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Abstract 
 

D-level paper in political science by Sofia Sohl, spring semester 2006 
Political efficacy and societal participation  

A qualitative study of the notion of political efficacy in combination with a quantitative analysis of its 
effects on societal participation of European youth 

Supervisor: Erik Amnå 
 
 

This thesis is about the effect of political efficacy on societal participation among youths aged 
15 to 29. It takes a starting point in the gloomy view of the decline of political participation 

among citizens in the western world, especially pointing out youths as a threat to democracy. 
This is a broad subject to take on so my aim becomes a bit more specific. The aim of the 

thesis is therefore to investigate if belief in ones own capacity and in the responsiveness of the 
political system affects the actual participation among youths in Europe, independent of a set 

of alternative predictors. Moreover the thesis is divided into two sub-investigations, one 
qualitative and one quantitative. The qualitative part discusses and analyzes the concept of 

political efficacy in a new and broader way outlining two dimensions of the concept, internal 
and external political efficacy. Using the modified definition of political efficacy the 

quantitative part provides an analysis of the effects of internal and external efficacy on 
societal participation among youths. This analysis is done in three steps. First four theoretical 
groups are derived from the two dimensions of political efficacy and then these are analysed 

against a set of control variables and three forms of societal participation, lawful public 
demonstration, contacting a politician or public official and buying a product for certain 

political, ethical or environmental reasons (“buycott”). Secondly a set of logistic regressions 
are performed analysing the effect of each dimension of political efficacy on the three forms 

of societal participation controlling for six alternative predictors (the control variables). Lastly 
the effects of each dimension of political efficacy are compared to see if different dimensions 
of political efficacy affect different forms of societal participation. The result shows that it is 

primarily the internal political efficacy that has effect on societal participation; there are 
significant results of the logistic regressions on all three forms of participation. As for the 

external political efficacy it only appears to have effect on “buycott”. However the model for 
the regressions did not show significant model-fit for the analysis of lawful demonstration. 

The main conclusion is that both dimensions of political efficacy affect societal participation 
but it is hard to say whether the different dimensions clearly affect different forms of 

participation. 
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Tack! 
 

Nu är allt klart.  
Nästan exakt fyra månader efter att öppnade ett nytt dokument och knappade in denna uppsats 

”ryggrad” på en blank sida. Men också nästan exakt tre år efter min första föreläsning på 
Satskunskap D, kursen som skulle leda fram till denna uppsats. Det är förunderligt hur lång 

tid det kan ta och hur svårt det kan vara att får fram en ”liten d-uppsats”. 
Men tro mig, att starta på ny kula efter 2,5 års studieuppehåll är inte det lättaste (och därav 

detta i en d-uppsats kanske något mallplacerade tackord).  
Mycket vatten har alltså runnit under broarna sedan starten men nu är det trots allt helt klart!  

   
Faktiskt har jag svårt att tro det själv vilket är ganska ironiskt då denna uppsats just handlar 

om tron på sin egen förmåga att kunna åstadkomma något, att kunna göra en skillnad. 
Lyckligtvis har det dock under dessa år och framförallt under dessa senaste månader funnits 
personer i min omgivning som trott på min förmåga, ofta mer än jag själv. Utan dessa hade 

jag sluppit dessa sista minuter framför detta dokument, men även suttit någon helt annanstans 
än var jag är nu. Dessa sista rader är således ett litet pris att betala för det stöd jag fått. Jag 

riktar därmed mitt varmaste tack och respekt till följande personer. 
 

Först och främst min mor Eva-Lena som aldrig slutar tro på mig.  
Tack för ditt eviga stöd och konstanta heja-rop. Det är beundransvärt hur bra du alltid får din 

ibland smått hysteriska virrpanna till dotter att må. Tack också för språkgranskning.  
  Jag riktar även ett stort tack till min handledare Erik Amnå som heller aldrig tvekade på min 
förmåga att skriva uppsatsen. Jag är alltid full av inspiration efter varje handledningstillfälle. 

Sedan har vi förstås Pär Zetterberg i Uppsala som trots att vi aldrig träffats snabbt och 
lättfattligt bistått med svar på alla mina frågor om SPSS. Hjälpsammare ”främling” är svår att 

finna. Inte för mig lika främmande men dock hjälpsamma personer på statskunskapen i 
Örebro förtjänar också stort tack; Jonas Linde, Mats Lindberg, Joachim Åström, Johan 

Mörck, Thomas Sedelius och Niklas Karlsson (på statistiken dock). Tack för ni tog er tid!! 
Icke att förglömma är också min gode vän Jonas Ekebacke som verkligen alltid ställer sitt 

kontor och sin tid till förfogande när motivationen tryter. Tack för alla fina fika- och 
pratstunder och för att jag fick ha en ”extra” arbetsplats/bibliotek hos dig. 

Slutligen har jag en person kvar att tacka. Kära N! Du har fått höra all min frustration, all min 
ängslan, tvekan och ”det går inte/jag kan inte”, men du visste hela tiden att jag kunde! Du 

visste att jag hade förmågan och det var därför du så ofta var sa till på skarpen och inte lät mig 
komma undan. Utan dig ingen uppsats, punkt. Så uppsatsen tillägnas dig, NATURligtVIS! 

Din vänskap är ovärderlig. 
 

Tack 
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1 Inledning  

1.1 Ämnesval, syfte och avgränsning 

Både på europeisk och nationell nivå har debatten om ett minskat politiskt deltagande tilltagit 

och väckt allt mer oro hos de etablerade demokratierna. Speciellt utmålas ungdomar som 

passiva medborgare och bärare av för samhället förödande individualistiska värderingar.1 

Men är det verkligen så? Erik Amnå vill hävda motsatsen i Jourhavande medborgare – 

samhällsengagemang i en folkrörelsestat. Han vill istället göra gällande att det är för snävt att 

enbart studera det faktiska deltagandet separerat från ett bredare samhällsengagemang. 

Huvudfrågan för Amnå är att ta reda på vilka krafter som driver på respektive håller tillbaka 

samhällsengagemanget.2 

 

En av dessa krafter tycks vara den subjektiva uppfattningen om att kunna göra skillnad, att 

inneha en tilltro till sin egen förmåga samt till lyhördheten hos dem som fattar besluten i 

samhället.3 Det är just här som den uppsats som ligger framför läsaren tar sin början.  

 

Faktum är att över hälften av Sveriges ungdomar upplever att varken de eller andra kan göra 

sin röst hörd i samhället4. Detta tyder på att synen på ens egen och andras förmåga att påverka 

något i samhället verkar vara ganska dyster bland svenska ungdomar. Följdfrågan blir 

naturlig; varför ska jag engagera i samhället mig om jag ändå inte kan göra mig hörd? Och så 

är också fallet då upplevelsen att inte kunna göra sig hörd förklarar delar av den variation som 

finns bland ungdomars politiska självbild i form av röstdeltagande, respekt för de 

förtroendevalda och huruvida den politiska debatten följs bland ungdomar i Sverige. 

Konstaterandet kommer från Erik Amnå och Ingrid Munck och deras modell om upplevelsen 

att göra sig hörd bland dem som bestämmer i samhället.5 Varför det ser ut på detta sätt och 

vad som bör göras åt det detta fenomen eller om någonting alls ska göras är förstås frågor som 

väcks. Dock kommer det inte att ligga i uppsatsens syfte att utreda något av detta.  

                                                 
1 Sennett, Richard, 2000, När karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin, Stockholm, Atlas och  
Amnå, Erik, 2008, Jourhavande medborgare: samhällsengagemang i en folkrörelsestat, Lund, Studentlitteratur, 
s. 7ff 
2 Amnå, 2008, s.7ff 
3 Amnå, 2008, s. 81ff samt Amnå, Erik och Munck, Ingrid, 2003, Vem kan göra sig hörd?, i Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2003:1, De kallar oss Unga - Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2003, Stockholm, Ingrid 
Bohlin (red.) 
4 Amnå, Munck, 2003, s 202 
5 Amnå, Munck, 2003 
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Vad jag istället funnit intressant är att, med inspiration från Amnås och Muncks ”Vem-hörs-

modell”, reflektera över begreppet politiskt självförtroende och undersöka huruvida variation 

i politiskt självförtroende kan förklara något av variationen i olika former av 

samhällsdeltagande, på en internationell nivå. Här börjar läsaren genast fundera på vad som 

menas med politiskt självförtroende. Jag kommer nedan att problematisera och reda ut detta 

mer grundligt. För tillfället räcker det dock med konstaterandet att det handlar om en 

kombination av tilltro till sin egen förmåga att påverka sin egen livssituation på en mer 

samhällelig nivå och en tilltro till samhällets/systemets lyhördhet.6 

 

Med den stundande undersökningen vill jag även ta Amnå och Muncks analyser av 

ungdomars upplevelse att kunna göra sig hörda och bli hörda på till en ny nivå och ”testköra” 

på ett internationellt datamaterial. Den bilaterala definition av politiskt självförtroende som 

kommer presenteras nedan kommer således prövas på ett stort datamaterial från European 

Social Survey7. Detta för att kunna utröna om det finns mer av en generell giltighet då 

fenomenet plockas ut från den svenska kontexten till en aggregerad europeisk nivå. Amnå och 

Munck har redan påvisat att den subjektiva uppfattningen om att kunna göra sig hörd påverkar 

deltagande i och värderingar om samhället i Sverige.8 Det jag vill göra är att undersöka om 

liknande prediktorer står att finna oberoende av den nationella kontexten.  

 

Valet av ämne är också naturligt med tanke på att jag redan tidigare valt att fokusera på 

ungdomar och ungdomspolitik i mina studier. Uppsatsen för statskunskap B handlade om EU 

och Sveriges ungdomspolitik med avseende på arbetslöshet och i c-uppsatsen undersökte jag 

ett antal svenska kommuners syn på ungdomar och ungdomspolitik. Nu står jag istället inför 

en ny utmaning genom att ta mig an ett mer tvärvetenskapligt perspektiv då det centrala 

undersökningsobjektet är ungdomars politiska självförtroende.  

 

Det är nämligen i Albert Banduras teorier om social inlärning och socialisation som detta 

begrepp får sin grundinnebörd. Vidare innebär detta att det är mellan statsvetenskapen och 
                                                 
6 Se bl.a. Bandura, Albert, 1997, Self-efficacy –The Exercise of Control, W. H. Freeman and Company, New 
York, s. 482ff, Amnå, 2008, s. 81ff, Amnå, Munck, 2003, Ekman, Tiina, 2007, Demokratisk kompetens: om 
gymnasiet som demokratiskola, Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen universitetet., s. 14-17, Sörbom 
Adrienne, 2005, När vardagen blir politik, Stockholm, Atlas, s. 44 
7 För mer information se www.europeansocialsurvey.org. Det material jag kommer använda presenteras vidare 
nedan. För den nyfikne läsaren handlar det om en enkätundersökning i 21 europeiska länder samt Israel från 
2002. 
8 Amnå och Munck, 2003 
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psykologin, genom begreppet politisk självförtroende, vi finner kopplingen mellan tilltro till 

den egna kapaciteten (i bemärkelsen att man upplever att man kan påverka sitt eget liv och 

omgivning) och att vara en aktiv medborgare/aktör i samhället (både individuellt och 

kollektivt). Det handlar om att ju mer politiskt självförtroende en medborgare har, desto 

aktivare utövar denne sitt medborgarskap.9 

 

Nu börjar vi genast fånga statsvetarnas intresse. Den högst individuella faktorn att lita till sina 

egna förmågor att påverka kan följaktligen appliceras i en politisk kontext kring 

medborgarskap. Medborgarskap förknippas i sin tur ganska intimt med demokrati och folkets 

maktutövning över sig själva. Nu börjar vi närma oss ett ämne där det finns en hel del 

litteratur, studier, diskurser, uppfattningar och skolor. Speciellt rörande ungdomar talas det 

mycket om nya former av demokratiskt utövande och engagemang genom å ena sidan ”nya 

sociala rörelser”, Internetbaserade communities, illegala politiska aktioner etc och å andra 

sidan ständigt sjunkande medlemsantal i partier, sjunkande intresse för ”traditionella” 

demokratiutövningsformer såsom valdeltagande etc.10  

 
Mitt syfte är dock att undersöka huruvida tilltron till den egna förmågan och uppfattningen 

om det politiska systemets lyhördhet påverkar det faktiska deltagandet bland ungdomar i 

Europa, oberoende av ett antal alternativa förklarings-/påverkansfaktorer. Samtidigt vill jag 

redan nu förvarna om att det redan finns många belägg för att det förhåller sig på detta sätt. 

