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ABSTRACT 

Essay in Political Science, spring 2007, by Daniel Östgren, supervisors Jonas Linde and 
Joakim Ekman, Trust: political participation and po litical trust in Europe and Sweden 

 

 

The purpose of this essay is to study causes for the lack of political trust in Europe and 

especially in Sweden. The essay starts with a presentation of two theories about the reasons 

for low political trust. Robert D. Putnam among others presents a theory that gives social 

capital an important role when viewing the low political trust. As Putnam sees it a person that 

participates in any kind of organization, political or not, develop trust for other human beings 

that in the long run affects political trust. Pippa Norris on the other hand is convinced that 

political trust is connected to the performance of political institutions. She claims that for 

example corruption is strongly relates to political trust. The citizens of a country in which 

corruption is common will not trust politicians as much as the citizens in a nation where 

corruption is lower. In this essay, I present the current levels of trust in politicians and 

parliament in the countries that participate in the cross-national public opinion survey 

European social Survey (ESS). The investigation shows that Denmark, Finland and 

Switzerland have got the highest levels of political trust and that Poland, Czech Republic and 

Portugal have got the lowest. My analysis shows that neither gender nor age makes any 

difference in political trust. The comparison between political trust and participation leads to 

the conclusion that citizens that participate in politics have more political trust irrespective of 

which kind of organization they participate in. I also compare political trust and a corruption 

index. That comparison shows that a high level of corruption is related to a lowlevel of 

political trust.   
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1.  Inledning 

För att demokratin skall fungera måste medborgarna ha förtroende för dess aktörer,  det vill 

säga de folkvalda representanterna, de förtroendevalda. Vilka faktorer är det som påverkar 

förtroendet för politiker och politiska institutioner? Kan den senaste tidens minskade 

deltagande vara en faktor? Deltagandet i politiken är en central del i demokratin och utan 

intresse och delaktighet så riskerar vi att få ett toppstyrt samhälle med en maktelit som fattar 

beslut utifrån deras verklighet. Med den här uppsatsen vill jag försöka tydliggöra eventuella 

kopplingar mellan deltagande och förtroende. Finns dessa kopplingar så borde lösningen på 

problemen med lågt förtroende för politiker och politiska institutioner ligga i förmågan att 

locka medborgare till ökat deltagande.   

  

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i två teoretiska perspektiv undersöka 

kopplingar mellan förtroende och deltagande respektive institutionella prestationer. För att 

öka möjligheten att hitta förklaringar till det minskade förtroendet kommer uppsatsen att 

fokusera på Sverige. Sverige kommer att placeras in i ett europeiskt perspektiv i frågan om 

förtroendet men kommer stå särskilt i fokus i avsnittet om förklaringar. Slutligen kommer jag 

att diskutera hur det politiska förtroendet i fallet Sverige stämmer överens med de två 

teoretiska perspektiven. 

 

Vilka teoretiska förklaringar finns det till medborgarnas bristande förtroende för politiker?  

Hur ser det politiska förtroendet och politiska deltagandet ut i Europa och Sverige? 

Hur ser relationen ut mellan politiskt deltagande och förtroende för politiker i Sverige? 

Vilken teoretisk förklaring stämmer bäst överens med situationen i Sverige?  

 

 

1.2. Bakgrund 

 

Redan under 1970-talet skrev Crozier, Huntington och Watanuki en rapport om 

demokratikriser som presenterades i boken The Crisis of Democracy där man konstaterade att 

det fanns vissa svårigheter i de redan etablerade demokratierna. I boken behandlades negativ 

ekonomisk utveckling, hög inflation och statliga budgetunderskott som potentiella hot mot 
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demokratin.1 Det fanns teoretiker som gav demokratin 20- 30 år innan den skulle vara utbytt 

mot diktatur.2 En annan skara teoretiker var de så kallade överbelastningsteoretikerna, de var 

fokuserade på det ekonomiska förfallet, den demokratiska krisen och samförståndets 

sammanbrott.3 Överbelastningsteoretikerna hävdade i stort att problemet för demokratin var 

att de politiska institutionernas form och arbetssätt inte fungerade.4 Det hårt ansträngda 

förhållandet mellan staten och olika samhällsgrupper beror enligt överbelastningsteoretiker på 

samhällsgruppernas orimligt höga förväntningar. Dessa ökade förväntningar leder till minskat 

förtroende och stegrade förväntningar, något som i sin tur leder till att statens makt försvagas. 

Förändringar som dessa, i värdemönster och normsystem, hotar den politiska stabiliteten 

hävdar överbelastningsteoretikerna. 5 

 

Boken Disaffected Democracies betraktas som en uppföljare, utkommen 25 år efter The 

Crisis of Democracy. I denna behandlas problemet med minskat förtroende för politiker som 

det potentiellt nya hotet mot demokratin. Redaktörerna, Susan J. Pharr och Robert D. Putnam, 

konstaterar att det, i de undersökta staterna, finns en vikande trend i förtroendet för politiker 

och politiska organisationer. Tydligast är enligt Pharr och Putnam trenden i USA där man i 

slutet av 1950-talet och början på 1960-talet på frågan ”How much of the time can you trust 

government i Washington to do what is right?” fick i tre fjärdedelar av fallen svaren ”just 

about always” eller ”most of the time”.6 1998 hade de positiva siffrorna från 50- och 60-talen 

vänt och endast 39 % ansåg sig ha stort förtroende för staten. Likannde trender finns i frågan 

”the government is pretty much run by a few big interests looking out for themselves” och 

“most elected officials don’t care what people like me think” där andelen som instämde i 

påståendena på 60-talet var 29 % respektive drygt 34 % och 1998 hade det ändrats till 63 % 

respektive ca 66 %. Dessa minskningar i förtroendet stämmer enligt Pharr och Putnam 

överens med vad som hände i Europa och även i viss mån i Japan.7  

 

                                                 
1 Huntington, P. Samuel, “Foreword”, i Pharr, Susan J., Putnam, Robert D. (red.), 2000, Disaffected 
Democracies s. xxiii     
2 Dalton, Russell J., “Value change and democracy”, i  Pharr, Susan J., Putnam, Robert D. (red.), 2000, 
Disaffected Democracies s.252 
3 Held, David, 2002, Demokratimodeller s. 298 
4 Held, David, 2002, Demokratimodeller s. 302 
5 Held, David, 2002, Demokratimodeller s. 306f 
6 Pharr, Susan J., Putnam Robert D., Dalton Russel J., “Introduction: What’s troubling the Trilateral 
Democracies?”, i Pharr, Susan J., Putnam, Robert D. (red.), 2000, Disaffected Democracies s. 8 
7 ibid 
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Pharr och Putnam redogör också för att minskningen i förtroende också drabbat politiker, 

politiska partier och politiska institutioner. Samtliga tre grupper har tappat förtroende från 

väljarna sedan 1960-talet. Författarna konstaterar att det sedan Crozier, Huntington och 

Watanukis bok på 1970-talet har skett en förändring i demokratierna, en förändring som 

visserligen inte behöver utgöra någon kris men som definitivt speglar ett missnöje med det 

demokratiska systemet som det är utformat idag.8 

 

I Sverige återfanns sedan ett tjugotal år tillbaka vikande trender i demokratin. Sedan 1982 har 

valdeltagande sjunkit från 91,4 % till 80,1 % 2002.9 I landets sex folkomröstningar har 

valdeltagandet som högst varit 83,3 % och i valen till Europaparlamentet hade man i det 

senaste valet 2004  41,6 %. 10 Det mönster som vi ser i valdeltagande går att skönja även i 

statistik kring partimedlemskap. 1980-81 låg medlemsantalet i partier på 13,8 %, 16,6  % 

bland männen och 11,2  % bland kvinnorna, 2004 hade antalet minskat till 7,1 % bland 

männen och 5,7 % bland kvinnorna och 6,4 % totalt. 11  

 

Det är intressant att se hur deltagandet i politiken, såväl det aktiva som det valdeltagandet, 

minskat över de senaste tjugo åren. Om man ställer detta i förhållande till den debatt som ekar 

runt om i landet om politikerförakt kan man kanske dra vissa slutsatser. Visst är det en 

självklarhet att intresse och deltagande är sammankopplat med en bättre inställning till politik. 

