre variabler man ska använda i analysen är inte lätt att avgöra. Hur viktigt det 

är att be respektive att gå på religiösa möten beror mycket på plats och religion. Extremfallet 

är Turkiet som är ett av undersökningens mest religiösa länder, men där bara cirka 40 % 

regelbundet besöker ett religiöst möte, vilket till stor del kan förklaras av att det inom Islam 

inte är lika viktigt för kvinnor att gå till mötena, något som avspeglar sig i ett mycket lägre 

mötesbesökande för dessa
6
.  Eftersom religionerna är olika och har olika uttrycksformer ses 

det som lämpligt att slå ihop de tre variablerna till två nya variabler, en för makro och en för 

mikroanalysen, med avsikten att fånga upp de tre olika sätten som religiositeten mäts på.  

I makroanalysen är syftet att skapa ett index som ska mäta den allmänna religiositeten i ett 

land. Detta är som nämndes i teoridelen inte enkelt och de verktyg vi har till hands är endast 

frågor till individer om deras egen religiösa aktivitet. Måttet blev att se hur stor del av 

befolkningen som tar del av religiösa idéer. Det första steget i att skapa detta 

religiositetsindex är att en variabel konstrueras som summerar andelen i befolkningen som 

regelbundet antingen går minst en gång i månaden till religiöst möte eller minst en gång i 

månaden ber. Syftet med denna kategorisering är att skilja ut andelen som har religiositeten 

som en del av sin vardag. Den andra delen i indexet är medelvärden för variabeln religiös 

självskattning. Andelen som regelbundet är religiöst aktiva summeras sedan ihop med 

medelvärdet för religiös självskattning i landet. För att kompensera för att maxvärdet i religiös 

självskattning är tio gånger större än för variabeln som mätte religiös aktivitet multipliceras 

denna med tio. Detta resulterar i ett index där det land med det högsta värdet, Turkiet, har ett 

                                                 
5 Det som kan kallas god ordinal nivå 

6 Endast 19 % av kvinnorna mot 73 % av männen besöker regelbundet ett religiöst möte i Turkiet. I 

Grekland går 50 % av kvinnorna regelbundet på religiöst möte medan bara 26 % av männen. Stora 

skillnader i religiös aktivitet mellan könen finns även i Rumänien och Kroatien. 
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värde på 16,3 och det land med lägst värde, Tjeckien, har ett värde på 3,8. Skalan är relativt 

normalfördelad men Turkiet sticker ut genom att vara något mer religiöst än de andra 

länderna, vilket dock inte utgör ett problem för analysen.  

För mikroanalysen var målet att särskilja en mindre grupp, bara de som är verkligt aktivt 

religiösa. För att skapa en så rättvisade kategori mot alla religioner som möjligt finns det tre 

sätt att kvalificera sig till gruppen aktivt religiösa. Antingen ska man be mer än en gång i 

veckan, gå i kyrkan minst en gång i veckan eller skatta sig själv som åtta eller mer på en 

tiogradig skala för religiös självskattning. Alla tre av dessa grupper inkluderade några nya 

som inte kvalificerade sig genom de andra två grupperna. Den grupp som är lättast att 

kvalificera sig genom är bönen. Drygt 30 procent i materialet ber mer än en gång i veckan 

medan 15 procent går i kyrkan minst en gång i veckan och elva procent placerar sig på minst 

en åtta i religiös självskattning. De som uppfyller något av de tre kriterierna får värdet ett i en 

dikotom variabel och kallas ”aktivt religiösa”.  

I religiositets indexet som används på markronivå var korrelationerna med skalan höga och 

jämna. Starkast var korrelationen mellan ”andelen i ett land som regelbundet ber” och skalan 

med R värde på 0,990. För ”regelbundna besök på religiöst möte” var R värdet 0,906 och för 

medelvärdet i religiös självskattning hade korrelationen värdet R= 0,978. Detta betyder att 

resultaten blir relativt lika oberoende av vilket mått på religiositet vi väljer eftersom alla 

måtten är relativt lika skalan som helhet. 

På mikronivå var resultatet annorlunda och för den dikotomiserade bönevariabeln var 

korrelationen med skalan R=0,913. Samma för religöst möte var R=0,570 och för religiös 

självskattning R=0,462. Detta tyder på att bönevariabeln var mycket mer inflytelserik än de 

andra två vid konstrueringen kategorin ”aktivt religiösa”. Detta beror på de val som gjorts där 

det vanligaste sättet att komma med i denna kategori var att be mer än en gång i veckan. Bön 

är ett vanligare än mötesbesök att uttrycka religiositet vilket kan bero på att det är mer 

lättillgängligt och att det är gemensamt för de flesta religioner. Resultatet blir något 

annorlunda om de separata kategorierna används istället för den sammanslagna kategorin. Då 

ambitionen var att fånga upp alla typer av religiöst tro och engagemang sågs detta som det 

bästa sättet att göra det.  

Operationalisering av klass 

I teoridelen beskrevs hur klass definierades efter anställningsrelationer. Den forskning som 

bedrivits utifrån EGP- teorin har visat sig ha god validitet och bra resultat i den meningen att 
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klasserna skiljer sig signifikant åt vad gäller hälsa och utbildningsresultat men även röstning 

(Goldthorpe, 2000; ISER, 2006). Det finns dock ingen enhetlig operationalisering till detta 

schema och den klassdefinition som används i denna uppsats grundar sig på EGP- traditionen 

men använder sig av en operationalisering kallad den Europeiska socioekonomiska 

klassifikationen, ESEC. Grundidén, att det handlar om ägande och anställningsrelationer, är 

fortfarande den samma även om ESEC i sin operationalisering gör några mindre justeringar 

bland annat genom en annan uppdelning för tekniker och högt kvalificerade arbetare än det 

vanliga EGP- schemat.  