Målet med uppsatsen är därför inte att dra några nya banbrytande slutsatser utan snarare ge ett 

ytterligare nyanserat bidrag till debatten om politiskt självförtroende och ungdomars 

medborgerliga deltagande. 

 

Nu är det dock dags att precisera mer vad jag egentligen ska ge svar på i denna uppsats och 

hur forskningsläget ser utan innan den empiriska presentationen föranleder slutsatserna.  

     
 
 
 
                                                                                                                                                                               

                                                 
9 Bandura, 1997, s. 2-35 och 482ff 
10 Se bl.a. Micheletti, Michele och Stolle, Dietlind, 2004, Krävande unga politiska konsumenter, i Tvärtsnitt nr 
3:2004, Jamison, Andrew (red.) och Wettergren, Åsa (red.), 2006, Sociala Rörelser: politik och kultur, Lund, 
Studentlitteratur, Wohlgemuth, Daniel, 2007, Samma villkor i politiken?, i Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, 
Unga med attityd - Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007, Stockholm (se även kapitel 6 i samma 
skrift)  samt Ekman, 2007, s. 18 
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1.2 Specificering av syfte, problemformulering och frågeställningar 

 
Syftet för uppsatsen förefaller å ena sidan mycket enkelt i sin karaktär men å andra sidan 

kommer det snart att visa sig att det döljer en ganska stor komplexitet. För att börja i det enkla 

är syftet att utröna om en nyanserad bild av politiskt självförtroende i form av tilltro till sin 

egen förmåga och tilltro till samhällssystemets lyhördhet kan bidra till att förklara eventuella 

variationer i samhällsdeltagande bland europeiska11 ungdomar, oberoende av ett antal 

relevanta kontrollvariabler. Min enkla fråga lyder därmed: 

 

Förklarar variationen i politiskt självförtroende något av variationen i samhällsdeltagande 

bland europeiska ungdomar?  

 

Den dolda komplexiteten har två ansikten. För det första handlar studien om upplevt politiskt 

självförtroende vilket kan ge upphov till fler frågor än klara besked. Hur någonting upplevs är 

förstås mycket subjektivt och kan ha ett otal antal förklaringar som samspelar. Dessutom är 

det inte helt enkelt och glasklart att ge en exakt vad politiskt självförtroende är. Vad jag 

menar med detta kommer dock att utredas i kapitel 2 ”Centrala begrepp” 

 

För det andra utgörs själva prövningen av en hel del mer eller mindre avancerade statistiska 

tester. Jag kan redan nu erkänna att det inte har varit någon enkel match att ånyo brottas med 

de statistiska formler som jag flitigt studerade för fyra år sedan. Likväl har det varit mycket 

intressant och spännande att återigen botanisera i statistikens till synes oändliga flora och på 

köpet utöka och befästa mina grundläggande kunskaper i SPSS.  

 

Med andra ord, en enkel fråga om en komplex verklighet kommer genom relativt 

komplicerade medel att få ett (förhoppningsvis) enkelt svar. 

 
1.2.1 Huvudfråga och delfrågor 
 
Till huvudfrågan har jag tagit fram sex delfrågor uppdelade i två grupper enligt syftet med 

delfrågorna. De första tre har ett mer deskriptivt och problematiserande syfte med vilkas 
                                                 
11 I materialet ingår även ett urval från Israel men jag har ändå valt att rubricera gruppen som europeiska 
ungdomar då det främst tjänar som ett arbetsnamn. Dessutom har jag egentligen inte har någon speciell 
anledning att undersöka just europeiska ungdomar utan är mer ute efter ett internationellt material och det vore 
aningen fånigt att anse materialet globalt då enbart ett av 22 länder ligger utanför Europa. Jag är alltså inte ute 
efter att uttala mig om europeiska ungdomar kontra exempelvis asiatiska, mitt syfte är blott att undersöka ett så 
stort internationellt material som möjligt.  
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ledning jag ämnar utreda vad det egentligen är som skall undersökas samt att ge en viss 

bakgrund till den kommande analysen. De två sista har ett analytiskt syfte och fungerar som 

specificering av den tes jag kommer att föra gällande politiskt självförtroende. 

 

För att börja i det deskriptiva som föranleder analysen så behandlar de tre första frågorna dels 

de centrala begrepp som jag ämnar undersöka, dels hur samhällsdeltagandet bland Europas 

ungdomar ser ut idag. De centrala begrepp som driver uppsatsen förtjänar i princip en uppsats 

var men kommer här enbart att kunna behandlas relativt ytligt i form av delfrågor. 

  

De tre sista delfrågorna behandlar istället den underliggande tes jag driver, nämligen att de två 

olika dimensionerna av politiskt självförtroende främjar olika former av samhällsdeltagande. 

Denna tes/teori har, som framkommer nedan, visst stöd hos forskare och är därmed ett 

lämpligt objekt för prövning. 

 

Sammanfattningsvis; för att svara på… 

 
Förklarar variationen i politiskt självförtroende något av variationen i samhällsdeltagande 
bland europeiska ungdomar?  
 
…behöver följande frågor först utredas: 
 
Deskriptiva 

- Vad menas med ungdomar, politiskt självförtroende och 
samhällsdeltagande? 

- Hur hänger dessa tre begrepp ihop och hur kan de mätas och testas? 
- Hur ser samhällsdeltagandet bland ungdomar i Europa ut? 

 
Analytiska 

- Förklarar internt politiskt självförtroende något av variationen i olika 
former av samhällsdeltagande? 

- Förklarar externt politiskt självförtroende något av variationen i olika 
former av samhällsdeltagande? 

- Går det att se någon skillnad i eventuella effekter på olika typer av 
samhällsdeltagande beroende på dimension av politiskt självförtroende? 

 
Syftet är alltså inte att utröna varför ungdomar upplever att de inte kan påverka saker och ting 

i samhället, hur detta påverkar demokratin, varför deras nivå av deltagande ser ut som den gör 

eller vad som bör göras för att öka det politiska deltagandet bland unga. Syftet är enbart att se 

om variation i politiskt självförtroende förklarar variation i samhällsdeltagande.  
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Teorin/tesen som sedan kommer att testas är dels om de två dimensionerna av politiskt 

självförtroende sammantaget kan ge förklaringskraft för samhällsdeltagande, dels om sidorna 

var för sig ger variation i förklaringskraft åt olika former av samhällsdeltagande. 

1.3 Material, källkritik, metod och tillvägagångssätt 

1.3.1 Material  
 
Det centrala materialet för uppsatsen består dels av en, med stöd av diverse litteratur på 

ämnet, framtagen definition av politiskt självförtroende, dels av datamaterialet från en stor 

europeisk enkätundersökning. 

 

Som tidigare nämnts är valet att studera politisikt självförtroende inspirerats av Amnå och 

Muncks ”Vem hörs”-modell vilken är utvecklad från analyser av Ungdomsstyrelsens12 

attityd- och värderingsstudie från 2003. Emellertid kommer politiskt självförtroende och 

analysmodellen att presenteras i detalj nedan. I korta drag handlar det om att sammanföra två 

dimensioner av politiskt självförtroende, det interna självförtroendet och det externa 

självförtroendet, för att sedan se om och hur dessa definitioner främjar olika former av 

samhällsdeltagande.13  

 

Den andra stora delen som jag kommer presentera mer ingående nedan är European Social 

Survey (ESS). Detta är ett omfattande datamaterial som sedan 2002 tagits fram vartannat år.14 

Den senaste omgången är från 2006 men för denna uppsats kommer datamaterialet från den 

första omgången, från 2002, att användas.15 Anledningen till detta är att de frågor som är 

adekvata för denna undersökning har plockats bort i de två senare omgångarna. 

 

ESS har etablerats för att det saknas longitudinella och mellan länder jämförbara 

undersökningar i denna skala för samhällsvetenskaperna. Varje omgång använder nämligen 

samma kärnfrågor uppdelade i olika teman vilka kan användas inom en mängd discipliner 

(statskunskap, sociologi, socialpsykologi, kommunikation, ekonomi, historia etc). De olika 
                                                 
12 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. 
För mer information se www.ungdomsstyrelsen.se  
13 Inspirationen och bakgrunden till uppdelningen i externt och internt självförtroende hämtas från följande verk; 
Bandura, 1997, Amnå och Munck, 2003, Ekman, 2007 och Wohlgemuth 2007 samt från samtal med Erik Amnå. 
14The European Social Survey (ESS) –a research instrument for the social sciences in Europe, Steering 
Committee and the Methodology Committee for an ESS, s. 6, (direktlänk till en pdf-fil med dokumentet finnes i 
källförteckningen)  
15 För ytterligare information om 2002 års ESS besök gärna: 
http://ess.nsd.uib.no/index.jsp?year=2003&module=main&country (besökt 2008-11-24, 14:31) 
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temana av frågor är; individuella attityder och attribut, social position och nätverk, social 

kontext och miljö, social struktur, politisk struktur samt kulturell sfär. Självklart tillkommer 

och tas frågor bort i varje omgång beroende på vad som kan vara intressant att ta reda på mer 

om just vid den aktuella tidpunkten. Frågeformuläret noggrant förberett, framarbetat och 

resultaten i efterhand granskade metodologisk av forskare från olika discipliner och länder för 

att hålla en så hög standard som möjligt. Även översättningsproblematiken ägnas stor möda 

och professionella tolkar används för att få så lika frågor som möjligt i alla länder. Den tänkta 

populationen är alla de över 15 år som residerar i de länder som undersökningen genomförs i. 

Gällande urvalet så sker detta strikt slumpmässigt i alla steg i urvalsprocessen och 

urvalsstorleken ska helst vara 2500 men som lägst 1500 personer.16 De deltagande länderna 

varierar från år till år av olika anledningar men 2002 deltog 22 länder.17 

 

ESS finansieras främst av Europeiska kommission och genom European Science Foundation. 

Dock samarbetar och i viss mån finansieras ESS även av många europeiska universitet och 

nationella organisationer som hjälper till att genomföra undersökningarna.18 På det hela taget 

handlar det om ett gediget material som omfattar ca 42 000 respondenter varav 9774 faller 

inom kategorin ungdomar och som således behandlas i uppsatsens analyser.19  

 
1.3.2 Källkritik  
 
Min första ”källa” består av den egenkomponerade definitionen av politiskt självförtroende i 

form av internt och externt politiskt självförtroende. Min definition baseras på ett antal 

forskares tidigare arbete och kommer att kritiseras och problematiseras i två led. För det första 

kommer en rigid problematisering och en mer ingående utmejsling av begreppet som sådant, 

att göras. För det andra kommer jag att föra en viss kritiskt diskussion vid 

                                                 
16 The European Social Survey (ESS) –a research instrument for the social sciences in Europe, Steering 
Committee and the Methodology Committee for an ESS, s. 6, (länk finns i källförtecningen) 
17 European Social Survey, ESS1-2002  Documentation Report, Edition 6.1, The ESS Data Archive, Norwegian 
Social Science Data Services, s 4  (Länk till pdf-fil finns i  källförteckningen) 
De deltagande länderna är följande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 
18 European Social Survey, www.europeansocialsurvey.org, 2008-11-07, 14:47 (direktlänkar till den specifika 
informationen finns i källförteckningen)  
19 ESS1-European Social Survey Round 1 2002/2003, Jowell, R. and the Central Co-ordinating Team, 
European Social Survey 2002/2003: Technical Report, London: Centre for Comparative Social Surveys, 
City University (2003) och från egna körningar av själva datamaterialet. Den åldersmässiga definition jag 
använder för min uppsats är densamma som Ungdomsstyrelsens använder i sin senaste attityd- och 
värderings studie från 2007, nämligen från fyllda 15 till och med 29 år, se kapitel 2 för en närmare 
diskussion kring ungdomsbegreppet och kategoriseringen. (Rapporten finns att ladda ner från 
www.europeansocialsurvey.org om man registrerar sin e-postadress) 
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operationaliseringen av begreppet. På det hela taget bör definitionen dock vara korrekt i den 

bemärkelsen att den bygger på och inspireras redan etablerad forskning. För uppsatsen 

generellt har nämligen ett relativt stort antal olika artiklar, avhandlingar, läroböcker och 

metodböcker, elektroniska källor samt studier använts vilket borde ge en ganska rättvis bild 

över det idémässiga innehållet i uppsatsen.  