På samma sätt som det är en självklarhet att intresse och deltagande i en idrottsförening är tätt 

sammankopplat med inställningen till idrott. Men frågan är om det är så självklart vad som 

påverkar det andra, är det intresset och deltagandet som leder till högre förtroende? Kan det 

inte lika gärna vara inställningen till politik som genererar ett intresse och deltagande? 

 

Sverige, och övriga Skandinavien, har enligt Sören Holmberg ett av folket starkt stöd för 

demokrati. I Sverige var stödet för demokratin 93 % och på frågan om stolthet över sitt land 

svarade 89 % att de var stolta eller mycket stolta. Problemet ligger emellertid i att stödet för 

demokratin som styrelseform inte innebär ett stöd för politiker och politiska institutioner.12  

 

                                                 
8 Pharr, Susan J., Putnam Robert D., Dalton Russel J., “Introduction: What’s troubling the Trilateral 
Democracies”, i Pharr, Susan J., Putnam, Robert D. (red.), 2000, Disaffected Democracies  s. 27 
9 Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik 2006 s. 21 
10 Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik 2006 s. 23 
11 Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik 2006 s.25 
12 Holmberg, Sören, “Down and down we go: political trust in Sweden”, i  Norris, Pippa, (red.) 2005, Critical 
Citizens, s. 103    
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I Sverige finns det, i viss konkurrens med USA, tydligaste mönstret i minskat förtroende. 

Svenska politiker och politiska institutioner har under de senaste trettio åren konstant tappat 

förtroende. Sören Holmberg refererar till Hamlet och konstaterar att ”there is somthing rotten 

in the state och Sweden”. Holmberg presenterar liknande siffror som Pharr och Putnam ovan, 

men utvecklar sig till att undersöka om siffrorna vore desamma om man tog hänsyn till 

folkets partiidentifikation. Författaren presenterar siffror som visar att stödet för partierna 

minskar i samma takt som förtroendet för politiker och politiska institutioner. Detta, menar 

Holmberg, innebär att det sjunkande förtroendet för politiker och politiska institutioner kan 

vara en produkt av det minskade intresset för partipolitik. På 1960-talet sade nästan hälften av 

det tillfrågade vara starkt sammankopplade med det parti man röstade på medan bara 24 % 

svarade detsamma 1994. Detta illustrerar som ovan nämnts samma trend som det minskade 

förtroendet för politiker och politiska institutioner och därmed är sannolikheten att dessa hör 

samman stor.13  

 

Det finns även en koppling mellan exponering och förtroende enligt Holmberg. I de tider då 

politiker syns och hörs mycket, kring val, ökar förtroendet detta menar Holmberg är mycket 

positivt eftersom det tillåter politiker att själva öka förtroendet genom att försöka synas och 

höras mer. Holmberg visar också på kopplingar mellan intresse och förtroende, de mest 

intresserade och insatta är också de som i störst utsträckning svarat att det har stort förtroende 

för politiker och politiska institutioner.14 

 

1.3. Grundbegrepp 

Det grundbegrepp som kan tänkas kräva en förklaring och som utgör en mycket viktig del av 

den här uppsatsen är begreppet förtroende. Möller lyfter fram att förtroende enligt  William 

Riker är när någon anförtror någon annan något. I politiska termer är det när en medborgare 

genom val anförtror den som rösten tillfaller möjligheten att fatta beslut.15 Enligt Riker 

förutsätter representation förtroende för att fungera. Dels finns enligt honom ett diffust 

förtroende som handlar om hur mer eller mindre anonyma personer kommer att handla i 

diverse situationer de kan ställas inför. Hit hör förtroendet för politiker. Dels finns också ett 

                                                 
13 Holmberg, Sören, “Down and down we go: political trust in Sweden”, i  Norris, Pippa, (red.) 2005, Critical 
Citizens s. 108 
14 Holmberg, Sören, “Down and down we go: political trust in Sweden”, i  Norris, Pippa, (red.) 2005, Critical 
Citizens s. 110 
15 Riker, William, “Political trust an rational choice”, i Lewin, Leif, Vedung, Evert, (red.) 1980, Politic as 
rational action, s.8; Möller, Tommy, 2000, Politikens meningslöshet s. 24     
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specifikt förtroende som rör hur en specifik individ kommer att handla i ett speciellt ärende.16 

Den här uppsatsen fokuserar på det diffusa förtroendet och kommer fortsättningsvis inte syfta 

till någon annan typ av förtroende om detta inte nämns. Förtroendet som åsyftas i denna 

uppsats är sålunda det förtroende som finns inbyggt i demokratin genom betydelsen av 

förtroendevalda.       

 

1.4. Metod och material 

Utgångspunkten för denna uppsats är tidigare forskning av dels Pippa Norris (Critical 

Citizens) och dels Susan Pharr och Robert D. Putnam (Disaffected Democracies). Utifrån de 

teoretiska perspektiv om minskat förtroende för politiker och politiska institutioner som 

presenteras i dessa böcker vill jag undersöka deltagande och förtroende i Sverige. De två 

böckerna kompletterat med Robert D. Putnams Den ensamme bowlaren presenterar två 

huvudspår i forskningen, ett socialt kapital-spår och ett institutions-spår. Jag har dessutom 

använt mig av böcker av Bo Rothstein, Tommy Möller, David Held samt Leif Lewin och 

Evert Vedung. Dessutom rapporter från Statistiska Centralbyrån och Demokratiutredningen.   

 

Förtroendet i Sverige presenterar jag först i ett större sammanhang där data för ett antal 

Europeiska länder finns med. Jag väljer att göra detta för att visa på den svenska positionen 

bland de övriga länderna som ingår i materialet. Därutöver redogör jag för vilka eventuella 

skillnader som finns i förtroendet mellan könen och också mellan olika åldersgrupper. 

Åldersgruppsvariabeln har jag framställt från en födelseårsvariabel. Den indelning som jag 

gjort följer ett mönster med ett likvärdigt antal respondenter i varje grupp. Grupperna består 

av individer födda mellan 1893 och 1992 och deras ålder är uträknad från år 2002 då ESS-

undersökningen gjordes. Jag väljer att ta med ålder och kön för att klargöra om det finns 

några bakomliggande anledningar till förtroendet som inte syns i deltagandejämförelsen.  

 

De data som jag avser använda är hämtade från European Social Survey (ESS). ESS-

undersökningarna har pågått sedan 2001 och första delen av resultatet i undersökningen 

presenterades 2003. Undersökningen stöds av EU-kommissionen, European Science 

Foundation och forskningsråd i 24 länder, däribland Sverige. ESS undersöker och kartlägger 

skillnader i institutioner, attityder och beteenden mellan över 20 europeiska stater.  De 

undersöker förtroende för institutioner, nationella identiteter, politiskt engagemang, välstånd 

                                                 
16 Riker, William, “Political trust an rational choice”, i Lewin, Leif, Vedung, Evert, 1980, (red.) Politic as 
rational action s.8; Möller, Tommy, 2000, Politikens meningslöshet s. 24     
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och hälsa, moral och sociala värden, utbildning och sysselsättning och ytterligare ett antal 

variabler för att kartlägga varje stats unika förutsättningar. I de data som ESS tillhandahåller 

finns ett antal variabler som är intressanta för denna uppsats. Problemet med material som det 

som ESS-undersökningarna tillhandahåller är att det inte finns utrymme att ställa de frågor 

som man själv vill ställa, man är utelämnad till på förväg ställda frågor.  