I ESEC:s schema delar man först på arbetsgivare, egenföretagare och anställda. Bland de 

anställda skiljer man på tre typer av kontrakt: tjänstekontrakt, arbetarkontrakt och 

blandkontrakt. I hela schemat finns totalt tio klasser. I denna uppsats kommer en indelning 

med fyra klasser att användas baserat på huvudtypen av kontrakt, varför endast dessa 

redovisas här. Dessa fyra är: arbetarkontrakt, småföretagare, blandkontrakt, och 

tjänstekontrakt
7
. Dessa kallas också för arbetarklass, småföretagare, blandkontraktklass och 

tjänsteklass.  

Till arbetarklassen räknas alltså de anställda yrkesgrupper som har ett arbetarkontrakt. Till 

tjänsteklasen räknas de grupper som har ett rent tjänstekontrakt. Till blandkontraktklassen 

räknas de anställda vars position medför att de har en blandning av dessa två och klassen 

utgörs av lägre tjänstemän samt tekniker och arbetsledare. Bland företagarna skiljer man ut de 

större, över tio anställda, från de mindre. De företagare som har fler än tio anställda hamnar i 

tjänsteklassen, efter antagandet att dessa har samma typ av arbetsledande funktioner som 

högre chefer, och kvar blir småföretagarna. Till tjänsteklassen räknas också småföretagare i 

fria yrken vilka har samma yrken som anställda med hög expertis och därmed en likande 

arbetsmarknadsposition, det kan röra sig om till exempel läkare med egen mottagning (ISER, 

2006). Det bör noteras här att tjänsteklass inte har något att göra med vad som produceras - 

vara eller tjänst – utan ska återspegla en typ av kontrakt som karakteristiskt innehas av högre 

tjänstemän.  

Några grupper är svårplacerade. De som för nuvarande inte har något betalt arbete, det kan 

röra sig om pensionärer, och arbetsslösa, klassificeras efter det sista jobbet de hade. Ett 

undantag från detta är heltidsstudenter som tas bort från analysen. De respondenter som aldrig 

arbetat eller som varit arbetslösa en längre tid räknas också till bortfallet. 

                                                 
7 Dessa namn är egna översättningar eftersom jag inte funnit någon svensk standard för detta ännu. 
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För att få fram klasserna enligt denna operationalisering används frågor om sysselsättning 

(företagare, anställd eller utanför arbetsmarknaden), yrke kodat efter den Europeiska 

varianten av den internationella yrkeskodningen ISCO88 (COM), antalet anställda på 

arbetsplatsen samt om en anställd har en arbetsledande position (ISER, 2006). För att koda 

klasschemat användes en syntax från ISER:s hemsida. 

Övriga variabler 

Förutom klass och religion används även kön, ålder, boende i storstad samt makrovariabler 

för region, inkomster och inkomstspridning. För ålder användes antalet levda år som en 

kontinuerlig variabel. Boende i storstad byggde på en fråga till respondenten vad som best 

beskrev området där den bodde. Denna variabel dikotomiserades genom att storstad och förort 

kodades till ett och övriga kodades som noll. Inkomstuppgifter på makronivå hämtades från 

världsbanken och var från 2007 (Worldbank, 2010). Uppgifter om GINI koefficient hämtades 

från Eurostat och uppgifterna var från 2008 (Eurostat, 2010). Region används i vid ett tillfälle 

i makroanalysen som en kontrollvariabel som ”väst” och ”öst”. Variabeln är dikotom och 

”Öst” utgår från det gamla östblocket och väst är övriga. 

Analysmetod 

För att mäta klasskillnader i attityder används en linjär regressionsanalys där de fyra klasserna 

kodades som dummyvariabler. En regressionsanalys är ett slagkraftigt verktyg som kan visa 

skillnader i värden mellan olika grupper och samtidigt kontrollera för ett antal andra faktorer. 

Vid både mikro och makroanalys jämförs endast tjänsteklassen med arbetarklassen. Detta 

görs eftersom det är dessa två som i klassdefinitionen har de tydligast olika positionerna.  

Makroanalysen baseras på en linjär OLS regression med de fyra klassvariablerna 

(arbetarklassen som referenskategori), ålder, kön och om respondenten bor i en storstad eller 

inte. Denna regression utfördes för varje land och betakoefficienterna sparades för 

användning i makroanalysen. Betakoefficienter användes för att undvika påverkan av att olika 

länder har olika medelvärden och fördelningar i den beroende variabeln. Betakoefficienter är 

standardiseringar av b koefficienten som tar hänsyn till spridningen i den beroende och de 

oberoende variablerna. Dessa betakoefficienter regresserades och plottades sedan mot nivån 

på religiositet i de olika länderna. 

Vid mikroanalysen används också en linjär regressionsanalys som innehåller dummyvariabler 

för de fyra klassvariablerna (arbetarklassen som referens), kön, ”aktiv religiositet” samt en 

kontinuerlig åldersvariabel. Förutom detta fanns också dikotoma interaktionsvariabler för de 
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fyra klassernas interaktion med variabeln ”aktiv religiositet” (arbetarklassens interaktion som 

referens)
 8

.  