 

Gällande ESS så finns det självklart en hel del metodologiska svårigheter. Det är en 

omfattande undersökning som genomförts i 22 olika nationella kontexter. Det faller sig 

naturligt att det förekommer bortfall, felinmatningar och diverse språkliga problem som kan 

ge en viss missvisning mellan länder. Det största av dessa problem är bortfallet då ett bortfall 

ofta är ett s.k. systematiskt fel och därmed riskerar att snedvrida hela datamaterialet och göra 

generaliseringsanspråk svåra.20 Två typer av bortfall existerar, internt och externt (eller 

partiellt och individbortfall som Karin Dahmström betecknar det)21. Det externa bortfallet 

består i att vissa respondenter inte alls velat vara med i undersökningen eller inte alls gått att 

få tag på. Det interna bortfallet består i att respondenter inte svarat på vissa delar av 

undersökningen, s.k. partiellt bortfall. Båda dessa typer kan naturligtvis påverka 

representativiteten i datamaterialet.22  

 

Det är svårt att få något precist grepp om det externa bortfallet i ESS-materialet då dessa 

individer inte ingår i den datakälla som slutligen framställts av ESS.23 Vid mina egna 

beräkningar har hänsyn inte tagits till det externa bortfallet då det dels inte borde influera 

uppsatsens slutsatser nämnvärt, dels för att det skulle innebära alltför mycket arbete inom 

ramen för en d-uppsats. Att jag antar att bortfallet inte skulle påverka resultaten nämnvärt 

beror på att jag inte finner någon anledning att tro att bortfallsgruppen på något sätt skulle 

vara homogen gällande politiskt självförtroende. Jag finner alltså ingen logisk grund till att 

inte delta i enkäten, som handlar om allt från vad man röstar på till hur många som bor i ens 

hushåll, med hänvisning till en svag tilltro till sin egen förmåga att påverka eller för att man 

inte litar på det politiska systemet/samhället i stort.24 Jag är medveten om att detta sätt att 

hantera det externa bortfallet inte är idealiskt och utan egentliga bevis hävda att bortfallet inte 

                                                 
20 Esaiasson et al., 2003, s. 206ff 
21 Dahmström, Karin, 2000, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund, 
Studentlitteratur, 3:e upplagan, s. 120 och 253ff 
22 Dahmström, 2000, s. 120 och 253ff 
23 ESS1-European Social Survey Round 1 2002/2003, Jowell, R. and the Central Co-ordinating Team, (2003) 
24 Esaiasson et al., 2003, s. 206ff 
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borde påverka resultaten är ytterst spekulativt. Denna diskussion får jag dessvärre lämna åt 

framtiden. 

 

Gällande det interna bortfallet skulle eventuella effekter av detta kunna minskas genom 

imputering såsom Ellen Almgren gjort i sin avhandling Att fostra demokrater – Om skolan 

och demokratin och demokratin i skolan.25 En första imputering har redan gjorts av ESS-

gruppen men där har saknade värden enbart ersatts med etiketter såsom Not applicable, 

Refusal, Don’t know, No answer. Någon imputering av mätvärden har alltså inte gjorts.26 För 

detta ändamål finns olika typer av imputering men idén är att ersätta ett partiellt bortfall med 

förväntande värden (i princip medelvärden) baserade på övriga respondenters svar. En 

imputering av bortfallet är dock mycket tidsödande och jag finner inte utrymme för ett sådant 

förfarande inom ramen för denna uppsats.27  Jag anser att det breda urvalet och 

urvalsstorleken bidrar tillräckligt för att förminska eventuella snedvridande effekter av ett 

bortfall. Det ligger inte heller i uppsatsens intresse att med exakthet jämföra resultaten mellan 

olika länder utan enbart att analysera en eventuell effekt av politiskt självförtroende på 

samhällsdeltagande på en aggregerad europeisk nivå. Det sistnämnda gör även att eventuella 

språkliga misstag inte behöver påverka det totala utfallet i särdeles stor utsträckning. Till sist 

är felinmatningar av en högst osystematisk karaktär vilket gör att de i det långa loppet tar ut 

varandra och torde således inte snedvrida den totala effekten.  

 

Slutligen är ESS framtaget av en mängd ytterst kompetenta forskare, 

undersökningsspecialister och etablerade institut från i princip lika många länder som 

undersökningen omfattar. För att dra en parallell till samtalsdemokratin, ju fler 

röster/argument som förs fram kring ett ämne, desto bättre blir det slutgiltiga 

utfallet/beslutet.28 Dessutom sker en rigorös kontroll ESS både före, under och efter arbetets 

gång.29 

 

                                                 
25 Almgren, Ellen, 2006, Att fostra demokrater – Om skolan och demokratin och demokratin i skolan, Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis (AUU):Uppsala universitetsbibliotek (distributör) s.57-60 
26 ESS1-European Social Survey Round 1 2002/2003, Jowell, R. and the Central Co-ordinating Team, European 
Social Survey 2002/2003: Technical Report, London: Centre for Comparative Social Surveys, City University 
(2003). 
27 Almgren, 2006, s.57-60 
28 Almgren, 2006, s. 22 
29 The European Social Survey (ESS) –a research instrument for the social sciences in Europe, Steering 
Committee and the Methodology Committee for an ESS, s. 11ff  (lank till pdf-fil finns i källförteckningen) 
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Jag ser därför ingen större anledning till att inte förlita sig till ESS-materialet. Däremot är det 

en helt annan fråga om materialet passar uppsatsens syfte, frågeställning och ambition. Om 

detta ordas mer om i kommande avsnitt.  

 
1.3.3 Metod och tillvägagångssätt 
 
Som redan framgått bygger denna uppsats på ett kvantitativt datamaterial. Det omfattar 

väldigt många respondenter och ett relativt stort antal variabler vilket gör att idén med 

uppsatsen är att kunna säga något mer generellt, om än inte exakt, om ”Europas ungdomar” 

med hjälp av ett urval respondenter via ESS. Det som analysen kommer att gå ut på är att 

finna statistiska belägg, dels för att politiskt självförtroende påverkar samhällsdeltagande även 

oberoende av en nationell kontext, dels för användbarheten i den definition av politiskt 

självförtroende som presenteras nedan. På en mer grundläggande nivå handlar det om två 

saker. Dels att kunna bidra till ytterligare argument/stöd för att politiskt självförtroende är en 

viktig komponent gällande ungdomars samhällsdeltagande, dels att testa om en nyanserad bild 

av politiskt självförtroende också ger förklaringskraft gällande deltagandeform.   

 

Detta är dock ingen metod i sig utan mer av en ambition. Mer konkret kommer jag att 

genomföra ett antal korrelations- och regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS.30 Först 

kommer jag dock att presentera alla de variabler som kommer att ingå i analysen. Den 

beroende variabeln är förstås samhällsdeltagande och den oberoende variabeln (prediktorn, 

förklarande variabel) består i politisk självförtroende. Till detta kommer jag även att 

kontrollera för olika bakgrundsvariabler som också kan tänkas påverka samhällsdeltagande 

för att isolera effekten av just politiskt självförtroende. Vilka dessa variabler är och vilka 

frågor från ESS-materialet som använts för att mäta de olika variablerna kommer diskuteras i 

den empiriska framställningen. Självklart är det inte alltid så att frågorna och för den delen 

även respondenternas svar mäter exakt det som avses. Detta gör att jag måste ställa mig något 

självkritisk till undersökningens validitet, kommer jag verkligen mäta det jag avser mäta? 

Träffar jag verkligen målet med de redskap jag har till mitt förfogande?31 Det är svårt att gå in 

på en djupare argumentation kring detta här utan att presentera alla frågor och variabler. Dock 

kan jag trygga läsaren i att jag är medveten om att matchningen av frågor antagligen inte är 

hundraprocentig. Emellertid ligger det inte i uppsatsens syfte att lägga fram exakta bevis för 

                                                 
30 Se bl.a. Pollock , Philip H., 2005, The essentials of political analysis, CQ Press, 2nd edition, s. 154-176 och 
SPSS version 16.0 för mer information.  
31 Esaiasson, et al., s. 61-69, Dahmström, 2000, s. 55 och 263 och Pollock, 2005, s. 16-20  
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att verkligheten ser ut exakt på ett visst sätt eller att rekommendera precisa handlingsplaner 

eller policies. Målet är snarare att göra en första ”kontroll” av en idé/modells mer generella 

giltighet och då kan ett visst ”slirande” i validiteten vara acceptabelt. Detta antagande baserar 

jag dels på den kunskap jag fått kring validitet genom olika metodhandböcker, dels med de 

metodlogiska överväganden som Ellen Almgren gjort för sin avhandling Att fostra 

demokrater.32 Verkligenheten är nämligen beskaffad på det sättet att tyvärr inte är möjligt för 

mig att inom ramen för en d-uppsats ta fram ett nytt lika omfattande internationellt 

datamaterial för att få en nästan perfekt validitet utan jag får vackert rätta mig efter de frågor 

som ställts. Likväl är det möjligt att göra några inledande tester och reflektioner kring ett 

fenomen och ett begrepp som kan komma att få betydelse för framtida forskning om det finns 

anledning att tro att den prövade teorin/tesen har större genomslagskraft. Uppsatsen handlar 

alltså om teoriprövande vilket oftast innebär att det inte finns några klara vägval eller 

”skräddarsytt” material. Emellertid behövs teoriprövande uppsatser för att föra forskningen 

framåt och bidra till att redan existerande forskning kan få ytterligare stöd eller om den 

eventuellt behöver modifieras.33 Om jag helt missar mitt mål är således upp till kritikerna att 

avgöra och om så skulle vara fallet så måste vi komma ihåg att detta i så fall inte innebär att 

idén/modellen i sig behöver förkastas, bara sättet att testa den.  

 

Angående de konkreta statistiska metoderna som ska användas så är de väl beprövade som 

forskningsmetoder.34 I ett första steg kommer jag via korrelationsanalyser att utröna huruvida 

det finns samband eller inte mellan de variabler som ingår i analysen. Korrelationsanalyser 

har dock sina begränsningar då de enbart konstaterar att det finns ett samband och vidare inte 

visar så mycket hur sambandet ser ut. För att få ytterligare information som visar på ett 

sambands riktning, om sambandet är ett s.k. nollsamband, om det finns mellanliggande 

variabler som påverkar utfallet eller om effektgraden av en specifik variabel så måste andra 

metoder ta vid. Det är här den multivariata regressionsanalysen kommer in i rampljuset.35 För 

att applicera detta på den stundande undersökningen så handlar det om att först se att det finns 

korrelation mellan politiskt självförtroende och de samhällsdeltagande. Om en korrelation 

finnes fortsätter jag sedan att utreda hur starkt detta samband är samt försöker utröna om de 

olika dimensionerna av politiskt självförtroende förklarar olika former av samhällsdeltagande. 