 

1.5. Operationalisering 

     

När det teoretiska förklaringarna skall göras mätbara krävs en operationalisering. 

Operationaliseringen syftar till att göra de teoretiska begreppen mätbara.17 Med väl 

genomförda operationaliseringar ökar begreppsvaliditeten, alltså förmågan att mäta det som 

mätas skall.18  I denna uppsats rör det sig om operationalisering av begreppen deltagande, 

förtroende och institutionella indikatorer.     

 

Sambandet mellan deltagande och minskat förtroende testas genom jämförande av tre 

deltagandevariabler ställt mot två förtroendevariabel. De deltagandevariabler jag avser 

använda är politisk aktiva under de senaste två månaderna ”worked in political party or action 

group last 12 months”, aktiva i andra organisationer ”worked in other organisation or 

association last 12 months” och röstade i senaste valet ”voted in last national election”. Dessa 

har jag valt eftersom de på ett bra sätt spelgar de teoretiska perspektiv som presenteras nedan. 

De aktiva i andra organisationer representerar delvis den tes om socialt kapital som redogörs 

för nedan, medan Politiskt aktiva representerar en grupp aktiva väljare med ett stort intresse 

för politik. Den sista variabeln valdeltagande ska återge en blandning av båda dessa grupper 

men samtidigt spegla ett medvetet deltagande på en nivå mitt emellan aktiva och icke-aktiva.  

 

De förtroendevariabler jag har valt är dels förtroendet för politiker ”trust in politicians” och 

dels förtroende för landets parlament ”trust in countrys parlament”. Variablerna är graderade 

från 0-10.   Dessa anser jag vara lämpliga som mått på förtroende eftersom de täcker upp 

såväl politiker i allmänhet, vilket även innefattar kommun- och landstingspolitiker, och 

politiker på nationell nivå i parlamentet. 

 

 

                                                 
17 Esaiasson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, 2006, Metodpraktikan s. 57    
18 Esaiasson, Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, 2006, Metodpraktikan s. 64 
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Jag har också valt att göra en jämförelse av institutionella faktorer. Denna jämförelse kommer 

emellertid att ges begränsad plats. Detta eftersom en sådan jämförelse om den skulle vara 

ställd i förhållande till de teoretiska perspektiv som presenteras skulle ta mycket stort 

utrymme. Dessutom skulle tidsåtgången bli allt för stor, då data av det slaget inte finns att 

tillgå genom den ESS-undersökning som uppsatsen bygger på. Istället har jag valt att jämföra 

förhållandet mellan korruptionsindex och förtroendet.  I denna jämförelse har jag använt mig 

av Transparency Internationals korruptionsindex (CPI) och sammanställt dessa med 

förtroendevariabler från ESS. Korruptionsindexet är graderat från 1-10 där 10 är lägst inslag 

av korruption.19  Transperancy International är en internationell medborgarrättslig 

organisation som arbetar mot korruption. Organisationen består av 90 nationella organ som 

samarbetar med såväl regeringar som NGO:s för att motverka korruptionen. 

Korruptionsindexet sammanställs genom expertutlåtanden och opinionsundersökningar. Det 

är en rankning av världens länder utifrån hur ”rena” eller korrupta de uppfattas av 

Transparancy International.         

 

Valet av variabler har i allmänhet gjorts utifrån det utbud som finns i ESS-undersökningarna, 

trots detta finner jag de variabler som jag använt mig av som väl representativa för de frågor 

jag avser att undersöka. Valet av datamaterial och variabler har hela tiden varit underkastat 

grundfrågan.      

 

1.6. Disposition 

 

Jag kommer först att presentera två teoretiska perspektiv om de minskade förtroendet för 

politiker, dels en teori om socialt kapital och dels en med institutionella förklaringar. Därefter 

kommer jag att redogöra för förtroendet och deltagandet i de länder som omfattas av ESS-

undersökningen. Jag jämför där också aspekter som kön och ålder med förtroendet. Som en 

uppföljning på detta kommer jag att lägga fram data om det svenska förtroendet för politiker 

och parlament och deltagandet. Och avsluta med att redogöra för korruption som en 

institutionell effekt och jämföra korruptionsindex med förtroendet i ESS-länderna.     

 

 

 

                                                 
19 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2004 - läst 2007-05-10 kl 12.00 
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2. Förtroendeklyftan 

Framställningen i avsnittet nedan svarar mot den första frågan ovan under 1.1. Vilka 

teoretiska förklaringar finns det till medborgarnas bristande förtroende för politiker? Här 

framläggs två teoretiska perspektiv om det minskade förtroende för politiker.  

 

2.1. Socialt kapital som förklaring  

Putnam tror att det minskade förtroendet bottnar i ett allmänt minskat förtroende. Putnam 

presenterar en teori om ett minskat deltagande såväl inom politiken som i andra sociala 

sammanslutningar.20  Putnam disskuterar det sociala kapitalet, en term som tillskrivs 

delstatsinspektören L. J. Hanifan från West Virginia. Hanifan som arbetade med 

landsbygdskolor i början av 1900-talet talade om vikten av medkänsla, gemenskap och 

umgänge bland individer. En effekt av socialt kapital är att människor ömsesidigt litar på 

varandra och samverkar vilket är till fördel för samhället och framför allt demokratin. Putnam 

pekar på vikten av socialt kapital för att få ett samhälle att fungera, med sociala nätverk kan 

man bland annat vara med och påverka, skydda sina grannar och sig själv från inbrott och 

lättare få arbete men även påverka samhällsutvecklingen21 

 

I motsats till Putnams teorier finns bland annat Bo Rothstein som hävdar att det sociala 

kapitalet snarare skulle vara beroende av de politiska institutionernas utformning. Alltså att 

det sociala kapitalet är en produkt av samhällsutformningen inte att samhällsutformningen är 

en produkt av det sociala kapitalet.22 I ett land där tilliten till politiska institutioner är hög 

byggs också en mellanmänsklig tillit, ett socialt kapital, som är högre. 23     

 

Pippa Norris och Kenneth Newton hävdar att det minskade förtroendet för politiker är ett 

resultat av de politiska institutionernas prestationsförmåga. De menar att de sociala 

förklaringar som Putnam ger inte alls stämmer. Socialt förtroende och politiskt förtroende är 

inte detsamma och det deltagande som är grunden i det sociala kapitalet är inte knutet till 

förtroendet för politiker.24    

 

                                                 
20 Putnam, Robert D., 2001, Den ensamme bowlaren s. 14f 
21 Putnam, Robert D., 2001, Den ensamme bowlaren s. 19f 
22 Rothstein, Bo, 2003, Sociala fällor och tillitens problem s. 197 
23 Rothstein, Bo, 2003, Sociala fällor och tillitens problem s. 194ff 
24 Newton, Kenneth, Norris, Pippa, “Confidence in Public Institutions: Faith, Culture or Preformance?” i Pharr, 
Susan J., Putnam, Robert D., (red.) 2000, Disaffected Democracies s. 71f     
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Kenneth Newton anser vidare att det sociala kapitalet inte i särskilt stor utsträckning påverkar 

förtroendet för politiska aktörer. Det finns ingen stark koppling mellan socialt och politiskt 

förtroende och de kopplingar som finns är snarare sådana där politiskt deltagande påverkar det 

sociala kapitalet.25 

 

2.2. Institutionella förklaringar    

 

Pippa Norris menar att det minskade förtroendet snarare kan förklaras på andra sätt. Hon 

hävdar bland annat att förtroendet för politiker och politiska institutioner är lägre i länder där 

medborgerliga fri- och rättigheter inskränks, där oppositionen är svag och där korruption 

tillhör vanligheterna.  Enligt Norris är detta en sund reaktion på ett system som har många 

brister. Det finns i motsatsförhållande ett högre förtroende för politiker och politiska 

institutioner i de länder där fri- och rättigheter är mer omfattande.  