Interaktionsvariabler nyttjas för att se om effekten av klass påverkas av, eller annorlunda 

uttryckt, interagerar med religiös aktivitet. Interaktionstermerna skapas genom att multiplicera 

den dikotomiserade variabeln för religiös aktivitet med dummyvariabeln för respektive klass. 

På så sätt skapades nya dummyvariabler. Regressionsanalysen kan därmed, genom att 

inkludera dessa interaktionstermer, skatta värden för religiösa arbetare och tjänstemän 

respektive ej religiösa dito. Värdet för aktivt religiösa och ej aktivt religiösa kan sedan 

jämföras för olika klasser. Detta görs genom att utifrån de värden regressionen skattar räkna 

ut skillnaden mellan arbetare och tjänsteklass för religiösa respektive ej religiösa. Fördelen 

med denna analysmetod är att den gör det möjligt att se om interaktionen blir signifikant och 

att det går att kontrollera för en mängd andra variabler. Nackdelen är att skattningarna blir 

osäkra eftersom multivariat analys med interaktionstermerna drar med sig en viss 

multikollinearitet vilket ökar standardfelet, något som undersöks nedan (Edling & Hedström, 

2003). Nackdelen är också att grupperna, som till exempel religiösa med tjänstekontrakt, 

riskerar att innehålla ett för litet antal svarande vilket påverkar standardfelet och gör att vi får 

osäkra skattningar.  

Regressionsdiagnostik 

När man använder en regressionsmodell med interaktionstermer finns risken att det uppstår 

multikollinearitet vilket beror på att flera variabler i modellen är högt korrelerade med 

varandra. Multikollinearitet leder till att standardfelet blir högre och att skattningarna av de 

enskilda koefficienterna blir mindre pålitliga då de kommer att variera mer mellan olika 

stickprov.  Ett sätt att testa för multikollinearitet är att regressera var och en av de oberoende 

variablerna på de övriga oberoende variablerna. Om de övriga variablerna förklarar mycket av 

variansen i en variabel blir problemen större. I de modeller som används i den här uppsatsen 

på mikronivå för att skatta klasskillnader i attityder används interaktionstermer och de bör 

därför undersökas. Regressioner med interaktionstermen för tjänsteklass och aktivt religiösa 

samt variabeln tjänsteklass har undersöks eftersom de är de mest centrala för undersökningen. 

Resultatet av en genomgång med variabeln som indikerar interaktionen mellan tjänsteklass 

                                                 

8 Ekvationen blev: Vänster- högerattityd= a0+b1*tjänsteklass + b2*småföretg + b3*blandklass +b4*kön 

+b5*ålder+ b6*religiös+ b7*tjänsteklass*Religiös+ b8*småföretag*Religiös+b9*blandklass*Religiös 
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och ”aktivt religiös” som beroende variabel visar att R
2
 skiljer ganska mycket mellan olika 

länder och de som har lägst värde har R
2
 kring 0,3 medan Turkiet har strax över 0,8. Det är 

större risk för multikollinearitet i de mer religiösa länderna eftersom variabeln religiösa i 

tjänsteklassen korrelerar högre med variabeln tjänsteklass ju fler som är religiösa, vilket ökar 

multikollineariteten. Edling & Hedström (2003) visar att ett R
2
 på 0,5 betyder att standardfelet 

multipliceras med 0,5 och ett R
2
 på 0,75 att det multipliceras med två. Risken för 

multikollinearitet i de mest religiösa länderna gör att man bör vara uppmärksam på höga 

standardfel i dessa och försiktig med tolkningen av värden. Ett annat fel som modellen kan ha 

är specifikationsfel, det vill säga att inte rätt variabler är medtagna. I undersökningen har 

några variabler testats så som region, utbildningsnivå och om man bor i storstad för att se om 

dessa var förklarande faktorer men dessa har inte försämrat sambanden markant. Variabeln 

storstad hade ett visst förklaringsvärde men inte så högt och togs därför bort för att minska 

standardfelet. När det gäller utbildning, som hänger nära ihop med klass, hade den i vissa fall 

ett relativt högt förklaringsvärde men Kumlin & Svallfors (2007) skriver att man vid 

undersökningar av klass inte ska ha med andra faktorer som fångar upp klasseffekterna då 

detta blir missvisade eftersom de kan orsaka varandra. En kontroll för utbildning förklarade 

dock inte hela sambandet och religionens påverkan styrs troligen inte av olika 

utbildningsnivåer. Sammantaget tyder dessa tester på att undersökningens modeller troligen 

gör någorlunda rättvisande skattningar men att det inte är oproblematiskt vilka variabler som 

väljs, speciellt inte då man analyserar så många olika länder. 
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4. Resultat 
Beskrivning av variablerna 

I tabell 5,1 gestaltas spridningen av religiöst engagemang. Turkiet och Polen är i ena 

extremen med ett högt religiöst engagemang och 92 % respektive 79 % av befolkningen som 

ber minst en gång i månaden. I andra ändpunkten finns Tjeckien med endast tolv procent som 

enligt egen utsago ber regelbundet och 37 % som beskriver sig som inte alls religiösa.  