De slutgiltiga analyserna kommer att vara logistiska regressionsanalyser då det handlar om 
                                                 
32 Esaiasson, et al., s. 108, Pollock, 2005, s. 16-20 och Almgren, 2006, s. 38-57  
33 Esaiasson, et al., 2003, s. 31, 40, 95ff 
34 Pollock, 2005 s. 5 och Dahmström, 2000, s. 151-186 
35 Pollock, 2005, s 154-175 och Esaiasson, et al., 2003, s. 99-120 och 369-416 
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kategoriska variabler som enbart antar två värden, så kallade dikotoma variabler. Det som i 

slutändan mäts är nämligen förändringen i sannolikhet att en respondent deltar i en viss 

deltagandeaktivitet eller inte.36   

 

Så har vi då frågan kring urvalet. Vid statistiska undersökningar som har 

generaliseringsambitioner är det av största vikt att urvalet är ett s.k. OSU, obundet 

slumpmässigt urval. Detta har den ”magiska” egenskapen att det urval som dras ur en viss 

population kan med viss sannolikhet och inom vissa intervall spegla hur den ursprungliga 

populationen är beskaffad. Urvalet måste dock också vara tillräckligt stort för att minimera 

risken för snedfördelning.37 ESS är som ovan nämnt baserat på slumpmässiga urval. Dock är 

det svårt att säga något mer ingående kring exakt hur detta slumpmässiga urval gjorts. Det är 

nämligen olika nationella institut, universitet, myndigheter eller dylikt som genomfört 

undersökningarna i alla deltagande länder. Likväl borde inte mindre skillnader i 

urvalsförfarandet påverka resultatet av denna uppsats nämnvärt. Dels handlar det om så pass 

stora urval att mindre snedvridningar borde ta ut sig själva genom att olika grupper på någon 

sätt ändå med stor sannolikhet finns representerade i urvalet, dels är det troligt att olika typer 

av snedvridningar tar ut varandra mellan länderna. En underrepresentation av respondenter 

med arbetarbakgrund från land A kan uppvägas av en överrepresentation av desamma från 

land B.38 Det inte ligger emellertid inte i mitt intresse att se skillnader mellan länder utan att 

se ungdomsgruppen som aggregerad helhet på europeisk nivå. Jag känner därmed ingen större 

oro för urvalets representativitet gentemot den tänkta populationen. 

 

Detta om undersökningens validitet, men hur står det till med reliabiliteten, dvs. 

undersökningsmetodernas tillförlitlighet?39 I och med att jag använder ett erkänt och 

välanvänt statistikprogram så bör det även påpekas att reliabiliteten i undersökningen torde 

vara god. Det som kan fela är den mänskliga faktorn, dvs. undertecknads inmatning och 

sortering av data, tabelltillverkning och dylikt. Med andra ord; systematiska felaktigheter i 

själva användandet av SPSS. Jag har dock i största möjliga mån försökt efterkontrollera mina 

beräkningar och tagit hjälp av personer som är mer bevandrade i SPSS än jag för att få 

uträkningarna bekräftade. 

 
                                                 
36 Field, Andy, Discovering Statistics Using SPSS, 2005, 2nd ed., SAGE Publications Ltd, London, s. 218ff 
37 Esaiasson, et al., 2003, s. 191-214 och Pollock, 2005, s.102ff och Field, 2005, s. 3ff 
38 Esaiasson, et al., 2003, s. 206-207 
39 Pollock, 2005, s. 15ff, Esaiasson, et al., 2003, s. 67 



 

 13

Innan jag lämnar metoddiskussionen så vill jag även nämna något om kausalitet, dvs. vilken 

riktning ett eventuellt samband mellan politiskt självförtroende och samhällsdeltagande 

egentligen har. Detta är något jag tror vara en av de ömmaste punkterna för denna uppsats. 

Vad påverkar egentligen vad? Är det som jag vill göra gällande, att politiskt självförtroende 

ger en effekt på samhällsdeltagande eller är det månne tvärtom? Kanske är det själva 

deltagandet som fostrar fram det politiska självförtroendet? Genom att utöva sitt deltagande i 

samhället och se huruvida det ger effekt eller inte kan mycket väl påverka om samma individ 

sedan känner tilltro till sin egen förmåga och till dem som bestämmer i samhället, eller inte. 

Att jag ändå väljer att använda politisk självförtroende som oberoende variabel har flera 

grunder. För det första bör en undersökning enligt Morris Rosenberg använda den mest 

varaktiga/bestående variabeln som förklarande variabel och den av mer tillfällig karaktär som 

förklarad variabel.40 I detta fall torde i de flesta fall en värdering av sig själv och ett systems 

lyhördhet (d.v.s. politiskt självförtroende) vara av mer bestående karaktär än själva 

samhällsdeltagande. Jag kommer nämligen nedan att definiera samhällsdeltagande som mer 

konkreta och direkta handlingar som åsyftar att förändra något i samhället. Dessutom är det, 

som kommer att framgå av forskningsöversikten nedan, redan mer eller mindre fastslaget i 

tidigare undersökningar att olika typer av politiskt självförtroende faktiskt påverkar 

deltagande inom samhällslivet41. Slutligen går jag på magkänslan och finner det mer logiskt 

att en person väljer att engagera sig i samhället på något sätt med just intentionen att kunna 

påverka vilket innebär att personen innan beslutet om att deltaga innehar någon form av tilltro 

att denne faktiskt kan påverka. Detta tycks gälla för de allra flesta typer av 

samhällsdeltagande förutom möjligtvis valdeltagande.42   

1.4 Forskningsöversikt  

Följande översikt gör inte på några sätt anspråk på att vara fullständig och risken finns att det 

redan är någon som gjort en liknande undersökning som den förestående. Detta behöver dock 

inte enbart vara av ondo då det även finns många fördelar med att studera ett ämne flera 

gånger och ibland mer eller mindre replikera det som redan gjorts. Sådana upprepningar kan 

bidra till att antingen stärka trovärdigheten i tidigare resultat eller stjälpa resultaten så att 

                                                 
40 Esaiasson, et al., 2003, s. 75  
41  Se bla. Amnå och Munck, 2003, Almgren, 2006, Bandura, 1997, Ekman, 2007, Wohlgemuth, 2007, Verba 
Sidney, Schlozman Lehman, Kay och Brady, Henry E., 1995, Voice and equality: civic voluntarism in American 
politics, Cambridge, Harvard University Press 
42 Ekman, 2007, s 164ff 



 

 14

etablerade ”sanningar” kan ses i ett nytt sken.43 Dessutom gränsar mitt ämne till minst en 

annan disciplin, psykologi, där jag tyvärr inte känner mig särskilt väl bevandrad. Detta 

innebär förstås att jag inte känner till särdeles mycket av det som redan gjorts på området 

inom psykologin. Likväl har jag hämtat mycket inspiration och stöd från Albert Banduras 

verk Self-efficacy – The Exercise of Control, vilket är en mycket extensiv översikt av de 

psykologiska mekanismer som ligger bakom självtilltro.44 Bandura räknas även som en av de 

ledande psykologerna på området social inlärning,45 men innan jag riktar mitt sökarljus på 

Bandura vill jag presentera ett antal svenska bidrag till diskursen om politiskt självförtroende. 

 
Almgren och Ekman 
Först ut är Ellen Almgren med sin avhandling Att fostra demokrater – Om skolan i 

demokratin och demokratin i skolan.46 I avhandlingen sätter Almgren inte explicit politiskt 

självförtroende under lupp utan undersöker istället huruvida skolan med demokratiska medel 

förmår förmedla politiska kunskaper och hur jämlikt denna förmedling sker. Mer konkret 

kokar hon ner detta till att studera om skolans arbetsformer och miljö har någon effekt på 

elevers politiska kunskap samt om elevers kontext i form av elevsammansättning gällande 

segregation har någon betydelse för detsamma.47 Detta kan tyckas ligga lite utanför ramen för 

denna uppsats men Almgren för även en diskussion kring sin beroende variabel politisk 

kunskap som är intressant för den stundande undersökningen. Almgren ser politisk kunskap 

som kärnan i ett större begrepp demokratisk kompetens som i sin tur antas påverka framtida 

deltagande i samhället/demokratin. Hon är därmed väl medveten om att skolans utformning 

även kan ha andra socialiseringseffekter på elever som politiska varelser och att den uppnådda 

politiska kunskapen påverkar elevers beteende i samhället. Till exempel visar hon att politisk 

kunskap påverkar inställningen till framtida deltagande i politiska aktiviteter men påpekar 

även att det krävs mer än kunskap för att deltaga. Det torde inte vara kontroversiellt att hävda 

att även politisk kunskap har samröre med tilltron till sin egen förmåga och det politiska 

systemet. Ju mer en person kan om och har insyn i hur samhället och det politiska fungerar, 

desto mer troligt är det att samma person känner till sin egen förmåga att påverka och lättare 

har en uppfattning om det finns någon som lyssnar eller inte.48 Till detta bör det nämnas att 

                                                 
43 Esaiasson, et al., 2003, s. 27-31 
44 Bandura, 1997  
45 Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord social inlärning, 2008-11-12, 09:55 (specifik länk för 
prenumeranter på www.ne.se finns i källförteckningen) 
46 Almgren, 2006 
47 Almgren, 2006, s. 9-33 
48 Almgren, 2006, s. 13-16 och 81-87 
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Almgren ägnar ett antal sidor åt att bekräfta vikten i att studera ungdomars 

socialisationsprocess vilket jag i viss mån gör i denna uppsats.49  

 

De resultat Almgren kan påvisa är blandade. På det stora hela verkar skolan ha en inverkan på 

elevers demokratiska kompetens (läs politiska kunskaper), men denna inverkan varierar 

mellan olika typer av egenskaper hos skolan. Till exempel visar Almgren att möjlighet att 

påverka via elevråd och möjlighet till klass- eller skolbyte inte har någon effekt på elevers 

politiska kunskap. Däremot har samtalsdemokratiska inslag i skolmiljön en positiv effekt och 

överraskande nog har direktdemokratiska inslag såsom medbestämmande i 

undervisningsutformning, schema och läromedel etc., närmast en negativ effekt på elevers 

politiska kunskap. Vidare framkommer det att kontexten/omgivningen, i form av att gå i en 

invandrartät skola, påverkar elevers kunskap om politik och samhället negativt. Ju större 

andel invandrare på en skola desto mindre politiska kunskaper tillskansar sig eleverna. Det 

senare har dock samband med föräldrars utbildning som korrelerar med invandrarbakgrund.50 

Hur dessa resultat ska tolkas är svårt att avgöra och inte heller Almgren lyckas komma till en 

definitiv slutsats om skolans fostran av demokrater.51 Likväl är undersökningen av dignitet 

och banar mycket väg för den fortsatta forskningen på området. Hennes resonemang kring 

politisk socialisation och metodologiska antaganden har hjälpt denna uppsats på traven och 

jag är även övertygad om att avhandlingen inspirerat andra såsom Tiina Ekman. 

 

I avhandlingen Demokratisk kompetens – om gymnasiet som demokratiskola gör nämligen 

Tiina Ekman en liknande studie om skolan och demokratin.52 Ekman undersöker emellertid 

inte, såsom Almgren, segregation på något djupare sätt i sin avhandling. Däremot utvecklar 

Ekman begreppet demokratisk kompetens till att innehålla mer än politisk kunskap, något som 

Almgren bara nosade på. Hon lägger på en andra dimension i form av min uppsats 

huvudfokus; politiskt självförtroende. Dessvärre gör inte Ekman någon större sak i att utreda 

vad politiskt självförtroende egentligen är utan nöjer sig med att konstatera att det handlar om 

individens tilltro till den egna (demokrati)kompetensen. Hon menar också att skolan enligt 

läroplanen ska sträva efter att eleverna tror på den egna förmågan samt att självförtroende är 

en viktig förklaringsmekanism för deltagande.53 

                                                 
49 Almgren, 2006, s. 94-107 
50 Almgren, 2006, s. 191-197 
51 Almgren, 2006, s. 197ff 
52 Ekman, 2007 
53 Ekman, 2007, s. 14-17 
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Ekmans huvudfråga är hur gymnasieskolan lyckas med uppdraget att förbereda alla ungdomar 

till ett aktivt medborgarskap, vilket knyter an denna avhandling ytterliggare ett steg till min 

uppsats. Ekmans studie ligger alltså lite närmare den undersökning jag ämnar göra på två sätt. 