 

Vidare ser Norris andra anledningar till det låga förtroendet i vissa länder, hon hävdar att 

väljare som röstat på förlorare i val tenderar att ha ett lägre förtroende för politiker och 

politiska institutioner. I de data som Norris hänvisar till finns bara ett land där skillnaden 

mellan vinnare och förlorare i val inte syns i förtroendet. I Frankrike är förtroendet jämnt 

mellan vinnare och förlorare medan det i de övriga länderna finns tydliga skillnader i vilket 

förtroende vinnare och förlorare har för politiker och politiska institutioner. 26  I länder med 

långvariga regeringsperioder av samma parti med en tydlig opposition finns ett lägre 

förtroende, antagligen beroende på att en mycket tydligare distinktion mellan vinnare och 

förlorare finns i dessa länder.27  

 

Skillnader i valsystem bär också påverkan på förtroendet enligt Norris. Länder med två eller 

flerpartisystem har högre förtroende än enpartisystem och partisystem med en mycket 

splittrad skara partier. I presidentiella system är förtroendet något lägre än i parlamentariska, 

skillnaderna är emellertid enligt Norris mycket små. Vidare är förtroendet högre i länder med 

                                                 
25 Newton Kenneth, “Social and Political Trust in Established Democracies”,  i  Norris, Pippa, (red.)2005, 
Critical Citizens s. 185f   
26 Norris, Pippa, “Institutional Explanations for Political Support”, i Norris, Pippa, (red.) 2005, Critical 
Citizenss. 229f 
27 Norris, Pippa, “Institutional Explanations for Political Support”, i Norris, Pippa, (red.) 2005, Critical Citizens, 
s. 233f 
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majoritets snarare än proportionellt valsystem. Slutligen hävdar hon också att förtroendet är 

högre i enhetsstater än i federala stater.28     

 

Donatella della Porta menar att det sociala kapital som Putnam diskuterar kan vara en produkt 

av korruption och dåliga insatser från politiker och politiska institutioner. 29 Hon menar att för 

att korruption ska fungera krävs att moralen minskar och därmed även det sociala kapitalet. 

Problemet som della Porta ser det är alltså att det låga förtroendet föder korruptionen som i 

sin tur minskar förtroendet ytterligare. Med denna onda cirkel blir det enligt della Porta svårt 

att få slut på korruptionen och därmed öka det sociala kapitalet och därmed förtroendet för 

politiker och politiska institutioner.30       

         

Norris är emellertid i förhållande till Pharr och Putnam mer försiktig i sina slutsatser gällande 

det växande missnöjet med politiker och politiska institutioner. Hon menar att det snarare är 

positivt att medborgarna är kritiska, det stärker demokratin som styrelsesätt då det finns en 

vilja att förändra och förbättra styrelsesättet.31 Huruvida det låga förtroendet i realiteten kan 

leda till en demokratisk kris är något som betvivlas av Norris. Norris hävdar att i de nya 

demokratier som växt fram under efterkrigstiden finns förtroendeklyftor liknande de i de 

sedan länge demokratiska länderna, men det finns ingen utbredd vilja att återgå till det 

auktoritära styret som var innan demokratiseringen.32        

 

I motsats till Norris finns de överbelastningsteoretiker som hävdar att det låga förtroendet och 

skepsisen mot staten snarare försvagar demokratin än stärker den. 

Överbelastningsteoretikerna hävdar till skillnad från Norris att förtroendeklyftor kan leda till 

problem med demokratisk legitimitet. 33    

 

De två teoretiska perspektiv som presenterats ovan visar på en viss oenighet dels om vilka 

anledningar till förtroendeklyftan som finns och dels om vad förtroendeklyftan kan leda till. Å 

                                                 
28 Norris, Pippa, “Institutional Explanations for Political Support”, i  Norris, Pippa, (red.) 2005, Critical Citizens, 
s. 232f 
29 Della Porta, Donatella, “Social capital, Beliefs in Government, and Political Corruption”, i Pharr, Susan J., 
Putnam, Robert D. (red.), 2000, Disaffected Democracies  s.227 
30 ibid 
31 Norris, Pippa, “Introduction: The growth of Critical Citizens” i Norris, Pippa, (red.) 2005 Critical Citizens  
s.27    
32 Norris, Pippa, “Conclusions: The Growth of critical citizens and its consequences”, i Norris, Pippa, (red.) 
2005, Critical Citizens  s.264ff   
33 Held, David, 2002, Demokratimodeller s. 306f 
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ena sidan finns Norris med flera som hävdar att det minskade förtroendet beror på ett antal 

institutionella anledningar och å andra sidan finns Putnam med flera som hävdar att det 

minskade förtroendet kommer sig av bristen på socialt kapital. Nedan redogör jag för 

förtroendet i Sverige och huruvida det kan kopplas till deltagande i politiska eller andra 

organisationer.  
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3. Deltagande och förtroende 

Nedan följer en redogörelse för förtroendet för politiker och parlament. Först presenteras 

förtroendet i ett Europeiskt perspektiv och därefter indelat i kön- och ålderskategorier. Den 

andra delen i avsnittet jämför deltagande och förtroende i Sverige indelat efter förtroendet för 

politiker och förtroendet för parlamentet.  Framställningen svarar mot den andra och tredje 

frågan ovan under 1.1. Hur ser det politiska förtroendet och politiska deltagandet ut i Europa 

och Sverige? Hur ser relationen ut mellan politiskt deltagande och förtroende för politiker i 

Sverige? 

 

3.1. Förtroende och deltagande i ESS-länderna 

Tabell 1 - Förtroende och deltagande i ESS-länderna 
Land Förtroende 

politiker 
medelvärde 

(N) 

Förtroenden 
parlament 
medelvärde 

(N) 

Valdeltagande i 
procent34 
(Valår) 

Belgien 4,26 (3627) 4,84 (3561) 92 % (2003) 
Danmark 5,53 (2936) 6,23 (2945) 84 % (2005) 
Finland 4,83 (3988) 5,90 (3981) 67,8 % (2007) 
Frankrike 3,57 (3293) 4,36 (3253) 65 % (2002) 
Grekland 3,53 (4898) 4,75 (4830) 76 % (2004) 
Irland 3,88 (4227) 4,60 (4211) 63 % (2002) 
Italien 3,40 (2712) 4,63 (2664) 83,5 % (2006) 
Luxemburg 4,98 (2924) 5,71 (2756) 92 % (2006) 
Nederländerna 4,75 (4171) 4,93 (4190) 80 % (2006) 
Norge 4,42 (3779) 5,57 (3779) 77 % (2005) 
Polen 2,36 (3724) 2,99 (3699) 40,6 % (2005) 
Portugal 2,37 (3488) 3,95 (3374) 65 % (2005) 
Schweiz 4,83 (4074) 5,61 (3971) 46 % (2003) 
Slovenien 3,09 (2878) 4,08 (2845) 60 % (2004) 
Spanien 3,53 (3255) 4,96 (3141) 77 % (2004) 
Sverige 4,46 (3891) 5,64 (3868) 82 % (2006) 
Tjeckien 2,85 (4240) 3,31 (4214) 64,6 % (2006) 
Tyskland 3,31 (5751) 4,24 (5660) 77,7 % (2005) 
UK 3,65 (3903) 4,44 (3901) 61 % (2005) 
Ungern 3,34 (3067) 4,36 (3075) 70 % (2002) 
Österrike 3,40 (4412) 4,91 (4361) 74 % (2006) 
Total 3,81 (79238) 4,74 (78234)  
Kommentar: Förtroendet i medelvärde med N inom parantes. Valdeltagande från det senaste 

parlamentsval, valår angivet inom parantes.   