Tabell 5,1 Spridningen av religiöst engagemang i 28 länder 

Land Andelen som 

besöker ett 

religiöst möte 

minst en gång i 

månaden 

% 

Andelen som 

ber minst en 

gång i 

månaden 

 

% 

Andelen 

"inte alls 

religiös" 

 

 

% 

Andelen 

"mycket 

religiös" 

 

 

% 

Andelen i 

variabeln 

 ”Aktivt religiösa” 

 

 

% 

Värde i 

religiositets 

index 

 

 

 

Tjeckien 10 12 37 1 10 3,8 

Estland 9 14 17 3 11 5,4 

Sverige 10 17 22 3 13 5,5 

Norge 10 23 17 2 17 6,2 

Frankrike 11 27 24 3 16 6,4 

Danmark 10 22 12 2 16 6,6 

Bulgarien 16 30 9 4 20 7,5 

Lettland 18 33 15 3 23 7,5 

Tyskland 21 35 18 4 27 7,8 

Storbritannien 18 36 19 4 27 7,8 

Ryssland 16 31 10 4 23 7,8 

Ungern 17 35 18 8 29 8 

Belgien 16 32 15 6 25 8,2 

Slovenien 28 33 13 6 29 8,6 

Nederländerna 22 37 15 3 32 8,8 

Israel 28 38 23 11 34 8,9 

Spanien 26 43 15 4 34 9,1 

Finland 13 40 7 3 30 9,3 

Schweiz 21 47 10 7 36 9,9 

Ukraina 29 50 10 5 39 10,3 

Slovakien 42 53 12 13 48 11,6 

Kroatien 46 67 6 10 56 13,1 

Portugal 48 69 4 6 59 13,1 

Grekland 40 72 3 9 55 13,6 

Rumänien 42 70 1 11 63 13,9 

Cypern 51 74 1 8 55 14,3 

Polen 72 79 2 10 71 14,8 

Turkiet 46 92 1 23 90 16,3 

Hela materialet 26 43,3 13 6 35 9,5 

Kommentar: Länderna är ordnade efter värdet i religiositetsindex i stigande ordning. 
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Tabell 5,2 beskriver andelen i de olika klasserna i hela materialet. Arbetarklassen är den 

största klassen och företagarna den minsta. Ej redovisat i tabell är att andelen arbetarklass 

varierar mellan de olika länderna från 27 % i Nederländerna till 60 % i Ungern och Bulgarien. 

Generellt finns ett mönster att de rika länderna har en något mindre arbetarklass men mönstret 

är inte entydigt. Ett faktum som bryter mönstret är att många länder med lägre medelinkomst 

liksom Grekland har en stor lantbrukarklass vilka här räknas som småföretagare.  

Tabell 5,2 beskriver också klass och religiositet och det kan konstateras att om man tittar på 

alla de undersökta länderna sammantaget är arbetarna något mer religiösa än tjänsteklassen. 

De mest religiösa är företagarna vilket till stor del beror på att lantbrukare, som ingår bland 

företagarna, är den klart mest religiösa klassen. Något som inte redovisas i tabellen är att detta 

också gäller i de flesta länder.  

 

 

Kommentar: Observera att vikterna ej är påslagna vid redovisning av antal varför andelarna inte 

nödvändigtvis stämmer med dessa. 

 

I tabell 5,2 kan man också avläsa det totala bortfallet i klassvariabeln samt hur stort bortfallet 

blir när  religion och klass variablerna körs tillsammans. Ett gemensamt bortfall på 9564 för 

de två variablerna innebär ett internt bortfall på 17 %. Det kan tilläggas att fördelningen av det 

interna bortfallet är ojämnt spridd över materialet och Turkiet har 57 % internt bortfall i 

klassvariabeln medan Sverige har 4 %. Detta beror delvis på andelen hemmafruar i olika 

Tabell 5,2 Andelen i olika klasser hela materialet samt andelen religiösa av dessa 

  Klass       

  

 

   
  Arbetarklass 

 

Småföretagare Blandkontrakts- 

klass 

Tjänsteklass Totalt Bortfall 

 % % % %   

Andel av 

klassen i 

materialet 

 43  9 18 30  100 (14,6 ) 

Antal i 

materialet 

 20520 

 

4074 

 

8400 

 

14438 

 

47432 

 

7556 

 

Varav Andelen 

ej aktivt 

religiösa 

 

66 57 70 70   

 Andelen 

aktivt 

religiösa 

34 43 30 30   

Totalt %  100 100 100 100  17 

Antal  19753 

 

3941 8128 14016 45838 9564 
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länder då hemmafru kodas som bortfall. Det höga bortfallet för Turkiet gör resultatet från 

landet mer svåranalyserat och om det beror på att människor inte velat svara på frågan är det 

ett allvarligt problem
9
. 

Diagram 5,3 nedan visar medelvärden för de två klasserna arbetarklass respektive tjänsteklass. 

Man kan notera att skillnaden mellan klasser är något mindre än spridningen mellan länder, 

det vill säga det skiljer mer mellan de mest positiva och de mest negativa medelvärden för 

länder än vad det skiljer mellan olika medelvärden för samhällsklasser. Man ska dock minnas 

att de klasser som här redovisas är sammanslagna klasser. Skillnaden mellan okvalificerade 

arbetare och de högsta tjänstemännen är betydligt större.  Det kan också observeras att 

skillnaderna i attityder mellan klasser är uppmätta i alla länder utom Cypern och Turkiet samt 

att de allra största skillnaderna finns i Polen följt av Tjeckien och Bulgarien. Sverige som i 

tidigare forskning (Svallfors, 2004; Kumlin & Svallfors, 2007) utmärkt sig som ett land som 

har stora klasskillnader i attityder kommer i denna undersökning först på sjunde plats med 

ungefär lika stora klasskillnader i åsikter som i Storbritannien. 