Dels inkluderas politiskt självförtroende som en del av den förklarande variabeln, dels består 

den beroende variabeln av elevernas inställning till framtida politiska deltagande.54 

 

De resultat Ekman får fram gällande gymnasieskolans demokratiuppdrag att fostra framtida 

aktiva medborgare är liksom för Almgren inte entydiga. Med studien kan Ekman dock 

konstatera att det finns betydande skillnader i demokratisk kompetens (både gällande 

kunskaper i demokrati och politiskt självförtroende) mellan de olika gymnasieprogrammen. 

Resultatet beror på ett antal variabler men främst på selektionsmekanismer (före och under 

studietid) och olika lärandemiljö. Den sammantagna demokratiska kompetensen är störst vid 

de teoretiska högskoleförberedande programmen och lägre vid de yrkesförberedande. De 

selektionsmekanismer som spelar in är främst socioekonomisk bakgrund där ungdomar med 

arbetarbakgrund tenderar att välja yrkesförberedande program i större utsträckning. Men även 

kön, kognitiv förmåga, politiskt intresse etc. spelar roll. Självklart är även dessa variabler 

korrelerade med varandra och även med social bakgrund, men även med detta i beaktning så 

påverkar de var och en för sig val av gymnasieprogram och således även den demokratiska 

kompetensen. Det som är mest intressant för min undersökning är dock att Ekman konstaterar 

att variation i demokratisk kompetens faktiskt förklarar en del av variationen i attityden till 

politiskt deltagande. Detta dels i den sammantagna definitionen av demokratisk kompetens, 

dels genom de två dimensionerna var för sig. Speciellt visar sig det politiska självförtroendet 

ha betydelse då positiva effekter finnes på inställningen till alla typer av deltagande, som 

Ekman undersöker, förutom socialt frivilligarbete.55 Ett exempel är att Ekman kan visa att 

under kontroll för närliggande faktorer så är korrelationen mellan politiskt självförtroende och 

valdeltagande hela +0.21.56 Ekman konstaterar därmed det finns stor anledning till att betrakta 

politiskt självförtroende som en generell förklaring till aktivt medborgarskap, i alla fall i bland 

Sveriges gymnasieelever.57 Det återstår nu att se om den kommande studien på ett 

internationellt material ligger i linje med Ekmans och Almgrens slutsatser eller inte. Båda 

forskarna har nämligen undersökt varsin mer specifik grupp ungdomar, nämligen svenska 

elever i två olika ålderskategorier. 
                                                 
54 Ekman, 2007, s. 9-20 
55 Ekman, 2007, s. 160-170 
56 Ekman, 2007, s. 167 
57 Ekman, 2007, s. 198 
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Amnå och Munck 
För att fortsätta med svenska forskares bidrag så har jag redan tidigare refererat till två av Erik 

Amnås bidrag i diskursen kring ungdomar och samhällsengagemang men ämnar nu presentera 

dem lite närmare. 

 

Först ut är den artikel som mer eller mindre fött fram iden till denna uppsats. Nämligen Ingrid 

Muncks och Erik Amnås forskarreflektion till ungdomsstyrelsens attityd- och 

värderingsstudie 2003 De kallar oss unga.58  I artikeln Vem kan göra sig hörd? utvecklar 

Amnå och Munck en modell kring upplevelsen av möjligheterna att man själv och andra kan 

göra sig hörd/a bland dem som bestämmer i samhället.  De konstaterar sedan att modellen är 

en viktig prediktor för ungdomars politiska självbild. Ungdomarna delas enligt modellen in i 

fyra grupper beroende på vad de svarat på två frågor om sin egen och andras möjligheter att 

göra sig hörd/a.59 Dessa olika grupper visar sedan statistisk signifikans gällande sambandet 

med den politiska självbilden vilken innehåller tre delar; respekt för förtroendevalda, 

valdeltagande och huruvida de unga följer den politiska debatten.60 Den definition och 

tankemodell som kommer presenteras nedan visar en tydlig analogi med ”Vem hörs”-

modellen, och det är även från samtal med Erik Amnå som den definition av politiskt 

självförtroende som kommer testas här har sitt ursprung. Det bör dock klargöras att den 

modell jag kommer presentera är just en tankemodell. Det som kommer testas är istället tesen 

om att de olika dimensionerna av politiskt självförtroende kan förklara olika typer av 

deltagande. Likväl är Amnås och Muncks slutsatser kring ”Vem-hörs”-modellen mycket 

intressanta per se för debatten kring ungdomars politiska vara eller icke-vara. Modellen 

citeras återigen i Ungdomsstyrelsens uppföljande attityd- och värderingsstudien Unga med 

attityd från 2007.61 

 

Ett annat viktigt och ytterst aktuellt verk av Erik Amnå förtjänar även det en plats i min 

forskningsöversikt även om det primärt inte berör just ungdomar. Det handlar om Amnås 

Jourhavande medborgare – samhällsengagemang i en folkrörelsestat från 2008, en purfärsk 

problematisering kring temat medborgerlig aktivitet. Amnå tar sig an den numer ”etablerade 

                                                 
58 Amnå och Munck, 2003 
59 Frågorna lyder: ”Hur stor möjlighet tror du att människor i allmänhet har att föra fram sina åsikter till dem 
som bestämmer i samhället” (Fråga 43) respektive ”Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram 
dina åsikter till dem som bestämmer i samhället”, se Amnå och Munck, 2003, s. 202 
60 Amnå och Munck, 2003, s. 211. Dock bör det tilläggas att alla grupper inte har statistiskt säkerställda samband 
med alla dimensioner av den politiska självbilden. 
61 Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, s. 132ff 
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sanningen” att människor i allmänhet är mindre engagerade i och bryr sig mindre om vad som 

händer i deras samhälle. Han inleder med att speciellt ungdomar målas ut som demokratins 

fiende nummer ett men visar sedan att det inte alls behöver vara så att engagemanget 

försvunnit eller ens minskat. Det är främst formerna och uttrycken för engagemanget samt det 

demokratiska sammanhanget i Sverige som har förändrats. Slutsatsen som Amnå drar är att 

det sker en orättvis demonisering av medborgarna och att samhällsengagemanget idag inte 

alls försvunnit. Dock tar det sig andra uttryck och är av mer vilande karaktär hos medborgare 

som emellertid är fullt redo att aktiveras på många sätt bara tillfälle och förfrågan infinner sig. 

Amnå menar därför att den svenska demokratin inte alls är så hotad som det görs gällande i 

debatten. Likväl får svenska medborgare och politiker inte nöja sig med detta utan bör 

fortsätta att stimulera förutsättningar för att delta och bejaka samhällsengagemanget, men 

även låta de som frivilligt avsäger sig deltagande att göra det.62 Det i Amnås studie som ter 

sig intressant för min uppsats är för det första att jag delar Amnås uppfattning om att det är för 

enkelt att utmåla ungdomar som demokratins fiende nummer ett utan att nyansera och 

undersöka deras faktiska deltagande och vilka mekanismer som faktiskt påverkar deras 

deltagande. Amnås studie stärker även tesen om att tilltro till sin egen förmåga är av vikt för 

deltagande och engagemang i samhället.63 Dessutom har jag funnit inspiration till definitionen 

av samhällsdeltagande i Jourhavande medborgare. Amnå separerar deltagande och 

engagemang men lägger ändå vikt vid att det ena förutsätter det andra samt förespråkar att det 

gäller att ha ett bredare perspektiv än att bara se till valdeltagande, partimedlemskap och 

andra dylika ”representativa” deltagandeformer.64 

 
Övrig svensk forskning på ämnet 
Sist ut som representanter för de svenska bidragen om studiet av ungdomars politiska 

beteende och socialisation finner vi Ungdomsstyrelsen och Daniel Wohlgemuth. Det är få 

länder har så pass många och kontinuerliga studier över ungdomars situation som Sverige. De 

attityd- och värderingsstudier som görs av Ungdomsstyrelsen tillför mycket för både svensk 

och internationell forskning kring ungdomar.  I den senaste undersökningen från 2007 finns 

en mycket intressant forskarreflektion från Daniel Wohlgemuth. Även han påvisar att politiskt 

självförtroende har effekt för de svenska ungdomarnas deltagande i samhället. 

Undersökningen är helt färsk och bidrar alltså ytterligare till legitimiteten och aktualiteten i 

                                                 
62 Amnå, 2008, s. 7-22, 59 och 163-178 
63 Amnå, 2008, s. 81 
64 Amnå, 2008, s. 14-20 
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stundande undersökning. Även andra kapitel i samma rapport tar upp ämnet och ger stöd för 

mina ambitioner.65  

 
Albert Bandura 
Som utlovat följer nu en kortare presentation av ett för uppsatsen mycket centralt verk. Det 

handlar förstås om Albert Banduras Self-Efficacy – The Exercise of Control. Bandura är en 

mycket erkänd psykolog och kan betraktas som en gigant inom forskning kring (politisk) 

socialisation. Hans verk handlar dock mer om social inlärning generellt än om politiskt 

självförtroende specifikt.66 Likväl är Banduras arbete av stor vikt för denna uppsats då han går 

till grunden med vad som ligger bakom det han betecknar som self-efficacy (tilltron till sin 

egen förmåga). Personer som tror på sin egen förmåga lyckas prestera och uppnå mer medan 

de som inte gör det undviker svåra uppgifter och förmår därmed att uppnå mindre i sina liv 

och sin vardag.67 För uppsatsens syfte är det dock intressant att Bandura även mer specifikt  

berör det han kallar political efficacy68 i ett avsnitt. Han hävdar däri, med all sin forskning i 

ryggen, att political efficacy/politiskt självförtroende har stor betydelse för en persons 

politiska deltagande.69 I och med detta får uppsatsen även en viss tvärvetenskaplig karaktär 

eftersom den bygger på antaganden om individuella psykologiska faktorer som påverkar ett 

av statsvetenskapens favoritteman; människan som politikon zoon. Som tidigare nämnda 

forskare och Bandura visar så har den politiska socialisationen en (stor) plats inom den 

statsvetenskapliga forskningen kring demokrati och samhälle. Mycket mer om Banduras 

teorier och tankar kring kommer att tas upp då jag ger mig i kast med att reda ut vad politiskt 

självförtroende egentligen åsyftar. 