 

Förtroendet är redovisat i medelvärde, där ett medel på den elvagradiga skalan räknats ut. Ett 

högt medelvärde betyder alltså att en större del av de tillfrågade hyser större förtroende för 

                                                 
34 Landguiden,  http://landguiden.se – läst 2007-05-04 kl. 11.00 
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politiker eller parlament och ett lågt medelvärde betyder motsatsvis att en större del av 

befolkningen hyser ett lägre förtroende för politiker eller parlament.   

 

Det sammanlagda förtroendet för politiker i ESS-länderna är 3,81. Förtroendet för politiker i 

hela ESS-området varierar mellan låga tvåor till klara femmor på den elvagradiga skalan. 

Högst är förtroendet för politiker i Danmark (5,53) och lägst är det i Polen (2,36). Sverige 

ligger bland de länder där förtroendet är högst, de har 4,46 vilket är ungefär samma som 

grannarna i väst, Norge, som har 4,42 och något mindre än grannarna i öst, Finland, som har 

4,83. Överlag är förtroendet för politiker i ESS-länderna relativt lågt om man ser till att det 

bara är ett land som har ett medelvärde som ligger över fem. 

 

Förtroendet för parlamentet hos samtliga länder i ESS är 4,74. Sverige ligger även i denna 

undersökning placerat bland dem som har högst förtroende, 5,64. Det danska parlamentet är 

det som har högst förtroende bland sina medborgare med 6,23 i medelvärde. I övrigt placerar 

sig de flesta lika i relation till politikerförtroendet. Polen får lägst medelvärde med 2,99. De 

norska och finska parlamenten får medelvärden som är i närheten av det svenska. Nogre får 

ett förtroendemedelvärde som ligger på 5,57 medan det finska parlamentet får 5,90. Noterbart 

är att förtroendet överlag är högre för politiker än för parlamentet. Som synes i tabell 1 är det 

totala medelvärdet för politikerförtroendet 0,93 lägre än det för parlamentet.          

 

 

I figur 1 framställs förhållandet mellan förtroendet för politiker och parlament för att visa det 

förhållande som föreligger dem emellan. Ett samband som kan tyckas självklart eftersom det 

är politiker som utgör parlamentet. Men som illustreras i de siffror som anges ovan i tabell 1 

och nedan ibland annat i tabell 2 finns vissa skillnader i hur folket ser på parlamentet och 

politikerna. Det finns emellertid ett mönster i figur 1 som visar oss att förtroendet för 

parlamentet och politikerna följs åt. Ett högre förtroende för det ena leder uteslutande till ett 

högre förtroende för det andra. Av detta kan vi dra slutsatsen att förtroendeklyftan rör 

politiker på såväl nationell nivå som regional och lokal nivå. Förtroendeklyftan rör politiker 

av alla slag.   
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Figur 1 – Förhållandet mellan förtroendet i medelvärde för politiker och parlament 

 

 

Förtroendet för politiker skiljer sig mycket lite mellan män och kvinnor. Endast 0,08 i 

förtroendemedelvärde skiljer de båda könen åt. Männen har ett förtroende i medelvärde som 

ligger på 3,85 medan kvinnorna har det något lägre medelvärdet 3,77. Förtroendet för 

parlamentet följer samma mönster, där är skillnaden mellan könen visserligen något större, 

0,24, men skillnaden är fortfarande marginell. Männen har ett förtroende för parlamentet i 

medelvärde på 4,87 medan kvinnorna har 4,63.     

 

Värt att påpeka är att fördelningen mellan kvinnor och män i ESS-undersökningen är jämn 

och att det alltså inte skall påverka resultatet på något vis. Samma sak gäller 

standardavvikelsen som inte heller är anmärkningsvärd på något vis.    
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Tabell 2 - Förtroendet för politiker och parlament i medelvärde fördelat i åldersgrupper 

Ålder Förtroende 

politiker 

medelvärde 

(N) 

Förtroende 

parlament 

medelvärde 

(N) 

- 25 3,78 (12982) 4,76 (12648) 

26 – 39 3,77 (19357) 4,76 (19166) 

40 – 55 3,76 (22059) 4,72 (21892) 

56 +  3,91 (24449) 4,74 (24148) 

Totalt 3,81 (78847) 4,74 (77854) 

 

Förtroendet för politiker, illustrerat i tabell 2, skiljer sig inte märkbart mellan åldersgrupperna. 

De under 25 har ett medelvärde på 3,78 vilket är marginella 0,01 mer än de mellan 26-39 och 

lika marginella 0,02 mer än 40 -55 åringarna. Den enda skillnaden som egentligen är värd att 

notera är att de som är över 56 har ett något högre medelvärde, 3,91. Skillnaden mellan de 

över 56 och de övriga är emellertid inte av någon större betydelse. Att det sammanlagda 

medelvärdet ligger så pass nära samtliga åldersgrupper är ett tecken på den relativa enighet 

som råder.           

 

I tabell 2 finns också en redogörelse för förtroendet för parlamentet, även det är jämt mellan 

åldersgrupperna. Det är värt att notera att den äldsta gruppen, till skillnad från förtroendet för 

politikerna, inte har ett högre förtroendemedelvärde än de övriga grupperna. Samtliga ligger 

mellan 4,72 – 4,76. Det sammanlagda medelvärdet för samtliga grupper ligger på 4,74.    

 

Redogörelsen av förtroendet i förhållande till kön och ålder förtäljer oss att skillnaderna 

mellan könen och de olika åldersgrupperna inte på något sätt kan förklara förtroendet. Såväl 

män och kvinnor som gamla och unga har ett liknande förtroende för politiker och parlament. 

Istället ska vi se på deltagandevariabler och se om det där finns några skillnader mellan 

förtroende för politiker och parlament och deltagande i olika organisationer, politiska och 

andra.  

 

3.2. Förtroende och deltagande i Sverige 

Under 1990-talet fick demokratifrågorna i Sverige nytt syre och 1997 tillsatte regeringen en 

kommitté som fick till uppdrag att belysa de problem och förutsättningar som mötte 

demokratin inför det nya årtusendet. 1998 kompletterades uppdraget med att även innefatta ett 
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utredande arbete om orsakerna till det minskade valdeltagandet, allt för att öka medborgarnas 

delaktighet i det demokratiska styret.35 Demokratiutredningen kommer bland annat fram till 

att ökat deltagande måste följas av reella möjligheter till inflytande om det ska innebära någon 

förändring.36  

 

I det här avsnittet kommer jag att besvara den tredje frågan i 1.1 ovan: Hur ser relationen ut 

mellan politiskt deltagande och förtroende för politiker i Sverige?  