Diagram 5,3 medelvärden i skalan som mäter attityden till ekonomisk jämlikhet (vänster- 

högerskalan), länder och samhällsklasser 

 

Kommentar: Grå punkter är medelvärdet tjänsteklassen och svarta staplar är medelvärdet 
 för arbetarklassen i respektive land. 

Högre värden betyder att man är mer höger och därmed har en mer negativ attityd till ekonomisk jämlikhet. 

 

                                                 
9 Detta utgör inget större problem för de vidare analyserna eftersom de inte tar så stor hänsyn till 

resultaten från Turkiet. 
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Ett värde över nio i den skala som konstruerats kan tolkas som att man är mer negativ än 

positiv till ekonomisk jämlikhet, vilket endast ett fåtal klassmedelvärden kommer upp i, 

(något som dock kan bero på att två av tre frågor är vända så att ett ”vänstersvar” är 

instämmande). Bara arbetarklassen i ett land, Danmark, kommer upp i detta värde och endast 

tjänsteklassen i fem länder. När det gäller nivån på attityden i vänster- högerskalan kan också 

konstateras att det finns ett samband som säger att rikare länder tenderar att ha en högre 

värden på vänster- högerskalan, vilket innebär att de är mindre positiva till ekonomisk 

jämlikhet och sambandet är ganska starkt. Däremot finns inget samband mellan rikedom och 

minskade klasskillnader i attityder. Inte heller hittas något samband med inkomstspridning 

mätt genom GINI koefficienten.
 10

 

Hypotestestning 

Religiositet och klass – makroanalys. 

Hypotesen för makroanalysen innebär att skillnader i åsikter mellan klasser skulle vara 

mindre i mer religiösa länder. För att testa detta regresserades storleken på klasskillnader i 

olika länder på deras värde i religiositetsskalan. Figuren nedan (5,4) visar grafiskt sambandet 

mellan nivån på religiositetsindex i ett land och klasskillnader i attityder mätt genom 

betakoefficienter
11

 Det finns ett svagt samband med ett b värde på -0,07 och R
2
 på 0,106 och 

ett justerat R
2
 på 0,072, vilket betyder att religiositetsindex kan anses förklara 7,2 % av 

variansen i den beroende variabeln. Polen är en uppenbar outlier eftersom landet har det 

högsta värdet i attitydskillnader mellan klasser och samtidigt den näst högsta nivån på 

religiositet, vilket är helt motsatt mot hypotesen. Om man tar bort Polen från analysen stiger b 

till -0,11, justerat R
2
 till 0,303 och dess inflytande får därmed ses som mycket stort. Ett R

2
 

värde på över 0,3 kan räknas som ett svagt samband och med ett sådant värde hade hypotesen 

kunnat antas.  Detta betyder inte att det är oproblematiskt att ta bort Polen ur analysen. Helt 

klart verkar det som att höga nivåer av religiositet, och Europas överlägset flitigaste besökare 

av religiösa möten, kan samexistera med höga nivåer av klasskillnader i attityder vilket står i 

klar motsats till hypotesen.  

 

 

                                                 
10 Dessa undersökningar är av utrymmessjäl ej redovisade.  

11 Som beskrevs i metoddelen är det betakoefficienten av tjänsteklassen där arbetare är referenskategori.  
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Figur 5,4 skillnader i attityder mellan tjänsteklass och arbetarklass mot 

religiositetsindex i de 28 undersökta länderna 

 

Kommentar: Högre värde i attitydskillnader betyder större skillnad i attityder mellan arbetarklass 
och tjänsteklass. Värdena är tjänsteklassens betakoefficent då arbetarklassen är referenskategori. 
Ett högre värde i religiositetsindex betyder att befolkningen är mer religiöst aktiv. 

Det svaga samband som hittades även när Polen inkluderades försvann inte vid en kontroll för 

ginikoefficient. Denna, som i tidigare undersökningar visat samband med klasskillnader i 

åsikter försämrar inte styrkan på sambandet särskilt mycket inte heller om man kontrollerar 

för region, väst mot öst
12

. Sammantaget ses detta som att ett visst stöd finns för hypotesen 

men att den ändå inte helt kan antas. 

Mikroanalys: Tenderar klasskillnader i attityder att vara mindre 

bland religiösa? 

Denna hypotes gällde att attitydskillnaden mellan individer med tjänstekontrakt och individer 

med arbetarkontrakt i attityden till ekonomisk jämlikhet tenderar att vara mindre bland aktivt 

religiösa individer än bland ej aktivt religiösa. Resultatet av regressionsanalyserna för de 28 

länderna redovisas i figur 5,5. Diagrammet visar den skillnad som skattades mellan arbetar- 

och tjänsteklassen för aktivt respektive ej aktivt religiösa. Resultatet är att det finns ett 

mönster att attitydskillnader mellan individer i de två klasserna tenderar att vara mindre bland 

aktivt religiösa än bland ej aktivt religiösa i femton länder. I fem av dessa länder är 

interaktionseffekten signifikant på fem procentsnivån och i åtta länder på tio procentsnivån. I 

sex länder verkar attitydskillnaderna vara större bland aktivt religiösa varav ett land hade en 

interaktionskoefficient som var signifikant på fem procentsnivån, Tjeckien, och en på tio 