 
Övrig internationell forskning 
Jag inser att denna översikt redan är något långdragen men icke desto mindre förtjänar Pippa 

Norris ett par rader för sitt bidrag till ämnet via sin bok Democratic Phoenix – reinventing 

political activism. Inte heller Norris fokus ligger direkt på politiskt självförtroende per se, 

men däremot ifrågasätter hon liksom Amnå den bild av demokratins förfall genom 

medborgarnas passivitet. Norris sätter valdeltagandet, partimedlemskapet och 

samhällsdeltagandet (civic activism) under lupp och lyckas ifrågasätta antagandena om dessa 

                                                 
65 Wohlgemuth, 2007 och  Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 (i sin helhet). 
66 Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord Bandura, Albert samt social inlärning, 2008-11-14, 10:13 
(specifika länkar för prenumeranter på www.ne.se finns i källförteckningen) samt Bandura, 1997 
67 Bandura, 1997 
68 I denna uppsats kommer jag att använda begreppet politiskt självförtroende för att beteckna det Bandura kallar 
Political efficacy 
69 Bandura, 1997, s. 482-504 
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aktiviteters nedgång i ett antal länder världen om. Den viktigaste slutsatsen Norris drar är att 

det politiska deltagandet (political participation) inte har sjunkit utan verkar ha utvecklats de 

senaste åren. Nya former, ny sätt, nya aktörer och nya måltavlor har i viss mån ersatt den 

”gamla” formen av deltagande genom valurnan, politiska partier i dess traditionella form och 

högt deltagande i föreningslivet. Norris berör dock politiskt självförtroende som hastigast och 

konstaterar att det behövs dels en tilltro till sin egen förmåga att påverka beslutsprocessen, 

dels att medborgare bör inneha en viss tillit till demokratin och dess institutioner för att utöva 

någon form av deltagande. Såsom titeln på boken föreslår genom allegorin av den ständigt 

återuppstående Fågel Fenix såsom människans ständiga återuppfinning av nya 

deltagandeformer, vill Norris också göra gällande att synen på det politiska deltagandet i viss 

mån bör förnyas.70    

 

Avslutningsvis vill jag bara nämna något kort om de amerikanska forskare som ibland räknas 

som pionjärerna till den nutida forskningen om samhällsengagemang (civic activity), Sidney 

Verba, Kay Lehman Schlozman och Henry E. Brady.71 Deras studie av 15 000 individer i 

Voice and Equality – civic voluntarism in American politics visar att en persons sociala och 

även politiska bakgrund i allra högsta grad påverkar medborgarnas politiska deltagande. 

Påverkan av den socioekonomiska bakgrunden verkar dock i USA främst ske genom att dess 

effekter kanaliseras via valet av skola.72 I Sverige har valet av skola inte samma betydelse 

vilket Ekman tar upp i sin avhandling.73 Vidare har Sidney Verba tillsammans med Norman 

Nie banat väg för vidgandet av begreppet politiskt deltagande/aktivitet till att innehålla mer än 

det s.k. representativa deltagandet via valdeltagande och partimedlemskap etc. i en studie från 

1972.74 Definitionen breddas sedan än mer av Verba, Schlozman och Brady i Voice and 

Equality till att innefatta aktiviteter som äger rum både före och efter det politiska 

beslutsfattandet.75  Dessa amerikanska forskares bidrag till diskursen om medborgares 

politiska deltagande är alltså att betrakta som betydande. 

 
 
 
 
                                                 
70 Norris, Pippa, 2002, Democratic phoenix – reinventing political activism, Cambridge, Cambridge university 
Press, s. 3-31, 213-223 
71 Harvard University Press, http://www.hup.harvard.edu/catalog/VERVOI.html 2008-11-14, 15:57 
72 Verba, Schlozman Lehman, Brady, 1995 
73 Ekman, 2007, s. 31 
74 Verba Sidney och Nie, Norman H., 1972,  Participation in America -Political Democracy and Social Equality, 
New York, Harper and Row 
75 Ekman, 2007, s. 17 
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Slutkommentar 
Självklart finns även fler forskare, inom statsvetenskapen, psykologin samt sociologin, som 

har undersökt de begrepp/fenomen som jag tar upp inom ramen för denna uppsats. Dock 

hoppas jag att läsaren med denna överblick har fått en tillräcklig uppfattning av 

forskningsläget vid det här laget. Nu återstår två saker i detta kapitel. För det första att 

repetera syftet/frågan jag ämnar besvara och för det andra att ge läsaren en översikt av vad 

som komma skall.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida tilltron till den egna förmågan och 

uppfattningen om det politiska systemets lyhördhet påverkar det faktiska deltagandet bland 

ungdomar i Europa, oberoende av ett antal alternativa förklarings-/påverkansfaktorer. Med 

detta i åtanke ämnar jag med följande empiriska avsnitt att besvara frågan: Förklarar 

variationen i politiskt självförtroende något av variationen i samhällsdeltagande bland 

europeiska ungdomar? 

 

1.5 Disposition  

Med ämnesvalsdiskussion, syfte och frågeformulering, metod, material, källkritik samt 

forskningsöversikt avklarad återstår tre partier, empiri, resultat och analys samt slutsatser, 

uppdelade på fem kapitel. Först ut är den empiriska delen i form av kapitel 2 Centrala 

begrepp och kapitel 3 Analysmodellen. I kapitel 2 kommer jag genom kvalitativa 

litteraturstudier att utröna och definiera uppsatsens centrala begrepp; ungdomar, politiskt 

självförtroende och samhällsdeltagande. I följande kapitel presenteras den totala 

analysmodellen och analysgången närmare. Kapitel 4 Samhällsdeltagandet, en överblick och 

en deskriptiv analys är en blandning av empiri och analys. I kapitlet presenteras en kortare 

överblick av hur samhällsdeltagandet i urvalet ser ut i siffror. Därpå följer en första analys av 

mer deskriptiv karaktär för att utröna om det finns fog för den uppdelning av internt och 

externt politiskt självförtroende som jag nedan kommer att ta fram. Uppsatsens följande parti, 

resultat och analys, består av i viss mån av kapitel 4 men lejonparten är kapitel 5 Resultat och 

forsatt analys i vilket resultaten från den huvudsakliga kvantitativa analysen presenteras och 

just analyseras. Uppsatsens avslutas med ett kapitel som presenterar uppsatsens slutsatser, 

kapitel 6 Slutsatser. I kapitlet besvarar jag den huvudfråga och de delfrågor som uppsatsen 

baseras på och dessutom förs ett diskussionsliknande resonemang kring vissa bislutsatser och 

vidare forskningsuppslag. 
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2 Centrala begrepp 

Äntligen går uppsatsens in i sitt empiriska stadium. Här följer tre avsnitt som var och en 

beskriver de viktiga begrepp som min undersökning bygger på. För det första bör de aktuella 

analysenheterna definieras, vad är egentligen en ”ungdom”? För det andra bör en närmare 

definition av min oberoende variabel (förklarande variabel/prediktor) tas fram, vad menar jag 

med det något ”luddiga” begreppet politiskt självförtroende? Slutligen kommer vi till en 

precisering av undersökningens beroende variabel, samhällsdeltagande. 

2.1 Ungdomar  

Att definiera sin analysenhet kan till en början verka vara ganska enkelt. Jag vill studera unga 

människors deltagande i samhället, alltså ungdomar. Frågorna infinner sig dock snabbare än 

svaren. Hur gammal är ung? Finns det en specifik ålder? Är det unga i bemärkelsen 

”ungdomliga och unga till sinnet” jag vill undersöka eller är det de som ännu inte blivit 

vuxna, och när blir man egentligen vuxen?  

 

Självklart kan jag inte svara på alla dessa frågor då det skulle kräva en hel uppsats för sig. Jag 

kommer således enbart skrapa på ytan av denna debatt och sedan ta ”genvägen” och rätt och 

slätt bestämma ett åldersintervall baserat dels på det intervall Ungdomsstyrelsen använder, 

dels på det som Europeiska kommissionen använder. 

 

I ungdomsstyrelsens senaste attityd- och värderingsstudien från 2007 diskuteras 

ungdomsbegreppet och vuxenblivandet flitigt. Det konstateras att det tar tid att bli vuxen och 

att det är svårt att skapa några klara ålderskategorier för vuxenblivandet. Snarare är det en 

fråga om olika livsfaser (bli myndig, bli förälder etc.) och/eller individuell utveckling (hitta 

sin identitet, känna ansvar för sig själv etc.)76 Tidigare har kroppen och det biologiska verkat 

mer som avgränsande faktorer mellan ungdoms- och vuxentid. Thomas Johansson, en av de 

forskare som gjort en reflektion till studien, menar dock att vi i och med dagens plastikkirurgi 

och hälsomedvetande gjort denna markör mer suddig. Han reflekterar istället över andra 

markörer såsom att börja arbeta, ”sätta bo” och bilda familj. Emellertid är inte heller dessa 

fenomen är helt skarpa eller helt utslagsgivande för att separera ungdomar från vuxna, 

fortsätter Johansson. Istället ger han större vikt vid identitetsblivandet som markör. I och med 

detta måste vi idag ta till en mer komplex modell för att kunna studera och på något sätt 

                                                 
76 Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, s. 21-37 
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definiera identitetsblivandet, menar Johansson. Samhället är inte länge lika statiskt, utan mer 

av flytande karaktär, vilket innebär att värderingar, normer och attityder inte längre skapas 

lika enkelt och varaktigt som förr. Idag krävs en modell som tar hänsyn till individens 

interaktion med omvärlden för att studera identitetsblivandet.77  

 

Alla dessa ”nya” markörer för gränsen mellan ungdom och icke-ungdom är dock ytterst 

individuella. Livsfaser, biologisk utveckling eller identitetsskapandet sker inte vid en viss 

fysisk ålder för alla utan varierar kraftigt individer emellan.78 För att göra större kvantitativa 

undersökningar hjälper därför dessa markörer föga då det behövs en mer generell avgränsning 

för att urskilja en målpopulation. Ungdomsstyrelsen har i sina attityd- och värderingsstudier 

för 2003 och 2007 valt att utgå från den åldersmässiga definitionen 16 till och med 29 år.79 

Motiveringen till detta breda åldersintervall är inte explicit uttalat i rapporten men jag finner 

det rimligt att Ungdomsstyrelsen tillämpar denna ”generösa” kategorisering på grund av de 

allt mer otydliga gränserna mellan vuxen- och ungdomslivet. 

 

Ungdomsstyrelsens resonemang ovan måste dock ses i sin kontext och gäller således för 

medborgare i Sverige. Min målgrupp är emellertid ungdomar i Europa. Kanske finns det i 

andra nationella kontexter fortfarande kvar skarpa markörer mellan att vara ungdom och 

vuxen? Eller pendlar individer mellan att känna sig ”unga” och ”vuxna” beroende på kontext? 

 

Inom den Europeiska Unionen definieras ungdomar som personer mellan 15 och 25 år enligt 

Europeiska Kommissionen.80 Likafullt finns det även ungdomsforskning från andra länder 

som på ett liknande sätt som Ungdomsstyrelsen ser problematiken med att enbart klassificera 

ungdomar på basis av fysisk ålder.81 Sheila Henderson et al. konstaterar att ungdomar i 

England och Nordirland idag tvingas ”uppfinna vuxenskapet” under sin egen utveckling då 

deras materiella och sociala kontext skiftar så snabbt över tid.82 

                                                 
77 Johansson, Thomas, 2007, Ny ungdom? – Reflektioner kring utveckling, identitet och självständighet, i 
Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, s. 39-41 
78 Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, s. 21-37 
79 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, s 7 samt Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, s. 12 och 293  
80 Europeiska Kommissionen, Generaldirektoratet för utbildning och kultur, 2001, Nya insatser för Europas 
ungdom – Vitbok, Luxemburg, Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, s. 9 
81 Se bl. a. Henderson, Sheila, Holland, Janet, McGrellis Sheena, Sharpe, Sue och Thompson, Rachel, 2007, 
Inventing adulthoods – a biographical approach to youth transitions, London, SAGE publications, s. 18-20 och 
29-32, Raby Rebecca, 2007, Across a Great Gulf?- Conducting Research with Adolescents och Flacks, Marc, 
2007, “Label Jars Not People” – How (Not) to Study Youth Civic Engagement i  Best, Amy L. (ed.), 
Representing youth – methodological issues critical in youth studies, New York, New York University Press 
82 Henderson, S, et al., 2007, s. 32 
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”What is clear, is that in a diverse and socially unequal society such as the UK, there is no 
single experience of ‘youth’ and though young people might share dreams of independence 
and autonomy, there are many different routes to adulthood.”83 
 

Vidare föreskriver Henderson et al. att känslan av att bli vuxen inte heller enkelt kan fastslås 

en gång för alla och vid ett tillfälle även sett till var individ för sig. Det som sker är istället att 

”ungdomar” ofta växlar mellan att känna sig vuxna eller icke-vuxna beroende på 

sammanhanget och att denna känsla av att vara vuxen inte alltid är likadan.84 

 

Med ovanstående i åtanke och med tanke på det material jag har till mitt förfogande har jag 

valt att inkludera alla medborgare, i de av ESS undersökta länderna, från fyllda 15 till och 

med 29 år. En undre gräns vid 15 år då EU utgår från denna ålder, 29 år som övre gräns av 

anledningar som följer. Kategorisering kan nämligen tyckas vara ganska vid och det vore 

möjligtvis mer logiskt att hålla sig till EU:s kategorisering vid en undersökning av europeiska 

ungdomar. Dock finner jag flera anledningar till att inte sätta den övre gränsen för att tillhöra 

ungdomen vid 25 år.  