 

3.2.1. Deltagande och förtroende för politiker 

Nedan avser jag jämföra och analysera data för det politiska deltagandet, annat deltagande 

och valdeltagande i förhållande till förtroende för politiker.  

 

Tabell 3 - Förtroende för politiker i medelvärde fördelat på deltagande 

 Arbetat politiskt Arbetat i annan 

organisation 

Valdeltagande 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Medelvärde 5,57 4,41 4,87 4,33 4,54 3,62 

N 165 3726 959 2932 3163 422 

Standardavvikelse 2,070 2,160 2,157 2,156 2,128 2,330 

Kommentar: Kategorin valdeltagande innefattar enbart de som är myndiga och därmed röstberättigade. Båda de 

andra kategorierna innefattar de som jobbat i någon organisation under de senaste 12 månaderna. 

Standardavvikelsen är ett sätt att mäta hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet. 37   

 

Förtroendet för politiker varierar mellan de som på något sätt varit deltagande och de som inte 

deltagit. Bland dem som deltagit i politiskt arbete är medelvärdet märkbart högre. Det faktum 

att gruppen som arbetat politiskt är mycket mindre än gruppen som inte arbetat har mindre 

betydelse då det rör sig om ett medelvärde av förtroendet som alltså inte direkt påverkas av 

gruppens storlek. I en av deltagandegrupperna är antalet respondenter omvänt, i 

valdeltagandegruppen är det fler som svarat ja än som svarat nej men förtroendemedelvärdet 

visar på samma tendens som hos de andra grupperna. Valdeltagande har nästan lika stor 

betydelse som politiskt arbete på förtroendet, även här har de som deltagit i val ett betydligt 

högre förtroendemedelvärde. Bland dem som arbetat i en annan organisation finns den minsta 

skillnaden, men de som varit delaktiga har även här ett tydligt högre medelvärde.    

                                                 
35 SOU 2000:1, En uthållig demokrati s. 3 
36 SOU 2000:1, En uthållig demokrati s. 230  
37 Pollock III, Philip H., 2005, The Essentials of Political Analysis s. 109f  
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3.2.2. Deltagande och förtroende för parlamentet 

 

Nedan presenterar jag en jämförelse av data för det politiska deltagandet, annat deltagande 

och valdeltagande i förhållande till förtroende för parlamentet. 

 

Tabell 4 - Förtroende för parlamentet i medelvärde fördelat på deltagande 

 Arbetat politiskt Arbetat i annan 

organisation 

Valdeltagande 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Medelvärde 6,40 5,61 5,99 5,53 5,76 4,60 

N 165 3703 958 2910 3156 425 

Standardavvikelse 2,268 2,316 2,288 3868 2,256 2,620 

Kommentar: Kategorin valdeltagande innefattar enbart de som är myndiga och därmed röstberättigade. Båda de 

andra kategorierna innefattar de som jobbat i någon organisation under de senaste 12 månaderna.   

 

Skillnaderna mellan de som arbetat politiskt och de som inte arbetat politiskt när det gäller 

förtroendet för parlamentet är i stort sett lika stora som skillnaderna i förtroendet för politiker 

ovan. Medelvärdet är märkbart högre bland dem som arbetat politiskt. Bland dem som arbetat 

i en annan organisation är skillnaderna emellertid inte i närheten lika stora, bara drygt 0,46 

högre bland dem som arbetat politiskt. Förtroendet för parlamentet skiljer sig mest mellan de 

som varit delaktiga i det senaste valet och de som inte röstat, här är skillnaderna över ett i 

medelvärde. Inte heller här finns någon anledning att oroa sig för den stora skillnaden på 

antalet respondenter i de olika svarsalternativen.      
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4. Institutionella förklaringar och förtroende 

 

Pippa Norris skriver om valsystemens och den exekutiva maktens påverkan på förtroendet.  

 

Bristen på presidentiella länder i ESS-undersökningen gör en jämförelse av exekutiv makt 

svår. Av de länder som kan klassas som presidentiella ligger bland annat Finland i topp i 

förtroendeundersökningen och Polen ligger i botten. Samma problem finns när det gäller 

valsystem, allt för liten variation gör det svårt att göra en god jämförelse.   

 

Det som emellertid är intressant är hur äldre demokratier placerar sig högt i 

förtroendemätningen medan yngre demokratier tycks ha en mer skeptisk befolkning. Samma 

konstaterande kan göras när det gäller staternas geografiska placering, det är nordeuropeiska 

stater som har ett högt förtroendemedelvärde medan syd- och östeuropeiska stater har ett 

lägre.38 

 

Det som emellertid är möjligt att jämföra, och som tas upp av bland annat Donatella della 

Porta, är korruptionen som institutionell effekt. Korruptionen är en direkt följd av de politiska 

institutionernas prestationer. Detta borde innebära att i stater där korruption är vanligt, stater 

med ett lågt korruptionsindex, är stater där de politiska institutionernas arbete inte fungerar 

tillfredställande. Det i sin tur borde innebära att ett lågt korruptionsindex och ett lågt 

förtroende för politiker är tätt sammanlinkade.  

 

Det framgår av figur 2 att stater med låg korruption är placerade i topp även vad gäller 

förtroendemedelvärdet. Stater som Polen, Ungern och Italien däremot som har hög andel 

korruption har också ett lågt förtroendemedelvärde. Den tredje gruppen, de som har en 

medelnivå av korruption, placerar sig också i mitten i förtroendemätningen. De nordiska 

länderna placerar sig i topp med  korruptionsindex på kring 9 medan östeuropeiska länder 

som Polen, Tjeckien och Ungern hamnar i botten med ett korruptionsindex på 3,5, 4,2 

respektive 4,8. Även sydeuropeiska länder som Italien och Portugal hamnar lågt i såväl 

korruptionsindexet som förtroendemedelvärde.         

 
 

 

                                                 
38 Se Tabell 1  
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Figur 2 - Förhållandet mellan förtroende och korruption 
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Kommentar: Korruptionsindexet är värderat från 1 – 10 där 1 är mest korrupt och 10 är avsaknad av korruption. 

Förtroendet är i medelvärde på en elvagradig skala mellan 0-10.      

 
 
Undantaget det som konstaterats ovan är bland annat Tyskland som har en låg 

korruptionsnivå men hamnar relativt lågt i förtroendemätningen. I övrigt går det att se hur de 

äldre demokratierna hamnar i topp i jämförelsen medan yngre demokratier som bland annat 

Tjeckien och Ungern hamnar lågt såväl för förtroendet som för korruptionsindexet.   
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5. Analys 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka det minskade förtroendet för politiker. Detta har 

gjorts utifrån två teoretiska perspektiv om det minskade förtroendet för politiker. De två 

huvudspår som finns är förklaringar utifrån socialt kapital och förklaringar om institutionella 

prestationer.  

 

De som hävdar att det sociala kapitalet är anledningen till det minskade förtroendet menar att 

ett minskat deltagande i såväl politiska som icke-politiska organisationer leder till skepsis. 

Bland andra Robert D. Putnam menar att de som deltar i organisationer av olika slag utvecklar 

en tolerans och tillit som speglar deras syn på omvärlden. Som jag ser det är huvudargumentet 

i Putnams teori att personer som deltar i och umgås genom organisationer av olika slag i 

större utsträckning benägna att lita på sina medmänniskor och därmed också på politiker och 

representanter för samhället. En annan teoretiker som fäst stor betydelse vid det sociala 

kapitalet är Bo Rothstein. Rothstein hävdar emellertid i motsats till Putnam att det sociala 

kapitalet inte påverkar det politiska förtroendet utan att det tvärt om är det politiska 

förtroendet som påverkar det sociala kapitalet. Rothstein menar att man i länder med hög tillit 

till politiker och samhällsfunktioner även har ett högre mellanmänskligt förtroende. 