                                                 
12 Det är problematiskt att kontrollera för andra variabler med så litet n. Man kan konstatera om 

sambanden helt försvinner men att närmare studera signifikansnivåer är inte meningsfullt.  
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procentsnivån, Frankrike 
13

. Totalt sett var det arton länder som inte hade någon signifikant 

effekt alls vilket gör det svårt att uttala sig om deras riktning och i många fall skiljer sig 

värdena också åt mycket lite. Bland de sex fall som klart motsäger hypotesen och uppvisar 

större skillnader för aktivt religiösa, utmärker sig Frankrike och Tjeckien som till skillnad från 

de andra mer religiösa länderna tillhör Europas mest sekulära länder. De fyra andra länderna 

är mer religiösa och attitydskillnaderna mellan klasser inom dem, med Ukraina som undantag, 

är mycket små. Israel, som är ett av de länder som uppvisat större skillnader för aktivt 

religiösa, utgör naturligtvis också ett intressant fall på grund av att religionen där är högt 

politiserad och den etniska och religiösa splittringen inom landet bidrar antagligen till det 

resultat vi ser
14

.  

Eftersom så många effekter blir insignifikanta så kan det vara värt att försöka med ett större 

urval. Därför testas att slå ihop ESS från flera olika år och detta nya datamaterial kallas 

ESS234. Nackdelen med detta, vilket är anledningen till att det inte gjordes direkt, är dock att 

den beroende variabeln försämras eftersom de två äldre omgångarna endast har en enda 

variabel som kan vara ett mått på den vänster- högerskalan. Resultatet av den nya analysen, 

som inte redovisas, är att mönstret inte förändras särskilt mycket. Dock blir det i flera länder 

som tidigare uppvisat insignifikanta interaktionskoefficienter nu istället signifikanta resultat, 

men nästan lika många länder där det tidigare funnits signifikanta interaktionskoefficienter 

blir det nu istället insignifikanta resultat. Den modell vi använder tycks alltså ge osäkra 

skattningar vilket till stor del beror på analysmetoden som innebär att det blir få svarande i 

varje undergrupp, till exempel de religiösa med tjänstekontrakt, vilket innebär högre 

standardfel. Det kan också bero på att regressionen innehåller interaktionstermer, vilket kan 

leda till ineffektivitet i skattningarna bland annat på grund av den multikollinearitet som 

redovisades tidigare. Det är också så att resultatet blir lite annorlunda beroende på hur man 

operationaliserar den oberoende religiositetsvariabeln
15

. Huvudmönstret av alla analyser är 

dock det samma som i den redovisade tabellen. Det vill säga att det i ett flertal länder är 

                                                 
13 Här används en signifikans på 5 % nivån och det kan vara värt att notera att om endast slumpen skulle 

verka så skulle en av tjugo, alltså mellan en och två regressioner, bli signifikanta eftersom dessa uppgifter 

bygger på 28 separata regressioner.  

14 Mina egna undersökningar visar att detta är ett exempel på ett land där religion är en mycket starkare 

bestämmare av åsikter än klass vilket gör det svåranalyserat i detta sammanhang. 

15 Tester har gjorts med att bara använda sig av religiösa mötesbesök respektive bön som indikatorer på 

religiositet samt med olika grader av religiositet. 
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mindre klasskillnader mellan religiösa men att påverkan av religiositet i flera länder är mycket 

liten och att Tjeckien, Frankrike och Israel står ut som länder som klart motsäger hypotesen. 

Ett tydligt mönster i diagrammet är att bland de länder som uppvisar små eller inga skillnader 

beroende på om individen är aktivt religiös eller inte är medelvärdena för attitydskillnader 

också lägre än i de länder där religiöst engagemang har stor effekt. Sammanfattningsvis är det 

flera länder där interaktionseffekten pekar mycket tydligt i hypotesens riktning med 

signifikanta effekter men också flera länder som motsäger hypotesen eller inte visar något 

resultat. Eftersom fler interaktionstermer pekar i hypotesens riktning än i motsatt riktning tas 

det som ett tecken på att hypotesen kan stämma och att det ligger något i de resonemang som 

förts i uppsatsen men för mycket motsäger den för att den ska kunna antas. 

 

Diagram 5,5 skillnad i attityder mellan arbetarklass och tjänsteklass för aktivt religiösa 

respektive ej aktiv religiösa i de 28 undersökta länderna 

 

*=p<0,10 **=p<0,05 ***=p<0,01 

Kommentar: Länderna är ordnade så att de som är till vänster har den största förändringen i hypotesens 

riktning och de som är till höger den största motsatta förändringen. 

Skillnaden räknas ut genom: attityd(tjänsteklass)-attityd(arbetarklass) utifrån regressionen: 

Vänster- högerattityd= a0+b1*tjänsteklass + b2*småföretg + b3*blandklass +b4*kön +b5*ålder+ b6*religiös+ 

b7*tjänsteklass*Religiös+ b8*småföretag*Religiös+b9 *blandklass*Religiös. ”Hela materialet” bygger på en 

regression där en dummy för varje land utgjorde kontroll.  
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Sammanfattning 

Makroanalysen visade att vissa mönster fanns i hypotesens riktning men ett resultat var för 

svagt för att hypotesen skulle kunna antas. Resultatet påverkades till stor utsträckning av 

Polens värden som var en klar outlier. I mikroanalysen fanns också ett svagt stöd för 

hypotesen och fem länder visade signifikanta reslutat på 5 % nivån i hypotesens riktning. Två 

länder visade dock signifikanta resultat på den nivån som motsade hypotesen. Hypotesen 

kunde därför inte antas. 