 

För det första har, som ovan beskrivits, gränserna mellan vad som betecknas som ungdom och 

vuxen blivit alltmer otydliga. De vore därmed konstigt att bortse från alla de som fortfarande 

känner sig som, lever som och/eller vill se sig som ungdomar trots att de är över 25 år. Jag 

tror att det i det här fallet är bättre att fria än att fälla. De som sedan känner sig som, lever som 

och/eller vill se sig som vuxna trots att de är under 25 år behöver dock inte plockas ut 

eftersom de faktiskt har den fysiska åldern för ungdom enligt EU:s definition. De ses alltså 

som ungdomar vare sig de vill eller inte vilket självklart får konsekvenser för det bemötande 

de får av samhället i stort.  

 

Den observante läsaren tänker nu ”Men de som då är över 25 och känner sig som, lever som 

och/eller vill se sig som vuxna, då?”. Då min studie inte nödvändigtvis hade behövt göras på 

just ungdomar utan även skulle kunna utföras generellt på alla ålderskategorier så ser jag inte 

så stora problem i att denna grupp även fångas upp i min undersökning. Det primära målet är 

mer att se om det finns fog för att med min definition av politiskt självförtroende kunna 

nyansera förklaringen till variationen i ungdomars samhällsdeltagande. I ett nästa steg kan 

                                                 
83 Henderson, S, et al., 2007, s. 32 
84 Henderson, S, et al., 2007, s. 29 
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sedan nya studier närmare klargöra till vilken grad, och för vilka mer ”exakta” grupper de två 

dimensionerna av politiskt självförtroende, är generaliserbara. Det är inte på något sätt 

omöjligt att göra exakt samma beräkningar och tester för mer specifika avgränsade 

åldersgrupper. Som jag så många gånger redan påpekat så finns det tyvärr inte tid och plats 

nog för en utökning av analyserna i denna studie. 

 

För det andra är ett större urval en fördel för de statistiska uträkningarna. Självklart finns det 

invändningar mot att ha en viss ”luddighet” i målpopulationen och undersökningen förlorar 

eventuellt lite av generaliseringsambitionen gällande just ungdomsgruppen beroende på hur 

den definieras. Dock är en generösare kategorisering snarare av godo för den allmänna 

generaliserbarheten vilken jag ser som överordnad i detta fall.  För det tredje utgår jag från 

mig själv och jag upplever fortfarande att jag dels ser mig själv som ung, dels att min 

omgivning ger mig detta epitet, trots mina 27 år fyllda. 

 

För att sammanfatta: Uppsatsens analysenheter etiketteras ungdomar och definieras helt 

enkelt av ett åldersintervall från 15 till och med 29 år.85    

2.2 Politiskt självförtroende 

Den definition av politiskt självförtroende jag har utmejslat för prövning i denna uppsats 

består av två dimensioner. För det första handlar det om en individs tilltro till sin egen 

politiska förmåga (internt politiskt självförtroende). Detta innebär känslan av att ha något att 

bidra med, att ens kunskaper och egenskaper kan ha betydelse i ett större sammanhang. Dels 

måste personen ifråga inneha ett visst mått av kunskap för att kunna hänga med i 

samhällsdebatten och för kunna skapa sig en egen uppfattning om densamma, dels måste 

personen inneha en tro på att kunna delta aktivt gällande politik och samhälle. För det andra 

måste en person tro på att det verkligen går att förändra något i samhället, att någon lyssnar på 

en (externt politiskt självförtroende). Detta innebär en viss tilltro till det politiska systemet 

som sådant samt att de som bestämmer i samhället verkligen lyssnar. Du kan ha hur mycket 

tro på din egen förmåga som helst men om du inte tror att systemet kommer ta tillvara på ditt 

                                                 
85 Då ESS-materialet inte innehåller en direkt fråga om respondentens ålder utan istället anger respondenternas 
födelseår så har det med säkerhet förekommit både ett antal 14-åringar och ett antal 30-åringar i det urval jag 
haft som grund för mina beräkningar. Alla de som skulle fylla 15 respektive 30 år under år 2002 har nämligen 
tagits med i beräkningarna för att vara säker på att få med alla 15-åringar och 29-åringar. Att jag snarare varit 
inkluderande än exkluderande har samma orsaker som ovan. 
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engagemang/deltagande/åsikter torde det finnas föga anledning till att aktivera sig. Med 

politiskt självförtroende avser jag således följande: 

 

Att känna tilltro till sin egen förmåga att påverka samhället i den riktning man anser lämplig 
samt att känna tilltro till samhällssystemets förmåga att bemöta och ta tillvara (vara lyhört 
för) ens eventuella påverkansförsök.  
 

Jag ämnar nu redogöra för varför jag anser att denna definition är den mest lämpliga för att 

undersöka ungdomars samhällsdeltagande. Detta genom att visa att ovanstående får stöd från 

ett antal olika håll inom statsvetenskapen och psykologin. 

 

Först ut är psykologen Albert Bandura från vilken det mesta av min kunskap och 

problematisering av begreppet politiskt självförtroende härrör. Begreppet bygger nämligen 

mycket starkt på det bredare begreppet/fenomenet self-efficacy vilket Bandura grundligt 

utreder i sitt verk Self-efficacy – The Exercise of Control.86 Bandura definierar detta begrepp 

på följande sätt: 

  

“Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the 
courses of action required to produce given attainments.”87 
 

Redan här finns således stöd för den definition av politiskt självförtroende som jag tagit fram 

ovan. Dels menar Bandura att det handlar om tilltro till sin egen förmåga, dels ger han en hint 

om att man har vissa givna mål i sikte med sina handlingar. Den första dimensionen (internt 

politiskt självförtroende) överensstämmer alltså ganska väl med Banduras definition av self-

efficacy. Den andra dimensionen (externt politiskt självförtroende) får inte lika tydligt stöd i 

och med ovanstående citat men Bandura fortsätter sitt resonemang: 

  

“Unless people believe they can produce desired affects by their actions, they have little 
incentive to act”88  
 

Jag tolkar därmed att även Bandura ser begreppet self-efficacy som i viss mån tudelat mellan 

tilltro till egen förmåga och tilltro till möjligheten att påverka.  

 

                                                 
86 Bandura, 1997  
87 Bandura, 1997, s.3 
88 Bandura, 1997, s. 2-3 
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Innan jag går vidare med Banduras tankar kring det mer specificerade begreppet political 

efficacy är det dock på sin plats att reda ut de språkliga snårigheterna kring begreppen. 

Termen efficacy låter sig nämligen inte helt enkelt översättas från engelska till svenska. 

”Själveffektivitet” eller ”politisk effektivitet” klingar inte så bra i svenskspråkiga öron. Då jag 

inte fokuserar på, eller har stött på begreppet self-efficacy i någon annan källa under mitt 

uppsatsarbete så väljer jag att hålla fast vid den engelska termen i detta fall. Gällande political 

efficacy så används termen politiskt självförtroende allt som oftast för att benämna detta 

begrepp inom den litteratur jag använt.89 Dock definierar givetvis inte alla forskare begreppet 

identiskt. 

 

Emellertid bör det även påpekas att översättningen av Banduras political efficacy till politiskt 

självförtroende kan skapa viss förvirring. Detta kommer sig av att Bandura (och säkerligen 

många andra) använder termen självförtroende för att benämna något annat än tilltro till sina 

egna förmågor.90 Bandura skiljer self-efficacy från self-esteem på följande sätt: 

 

“Perceived self-efficacy is concerned with judgments of personal capability, whereas self-
esteem is concerned with judgment of self-worth.”91 
 

Självförtroende (self-esteem) ska alltså enligt Bandura tolkas som en bedömning av sitt eget 

värde, oberoende av praktiska förmågor. Det handlar mer om ”självgillande” medan jag i 

denna uppsats använder begreppet i bemärkelsen att inneha tilltro till sina egna förmågor. 

Självklart gäller denna sistnämnda tolkning av begreppet självförtroende både för self-efficacy 

och för political efficacy/politiskt självförtroende. 

 

Med min tolkning av självförtroende utredd så funderar nu säkerligen läsaren på vad som då 

menas med just politiskt självförtroende. Till detta återkommer jag snart men vill först belysa 

en annan av Banduras utsagor om self-efficacy som faktiskt återknyter till uppsatsens början 

där jag beskriver att speciellt ungdomar utmålas som passiva och ett hot mot dagens 

demokratier.  

 

“All to often, however, people surrender control to intermediares in areas over which they do 
have some direct influence. They choose not to exercise direct control because they have not 

                                                 
89 Se bl.a. Wohlgemuth, 2007, s. 141ff, Amnå och Munck, 2003, s. 203ff och Ekman, 2007, s.12ff  
90 Bandura, 1997, s. 11 
91 Bandura, 1997, s. 11 
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developed the means to do so, they believe others can do it better, or they do no want to 
saddle themsleves with the onerous responsibilites that personal control entails.”92  
 

Det Bandura talar om kallas proxy control och innebär alltså att människor tenderar att lämna 

över kontrollen över vad som händer i deras liv till andra av olika anledningar. Bandura tar 

upp detta i den mer generella diskursen kring self-efficacy men det gäller förstås även i en mer 

politiskt eller samhällelig kontext. Till exempel så menar Amnå att människor idag verkar 

mindre benägna att betala priset för att vara politiskt aktiv (som exempelvis ledamot i en 

politiskt församling) och därmed ha mer kontroll/påverkansmöjligheter.93   

 

Men vad har då detta att göra med uppsatsens inledning? Jo, det intressanta är att Bandura 

även menar att omgivningen har en stor påverkan på uppfattningen av dina egna förmågor. 

Om omgivningen ger signaler att du kan mindre än vad som egentligen är sant så 

uppnår/försöker du mindre.94 Kombinationen av dessa två teorier samt Amnås inflikande om 

det höga priset för att vara i en position att påverka, kan mycket väl visa sig vara lite av svaret 

på att ungdomar blir utmålade som passiva demoner. Som jag uppmärksammat ovan är det 

inte helt lätt att definiera ungdomarna och risken är att många yngre kanske inte ses som 

”vuxna” och mogna nog att faktiskt göra något/delta/ta beslut. Detta kan i sin tur leda till att 

de då också tror de inte kan och därmed finns risken att de minskar eller lämnar över sitt 

deltagande i samhället. De ses alltså inte som fullvärdiga medborgare och hålls utanför 

systemet vilket kan leda till inaktivitet och därmed ”demonisering” från samhällets sida.95  

 

Proxy control och ovanstående resonemang har inte direkt koppling till själva definitionen av 

politiskt självförtroende. Likväl anser jag att detta är viktigt att känna till för att till fullo 

förstå begreppet och dess koppling till ungdomar.  

 

Men för att återgå till själva begreppet så vänder jag mig nu till Banduras definition av just 

politiskt självförtroende. Bandura menar att:  

 

“Perceived political efficacy involves people’s beliefs that they can influence the political 
system.”96  
 
                                                 
92 Bandura, 1997, s. 17 
93 Amnå, 2008, s. 11 
94 Bandura, 1997, s. 18 
95 Almgren, 2006, s.16,  60-68, 157-164 
96 Bandura, 1997, s. 483 
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I denna korta och koncisa definition framgår det inte lika tydligt att det även finns två sidor av 

begreppet politiskt självförtroende. Bandura skriver dock mer än denna rad om begreppet. 

Han fortsätter med att just påvisa två aspekter/sidor av politiskt självförtroende.  