Likheterna mellan de två är att de båda ser det sociala kapitalet som en anledning till 

förtroendet för politiker. De gör båda kopplingar mellan mellanmänskligt förtroende, alltså 

förtroende inom organisationer av olika slag, och förtroende för politiker och politiska 

institutioner.  

 

Pippa Norris tillhör den grupp teoretiker som inte ser det sociala kapitalet som en anledning 

till det minskade förtroendet. Istället hävdar Norris att prestationerna hos politiker är det som 

fått förtroendet att minska. Norris menar att förtroendeklyftan beror på olika saker. Hon 

menar att personer som röstat på förlorare i val tenderar att uppvisa lägre förtroende för 

politiker från den vinnande sidan. Något som enligt mig låter rimligt men knappast är skadligt 

för demokratin. Att förlorarna tycker mindre bra om vinnarna är snarare något som 

förekommer i samtliga sammanhang där en vinnare utses. Norris hävdar också att valsystem, 

typ av exekutiv makt och statens uppbyggnad är saker som påverkar förtroendet för politiker. 

Presidentiella, proportionella och enpartisystem medför ofta lägre förtroende för politiker. 

Samma sak gäller federala stater där det i förhållande till enhetsstater finns ett lägre 

förtroende för politiker. Norris menar att det växande missnöjet med politiker inte är någon 
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annalkande kris utan snarare ett tecken på en ny kultur med mer medvetet kritiska 

medborgare.  Jag anser nog att de senare anledningarna, där vissa politiska system ger högre 

förtroende för politiker än andra kan tolkas som en kritik mot de system där politikerna får 

lägre förtroende. Norris hävdar att förtroendeklyftan stärker demokratin eftersom den medför 

en vilja att förändra och förbättra styrelsesättet och kanske är det just så förtroendeklyftan 

skall tolkas, som ett uttryck för ett allmänt missnöje med systemet. 

 

Förtroendet för politiker i ESS-länderna varierar mellan låga tvåor och höga femmor i 

medelvärde på en elvagradig skala.. Att förtroendet för politiker som högst ligger på strax 

under sex på en elvagradig skala kan knappast beskrivas som annat än lågt. Men det är med 

största sannolikhet omöjligt att fatta beslut som berör människor och samtidigt kamma hem 

höga förtroendesiffror. Det är förenat med en politikers vardag att denne skall fatta beslut som 

inte alltid tillfredställer alltså är det mycket svårt att nå höga förtroendesiffror. De länder som 

har högst förtroendemedelvärde är de som dels varit demokratier länge och dels ligger i norra 

Europa. Att länder som varit demokratier har högre förtroendemedelvärden beror antagligen 

på att de haft lång tid på sig att bygga upp en politikerkultur där förtroendet är bättre, något 

som yngre demokratier säkerligen också kommer att göra efter en tid. Att länderna i norra 

Europa har ett högre förtroende är svårare att förklara men kan bero på att de ligger i en 

region som präglats av stabilitet och att de påverkar varandra när det gäller den politiska 

kulturen.                   

 

För parlamenten är förtroendet något högre med över sex som högsta notering och drygt tre 

som lägsta. Skillnaderna mellan länderna när det gäller förtroendet för parlamentet stämmer 

överens med det för politiker. Den skillnad som finns är att förtroendet för parlamentet är 

högre än förtroendet för politiker. Det skiljer ungefär ett i medelvärde mellan de båda 

förtroendemedelvärdena. Den skillnad i förtroende som finns mellan politiker och parlament 

är intressant. Parlamentet består ju uteslutande av politiker och borde därför ligga närmre i 

förtroendemedelvärde. En anledning till skillnaderna skulle kunna vara att politiker som sitter 

i parlamentet har politiken som yrke medan de politiker som ingår i politikervariabeln även är 

fritidspolitiker som är aktiva på lokal och regional nivå. Om förtroendet är prestationsbaserat 

så borde detta betyda att folk i större utsträckning litar på att yrkespolitikerna i parlamentet 

gör det jobb de valts för att göra.           
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Några skillnader mellan könen när det gäller förtroendet för politiker och parlament går inte 

att påvisa. Såväl män som kvinnor har i det Europeiska perspektivet ett lågt förtroende för 

politiker och parlament. Kvinnorna ligger visserligen något under männen i mätningarna men 

det är marginella skillnader. Om man ser till de teorier som presenteras ovan så finns ej heller 

där några argument som pekar på varför förtroendet skulle skilja sig mellan könen. Det skulle 

visserligen kunna påstås att kvinnor, som i många år och i vissa länder är 

underrepresenterade, borde vara mer kritiska då de historiskt sett exkluderats från politiken. 

Några sådana slutsatser går emellertid inte att dra av de data som används i denna uppsats.  

    

Förtroendet för politiker och parlament fördelat på åldersgrupper visar att det inte finns några 

större skillnader i förtroendet som är beroende av ålder. De skillnader som visar sig i 

framställningen ovan är minimala. Samtliga åldersgrupper ligger mycket nära det 

sammanlagda värdet för alla grupper. Skillnaderna uppstår ej heller om man skulle ändra 

grupperingen, även då de allra äldsta sorteras ut finns inga tydliga skillnader. Det borde dock 

vara så att de äldsta har större förtroende för politiker och parlament då de på ett annat sätt 

kan placera in dagsaktuella händelser i ett historiskt perspektiv som förminskar dem. Ju mer 

man har upplevt desto enklare är det att sätta institutionella prestationer i förhållande till något 

tidigare inträffat och därmed inse att politiker och parlament kan reda ut det uppstådda och 

därför förtjänar sitt förtroende. Det borde också vara så att förtroendet bland de äldre skulle 

vara högre eftersom de haft större möjlighet att bygga ett mellanmänskligt förtroende och ett 

socialt kapital som kan överföras på politiker och parlament.   

 

Sverige placerar sig högt i förtroende för politiker och parlament, 4,46 för politiker och 5,64 

för parlamentet. Förtroendet är i förhållande till vissa andra länder i ESS-undersökningen högt 

men en viss oro finns emellertid ändå hos de svenska politikerna som därför tillsatte en 

demokratiutredning i slutet av nittiotalet. Utredningen visar på att ökat inflytande och ökat 

deltagande är vägen att gå om förtroendet för politikerna ska öka.  

 

Förtroendet för politiker skiljer sig mellan de som arbetat politiskt och de som inte gjort det. 

De som arbetat politiskt de senaste 12 månaderna har 5,57 i medelvärde medan de som inte 

arbetat har betydligt lägre 4,41. Denna skillnad skulle kunna bero på att folk som deltar aktiv i 

politiken vet hur det ser ut och därför har ett större förtroende för politiker. Dessa data kan 

alltså inte ensamma stödja teorin om att folk som deltar i större utsträckning har högre tillit till 

politiker. Det som emellertid hjälper till att stärka teorin är att även folk som arbetat i någon 
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annan organisation har ett betydligt högre förtroende för politiker. Att man sedan kan se 

samma skillnad bland dem som deltagit i det senaste valet, där de som deltagit har ett 

förtroendemedelvärde på 4,54 medan de som inte deltagit i valet har 3,62.  Detta säger oss att 

de som deltar i någon form, politiskt eller ej, har ett högre förtroendemedelvärde. Putnams 

teorier om socialt kapital applicerat på dessa data säger oss alltså att svenskar som deltar i 

någon form har ett högre förtroende, förmodligen med sitt ursprung ur mellanmänsklig tillit.  