5. Diskussion 

Vad säger då dessa resultat om uppsatsens syfte som var att undersöka om den religiösa 

världsbilden och gemenskapen bidrar till att forma attityder på ett sådant sätt att det medför 

att inflytandet av klassposition är mindre bland de religiösa. En summering av de resultat som 

presenterades i resultatdelen är att det fanns en hel del som pekade i riktningen av uppsatsens 

hypoteser men att de ändå inte kunde antas.
 

Förklaringarna till detta kan dels vara 

metodologiska, att vårt mätinstrument inte var tillräckligt bra, eller teoretiska, att de uppsatta 

hypoteserna inte stämmer.  

Det är här därför på sin plats att ta upp uppsatsens metodologiska problem. Ett av dem är 

pålitligheten i resultatet. Då jag utfört ett flertal analyser vet jag att resultaten skiljer sig 

relativt mycket mellan olika versioner av datamaterialet och beroende på operationalisering. 

Den stora tendensen förändras inte men vilka länder som uppvisar signifikanta samband 

förändras. Detta beror på osäkerheten i skattningarna vilket i sin tur beror på problem med 

reliabiliteten i den beroende variabeln och med den valda analysmetoden som innebär höga 

standardfel. Problem finns också med högt internt bortfall i vissa länder vilket riskerar att 

resultatet där inte är så representativt för befolkningen i stort.  

Teorin sa att religionen skulle leda bort från en världsbild baserad på klass och istället binda 

samman olika grupper. Resultatet av både makro- och mikroanalysen visar att det verkar 

finnas någon slags interaktion mellan religion och politik som kan minska attitydskillnader 

mellan klasser men att denna kanske inte har den enhetliga effekt som antogs i hypoteserna 
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utan är mer komplex. Eftersom hypoteserna inte kunde bekräftas ska några tolkningar och 

hypoteser ges som kan vara underlag för vidare forskning. 

En givande tolkningen av resultatet är att det i de länder vars resultat var i linje med 

hypotesen i mikroanalysen också finns starka kristdemokratiska partier som har förmått att ta 

tillvara den religiösa kraften och använt denna för klassöverskridande allianser. Om vi 

använder Oskarsons (2010) teori om de tre kraven för att sociala skiljelinjer ska bli politiska 

kan en hypotes vara att denna studie underskattat den betydelse som organisering i politiska 

organisationer har för den typ av attitydskapande som här undersökts. Hur starkt inflytande 

olika religiösa partier haft historiskt ligger delvis utom uppsatsens räckvidd men enligt 

Ertman (2009) som skriver om västeuropeiska partisystem är framförallt länder som Belgien, 

Schweiz, Tyskland och Nederländerna starkt påverkade av religiösa partier
16

. Bland annat 

eftersom konflikten mellan kyrka och stat var tydlig vid bildandet av dessa stater. Alla dessa 

fyra länder visar resultat i hypotesens riktning och tre av dem är signifikanta. I flera av de 

länder som i uppsatsens mikroanalys bryter mot trenden finns det enligt Ertman (2009) inte 

lika starka religiösa partier som har kunnat mobilisera den religiösa motsättningen. Detta är 

Frankrike, Spanien och Portugal samt de nordiska länderna.
17

 Om detta stämmer kan man i 

sådana fall konstatera att det förutom religiöst engagemang också behövs artikulationen av 

attityder av någon mer politisk aktör för att knyta det religiösa engagemanget till attityden i 

ekonomiska frågor. En slutsats är att religionen troligen har en politisk påverkan men att 

denna kan variera och att effekten på individnivå i sådana fall troligen beror på kontexten och 

hur de religiösa skiljelinjerna artikuleras. 

Makroanalysen ger dock ett delvis annat resultat eftersom de västeuropeiska länder som har 

starka religiösa partier också har stora attitydskillnader mellan klasser och Schweiz och 

Nederländerna utmärker sig i den analysen snarare som länder som har större polarisering 

mellan klasser än vad modellen förutsäger. Även om ett svagt samband hittades som säger att 

attitydskillnader är mindre i mer religiösa länder finns det alltså inget samband mellan graden 

av religiositet i ett land och om klasskillnaderna i attityder är mindre inom själva den religiösa 

gruppen, det verkar avgöras av andra faktorer. Detta tyder på att de små samband som hittades 

är effekter av olika bakomliggande faktorer. En orsak till detta kan vara tidsaspekten som här 

                                                 
16 Han nämner också Österrike och Italien som tillhörande denna grupp men dessa länder finns tyvärr inte 

med i ESS4. 

17 En intressant detalj är också att Tjeckiens kristdemokratiska parti åkte ur parlamentet vid det senaste 

valet. 
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inte undersökts. En historiskt stark religiöst inflytande kan fortfarande synas i samhället i 

form av olika attityder på individnivå mellan individer som tillhör olika grupperingar trotts att 

detta inte avspeglas i mer sammanhållna attityder på makronivå. 

Religionen tycks kunna förändra det politiska tankesättet men inte riktigt med den systematik 

som förväntades. En hel del av den forskning som redovisades tydde också på att den 

religiösa inverkan på politiken ofta kan vara stark men att påverkan av religiositet inte alltid 

pekar i en viss riktning. Det kanske är som Leege (1993) skriver att religionen kan verka för 

att bevara rådande strukturer men att den har en potentiellt aktiverande mekanism. Slutsatsen 

av det resonemang som Bochel & Denver (1970) för om majoriteten i ett samfunds påverkan 

på de övriga stämmer ju också väl med Walds (2003) rapporter om högt stöd för 

demokraterna bland protestantiska kyrkor med i huvudsak svarta besökare. Detta skulle 

innebära att många kyrkor drar deltagarna mot ”mitten” om många olika grupper är 

representerade men att det också kan vara så att om en majoritet i en församling har en viss 

attityd, från exempelvis sin klassposition kan resten dras med i deras världsbild. Det skulle i 

sådana fall kunna förklara att det i vissa länder är större klasskillnader i attityder mellan de 

religiöst engagerade än bland de ej engagerade. Det kan i sådana fall vara en effekt av att 

olika församlingar har olika klassmajoriteter som därmed drar deltagarna åt olika håll. 

Flera länder utgör intressanta specialfall. Som nämndes är fallet Israel intressant då religionen 

där är högt politiserad och skillnader mellan olika religiösa grupper är betydligt större än 

mellan klasser. Även Polen visade sig vara ett intressant fall som både har stora 

attitydskillnader mellan klasser och är väldigt religiöst. Förklaringen till detta kan ligga i 

Polens politiska struktur och historia där det konservativa partiet ”Lag och rättvisa” delvis har 

rötter i fackföreningen Solidaritet och delvis också har en social agenda och motsätter sig 

liberalism (Szczerbiak, 2007). Intressant ur denna uppsats perspektiv är också att detta parti 

ser sig som försvarare för katolska kyrkan gentemot center-vänstern.  Närvaron av detta unika 

parti och frånvaron av ett starkt socialdemokratiskt parti kan bidra till att det är möjligt att 

förena stora attitydskillnader mellan klasser med religion och konservatism, även om det 

tillhör ovanligheterna. Det är dock så att det polska partisystemet är mycket instabilt med en 

hög rörlighet och få medlemmar, vilket innebär att detta kan komma att ändras (Szczerbiak, 

2008). Det återstår alltså att se om detta är en stabil politisk situation. Oavsett utfall är den 

fortsatta politiska och sociala utvecklingen i Polen mycket intressant att studera utifrån 

artikulationshypotesens antaganden.  



 

 35 

Vidare forskning om kopplingen mellan religion, klass och attityder kan ta sin utgångspunkt i 

att studera dessa specialfall. Den hypotes som togs upp ovan om politiska organisationers roll 

för att förändra attityder i vänster- högerdimensionen med hjälp av religionen behöver också 

undersökas mer. I nya studier kan man vidare fundera på den beroende variabelns innehåll. 

Eventuellt kan intressanta resultat för interaktionen mellan klass och religion erhållas om fler 

indikatorer använts som ligger ännu närmre själva klasspositionen. Intressant hade också varit 

att fråga om klassidentifikation eller om själva konflikten det vill säga om man anser att det 

finns samhällsklasser och ifall dessa har olika intressen. Fler politiska områden kan 

undersökas till exempel om det är så att religionen förändrar vilka politiska frågor som anses 

viktiga. Måttet på religion kan också vara intressant att ändra. I denna uppsats mäts den totala 

religiositeten i ett samhälle genom andelen troende men man kan också tänka sig mått som 

försöker återspegla religionens kraft i ett mer politiskt hänseende. Naturligtvis är ett sådant 

mått svårt att kvantifiera men man kan tänka sig att polariseringen kring vissa religiösa frågor 

kan vara en parameter. 

Tidigare studier av klasskillnader i attityder har visat att det framförallt är de nordiska 

länderna med sina karakteristiska arbetsmarknads- och välfärdsmodeller som har de största 

skillnaderna mellan klasser i (Wright, 1997; Svallfors, 2004). Det verkar vara så att 

arbetarrörelsens jämlikhetssträvan haft en polariserande effekt på opinionen. I denna 

undersökning fick jag fram ett delvis annat resultat där östeuropeiska länder som Polen och 

Tjeckien istället hade de största skillnaderna i attityder mellan klasser. Något kanske har 

förändrats i artikulationen av klassbaserade attityder i norden. Det är dock troligen någon 

annan kraft än den religiösa som ligger bakom dessa förändringar. Manow & Kersbergen 

(2009) hävdar dock att religion och konflikt kring densamma har haft ett avgörande inflytande 

på vilka klassallianser som uppkommit och vad det i sin tur lett till för välfärdsstater. Även 

om de nordiska länderna inte längre sticker ut med stora skillnader ligger de resultat som 

uppsatsen funnit i linje med Manow & Kersbergen hypoteser om den roll som den 

kontinentala kristna partierna, med religionens hjälp, haft för att förändra klassallianserna 

vilket möjliggjort konstruktionen av en mer konservativt inriktad välfärdsstat. 

Specialfall som tidigare togs upp och undersökningens resultat i stort pekar mot att det kan 

vara nödvändigt att studera varje enskilt land mer noggrant då varje land har sina egna 

historiska förhållanden. Samtidigt har resultaten också visat nyttan i jämförande studier med 

ett stort antal länder och att det går att hitta vissa europeiska tendenser. Dessa tendenser tyder 
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på att kopplingen religion, parti och klass är viktig för att förstå hur attityder, politiska 

skiljelinjer och partisystem formar sig i dagens och morgondagens Europa.  
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