 

Förtroendet för parlamentet är på samma sätt som förtroendet för politiker högre bland de som 

deltagit på något sätt. De som arbetat politiskt har ett förtroende för parlamentet på 6,40 

jämfört med dem som inte arbetat politiskt som har 5,61. De som arbetat i någon annan 

organisation har 5,99 i förtroendet för parlamentet och de som inte arbetat i någon annan 

organisation har 5,53. Bland dem som deltagit i det senaste nationella valet är skillnaden 

störst mellan deltagare och icke-deltagare, 5,76 i medelvärde för de deltagande och 4,60 för 

de som inte deltar. Även här ser Putnams teorier ut att bli bekräftad, de som deltar är tydligt 

mer positivt inställda till parlamentet. Några skillnader mellan förtroendet för politiker och 

parlamentet finns inte. Den skillnaden som finns är den som nämnts ovan, att förtroendet för 

parlamentet är högre än för politiker. Skillnaden mellan de som deltagit och de som inte 

deltagit är rakt igenom cirka ett i medelvärde. 

 

Det finns alltså tydliga tecken på att de som deltar i olika former har högre förtroende för 

politiker och parlament. Det kan vara för att man i sådana sammanslutningar får det 

mellanmänskliga förtroende som Putnam talar om. Men det kan också vara att man när man 

deltar ser de svårigheter som finns när det gäller att samarbeta med andra och fatta beslut, 

sådant som politiker och parlament också ställs inför. Det skulle alltså skulle kunna vara en 

medvetenhet om svårigheter som gör att de deltagande bortser från vissa saker i de politiska 

institutionernas prestationer när de bedömer sitt förtroende. 

 

Eftersom det i ESS-undersökningen inte finns tillräckligt stor variation när det gäller 

valsystem och exekutiv makt har korruption fått utgöra indikator på institutionernas 

effektivitet.. Korruptionen är som ovan anges ett uttryck för dåliga institutionella prestationer. 

När det gäller korruption visar redogörelsen ovan att det finns ett samband mellan lågt 

förtroende och lågt korruptionsindex. De länder där korruptionsnivån är lägre är alltså länder 

där institutionernas arbete inte fungerar tillfredställande och korruptionen alltså fått fotfäste. 

Donatella della Porta hävdar att korruption kommer när institutionerna inte fungerar som de 
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ska och det innebär också att korruptionen och det låga förtroendet hänger ihop. Sverige och 

de andra nordiska länderna ligger i topp när det gäller korruptionsindex och har också ett 

förhållandevis högt förtroende. Det är beklagligt att ESS-undersökningen inte omfattar fler 

länder med presidentiella system och större variation bland valsystemen. Om så varit fallet 

hade man kunnat utöka undersökningen av de institutionella förklaringarna med jämförelser 

av exekutiv makt och valsystem. Pippa Norris har emellertid gjort en undersökning med fler 

länder som ligger till grund till den teori om institutionella förklaringar som presenterats ovan. 

Utifrån de teorier som Norris presenterar och de som della Porta presenterar om korruption 

syns mönstret i min redogörelse över förtroende och korruption tydligt. Det går emellertid att 

ifrågasätta varför ett land som Tyskland inte stämmer in i det mönster som presenteras ovan. 

Tyskland har ett lågt korruptionsvärde men hamnar relativt lågt i förtroendemätningen. Det 

skulle kunna bero på den roll som det forna östtyskland och östtyskarna spelar i det 

återförenade Tyskland. Resonerar man så kan man genast se att Tyskland ligger i närheten av 

de övriga forna kommunistländer som är med i undersökningen.   

 
 
6. Slutsatser 
 

Frågan om vilket teoretiskt perspektiv som bäst kan förklara situationen i Sverige besvaras 

och diskuteras nedan.  

 

I Sverige är förtroende starkt knutet till deltagande, vilket jag visat ovan. Den del av det 

svenska folket som är delaktiga i någon form av organisation har ett betydligt högre 

förtroendemedelvärde. Detta talar för att den teori som Putnam med flera står bakom, om 

social kapital, skulle vara den som i störst utsträckning stämmer överens med den svenska 

situationen. Men samtidigt får vi inte glömma att den institutionella indikator som jag 

använde i uppsatsen, korruption, medförde att Pippa Norris och de teoretiker som förespråkar 

institutionella anledningar till det minskade förtroendet tyckte sig se kopplingar mellan 

institutionella prestationer och förtroende.     

 

Svårigheten att operationalisera Norris teori utifrån de data som har använts i denna uppsats 

ger Putnams teorier om socialt kapital ett försprångi jämförelsen. Men korruptionsindikatorn 

säger oss att institutionernas prestationer i Sverige stämmer hyfsat bra överens med 

förtroendet, i alla fall ur ett jämförande perspektiv. Men frågan är hur bra den institutionella 

förklaringen är i länder där institutionernas prestationer är förhållandevis bra. Hur förklarar 
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man det låga förtroende som finns om våra indikatorer säger oss att folket är nöjda med 

institutionernas prestationer. 

 

Den enda rimliga förklaring som kan ges är att det sociala kapitalet är någon typ av grund för 

förtroendet som sedan institutionernas prestationer adderar på eller minskar. Det klassiska 

svaret att en kombination av de två alternative antagligen ger den bästa bilden går att 

applicera även på denna uppsats. Människor kanske behöver ha ett grundförtroende, socialt 

kapital, för att kunna lita på politikers eller parlamentets prestationer. Norris med flera kanske 

kan säga att en eller en annan typ av valsystem är att föredra men i slutändan så skiljer det sig 

inte särskilt mycket mellan det presidentiella Finland och det parlamentariska Sverige. Istället 

spelar säkerligen den politiska kulturen en större roll, en kultur som har sin grund i det sociala 

kapitalet och som skapats genom delaktighet. Men å andra sidan så blir förtroendet för 

politiker och parlament lätt urholkat om dess prestationer och system inte fungerar 

tillfredställande.                       

 

Crozier, Huntington och Watanuki skrev i The Crisis of Democracy om hotet mot demokratin. 

Putnam och Pharr undrade i Disaffected Democracies vad som var problemet med demokratin 

medan Norris hävdade att demokratin kunde dra fördelar av det låga förtroendet eftersom det 

ledde till förändringsvilja. Därför kan det vara intressant att så här efter en genomgång av 

Putnams och Norris teorier och min egen redogörelse för situationen i Sverige diskutera om 

det utifrån de resultat jag presenterat kan dras några slutsatser kring demokratin. Det finns 

som sagt även här två olika synsätt, de som ser förtroendeklyftan som ett hot mot demokratin 

och de som ser den som ett sätt att utveckla demokratin. Norris anser att det minskade 

förtroendet kan tolkas som ett sätt för medborgarna att uttrycka missnöje och söka förändring. 

Putnam och Pharr ser det snarare som ett fel demokratier drabbas av. Dessa åsikter kan på sätt 

och vis kopplas till deras förklarande teorier om förtroendeklyftan. Norris som säger att det 

låga förtroendet beror på institutionernas prestationer hävdar att om man vill ha upp 

förtroendet så måste man ändra systemet, man måste göra förändringar som tillmötesgår 

folkets vilja. Putnam som ser det sociala kapitalet som förklaringen till det låga förtroendet 

lägger istället, i min tolkning, över skulden på folket. När folket i mindre utsträckning deltar i 

olika former av sammanslutningar så minskar det sociala kapitalet och därmed också 

förtroendet för människor i omgivningen och därmed också för politikerna.  
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