 

”The first is the level of personal efficacy needed to produce results by enlistment of effort 
and proficient use of capabilities and resources. …The second aspect is how amenable social 
systems are to change by individual and collective influence.”97 
 

Återigen hittar jag stöd i Banduras forskning för att definiera politiskt självförtroende osm 

något tudelat. Dels krävs en tilltro till sin egen förmåga (Banduras self-efficacy), dels att 

systemet är öppet för förändring. Det som skiljer sig åt mellan definitionerna är att Bandura 

här ovan inte uttryckligen ser till individens tilltro till systemets benägenhet att påverkas, utan 

mer objektivt till dess förändringsbenägenhet. Dock tolkar jag att Bandura har denna tilltro i 

baktanken då han även hävdar följande: 

 

”Those who doubt they can have any effect see little point in attempting to shape legislative 
activities”98 
 

Bandura medger således att tilltro till det politiska systemet har betydelse för att delta i 

politiska aktiviteter eller avstå från detsamma. Dessa antaganden får också stöd av statsvetare 

som studerat ungdomar som politiska varelser. Bland annat så kan Amnås och Muncks ”Vem-

hörs”-modell tolkas utifrån denna tvåsidighet av politiskt självförtroende. Banduras personal 

efficacy representeras i Amnå/Muncks modell av att själv kunna göra sig hörd bland dem som 

bestämmer i samhället och systemets lyhördhet, eller förändringsbenägenhet, kan (vid en 

generös tolkning) representeras av uppfattningen av beslutsfattarnas lyhördhet.99 

 

Det ser med andra ord ut som att jag är på rätt väg med en uppdelning av politiskt 

självförtroende i en extern och en intern dimension. Den interna dimensionen, det Bandura 

kallar self-efficacy/personal efficacy, består alltså i att tro på att det egenskaper/kunskaper 

som man själv besitter kan användas för att påverka. Så långt är definitionen relativt 

fastslagen och rättfram. Stöd för detta finner jag inte bara hos giganten Bandura utan även hos 

också hos exempelvis Ekman, Amnå, Norris och Wohlgemuth100 Dessutom finner jag, via 

                                                 
97 Bandura, 1997, s. 483 
98 Bandura, 1997, s. 482 
99 Amnå och Munck, 2003, s. 201ff 
100 Ekman, 2007, s. 12ff, Amnå, 2008, s. 81, Wohlgemuth, 2007, s. 150, Norris, Pippa, 2002, Democratic 
phoenix – reinventing political activism, Cambridge, Cambridge university Press, s. 29-30 



 

 30

Almgren, stöd i att inkludera innehav av ett visst mått av politiska kunskaper i definitionen av 

internt politiskt självförtroende. Almgren undersöker just elevers politiska kunskaper 

påverkas av graden av demokrati i skolan. Hennes val att undersöka just politiskt kunskap är 

väl underbyggt och hon argumenterar övertygande om politiska kunskapers vikt för 

möjligheter till inflytande.101 Sammanfattningsvis belyser följande citat hennes ståndpunkt.    

 

”Ett antagande (relativt väl empiriskt belagt) är att den individ som har kunskaper om 
samhälle, politik och demokrati har större möjligheter till inflytande än den individ som inte 
har det.”102 
 

Dock är Almgrens fokus specifikt politisk kunskap och hur denna påverkas av skolans 

(läro)miljö. Hon särskiljer därför politisk kunskap och politiskt självförtroende medan jag 

försöker bredda begreppet och integrera dessa två fenomen.103 

 

När det gäller det externa politiska självförtroendet är det däremot lite svårare att få entydigt 

stöd i litteraturen. Speciellt Bandura problematiserar denna sida av begreppet i allmänhet men 

i synnerhet gällande på vilket sätt det bör mätas.104   

 

För det första är Bandura starkt övertygad om att ett beslut om att handla (vare sig det är i en 

politisk eller annan kontext) delvis baseras på förväntat resultat. Det finns alltså en 

”utfallsdimension” i både self-efficacy och politiskt självförtroende. 

 

“People take action when they hold efficacy beliefs and outcome expectations that make the 
effort seem worthwhile.” 105 
 

“Political participation cannot be fully understood without considering goal aspirations.”106 

 

Detta ligger än så länge helt i linje med min definition av externt politiskt självförtroende. För 

att en person ska agera (läs: göra något för att påverka systemet/samhället) faller det sig 

naturligt att denne också hyser en tro till systemets förändringsbenägenhet. Eller med andra 

ord torde det vara logiskt att aktören ifråga hyser någon form av tilltro till att försöket 

                                                 
101 Almgren, 2006, s. 13-17 och 83-87 
102 Almgren, 2006, s. 84 
103 Almgren, 2006, s. 21 
104 Bandura, 1997, s. 483ff 
105 Bandura, 1997, s. 24 
106 Bandura, 1997, s. 484 
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åtminstone har potential att ge resultat (”lyckas”). Någon form av tilltro till samhället i stort 

behövs således för att agera. Även de som misstror systemet som sådant men trots detta 

agerar/aktiverar sig har ändå en viss tro att systemet per se kan förändras, om inte annat. Dock 

är Bandura något motsägelsefull på denna punkt då han dels hävdar ovanstående, dels i 

princip fastslår att attityd till det politiska systemet inte har någon effekt på politiskt 

deltagande.107 Denna motsägelsefullhet finner jag dock i viss mån befogad vid en tolkning av 

systemtilltro som rent och skärt förtroende eller misstro mot specifika politiker, specifika 

politiska institutioner eller vissa lagar och policies som gäller i ett land. Här håller jag med 

Bandura som menar att även förakt/misstro mot ovanstående faktiskt kan resultera i ett ökat 

deltagande bland dem som innehar ett starkt internt politiskt förtroende.108 Emellertid är det 

jag vill fånga med min definition, snarare tron att en förändring verkligen kan komma till 

stånd genom ens handlingar oberoende av vem som sitter vid makten. Även här sneglar jag åt 

andra håll än enbart Banduras teorier och återigen lutar jag mig mot framförallt svenska 

statsvetarforskares bidrag på området. Bland annat har Daniel Wohlgemuth operationaliserat 

”systemtilltro” med en fråga som är snarlik två av de jag kommer använda i min 

undersökning.109 Det är mer av en lyhördhet, à la Amnå och Munck, som jag vill åt med min 

definition av externt politiskt självförtroende.110  

 

Jag hoppas att jag med detta nu lyckats förmedla en bättre bild över vad jag egentligen åsyftar 

med politiskt självförtroende. Dock återstår att utreda en annan aspekt innan jag kan göra en 

summering av ovanstående problematisering. Det handlar fortfarande om den externa delen 

av politiskt självförtroende och hör kanske inte helt hemma under denna rubrik. Icke desto 

mindre bör följande tas upp för förståelsen av den förestående analysen i allmänhet och för 

den förda tesen i synnerhet (d.v.s. att externt och internt politiskt självförtroende främjar olika 

typer av samhällsdeltagande).  

 

Som läsaren vid det här laget har förstått är det inte alldeles enkelt att utröna vad som 

egentligen menas med ”tilltro till samhällssystemets förmåga att bemöta och ta tillvara (vara 

                                                 
107 Bandura, 1997, s. 490 
108 Bandura, 1997, s. 490 
109 Wohlgemuth, 2007, s. 177 Frågan från enkäten lyder: Hur mycket instämmer du i följande påstående? 
Människor i allmänhet har stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i samhället” och är 
alltså samma fråga som Amnå och Munck använt för ”Vem hörs”-modellen fyra år tidigare. Två av de frågor jag 
ämnar mäta externt politiskt självförtroende med lyder som följer: Using this card, do you think that politicians 
in general care what people like you think? och Would you say that politicians are just interested in getting 
people's votes rather than in people's opinions? 
110 Amnå och Munck, 2003, s. 193ff 
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lyhört för) ens eventuella påverkansförsök”.111Än värre är kanske att operationalisera detta 

vilket diskuteras i kommande kapitel. Det som är viktigt att ta med sig är dock diskussionen 

kring vilka former av samhällsdeltagande som påverkas av denna något oklara ”systemtilltro”. 

Exempelvis påpekar Amnå och Munck att tilltron till politikernas lyhördhet i högsta grad 

påverkar valet av politisk handlingsform.112 Dessutom menar Bandura att de som har en 

cynisk inställning till sina myndigheter och dess system är mer benägna att ta till 

okonventionella metoder i sina försök att påverka samhället. Det motsatta gäller för dem som 

hyser ett starkt förtroende för ”systemet”, de använder sig främst av de traditionella politiska 

påverkanskanalerna såsom valdeltagande och arbete inom politiska partier.113 Dessa 

konstateranden innebär två saker. För det första insikten om att det är knivigt att avgränsa och 

precisera det externa politiska självförtroendet. Gränsen mellan att hysa tilltro till systemet i 

den bemärkelsen att detsamma går att påverka och att hysa tilltro till systemet i bemärkelsen 

att man uppskattar politikers, myndigheters och ”systemets” arbete (systemets ”output”), är 

alltså hårfin och ganska svårfångad. För det andra den logiska slutsatsen att olika typer av 

samhällsdeltagande bör undersökas för att kunna ta reda på om de olika dimensionerna 

verkligen förklarar olika former av deltagande. Med andra ord bör inte bara 

samhällsdeltagande som klassas som representativt och konventionellt, utan även 

samhällsdeltagande som klassas som icke-representativt och okonventionellt, undersökas. 

Mer om resonemanget kring min beroende variabel och därmed olika former av 

samhällsdeltagande följer under kapitel 2.3.1 Tre former av samhällsdeltagande 

 

Jag har genom min definition och ovanstående problematisering försökt undvika en tendens 

eller partiskhet åt någon speciell form av deltagande i politiken för att kunna fånga upp alla 

typer av påverkansförsök av samhället/politiken. Hur väl jag lyckas, dels i min definition, dels 

i min operationalisering av politiskt självförtroende, återstår att se. Det som står alldeles klart 

är dock att just tilltron, oavsett om det är till ens egna förmågor eller till ett ”system”, är av 

stor betydelse för en individs samhällshandlingar. 

 

“People’s level of motivation, affective states, and actions are based more on what they 
believe than on what is objectively true.”114 
 

                                                 
111 Se definitionen av politiskt självförtroende i detta avsnitts början. 
112 Amnå och Munck, 2003, s. 210 
113 Bandura, 1997, s. 490 
114 Bandura, 1997, s. 2 
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Slutligen vill jag påpeka att varje medborgares rätt att avstå från att delta, hur stort internt 

och/eller externt politiskt självförtroende medborgaren än besitter, icke är att förglömma. Det 

finns till och med fall där det kan vara förståndigare att inte delta, eller där icke-deltagandet 

kan vara en handling/markering i sig.115 För den kommande analysen är denna ”rättighet” 

viktigt att beakta.  

 

Vad är då politiskt självförtroende till syvende och sist? Bandura hävdar att det har två 

ansikten, dels ett visst mått av self-efficacy, dels (en tilltro till) det sociala systemets 

förändringsbenägenhet. Ekman definition handlar i princip enbart om tilltron till den egna 

förmågan. Almgren fokuserar på politiskt kunskap men medger att fler variabler hänger 

samman gällande medborgarskap. Min tolkning av vad Amnå och Munck samt Norris lägger 

in i begreppet stämmer mer eller mindre överens med den tvåsidiga definition jag förespråkar, 

nämligen: 

  

Att känna tilltro till sin egen förmåga att påverka samhället i den riktning man anser lämplig 
samt att känna tilltro till samhällssystemets förmåga att bemöta och ta tillvara (vara lyhört 
för) ens eventuella påverkansförsök. 
 

Mer specifikt så handlar de två dimensionerna av politiskt självförtroende om följande: 

 

Internt politiskt självförtroende: känslan av att ha något att bidra med vilket innebär innehavet 

av ett visst mått av politisk kunskap/information samt en tillit till att aktivt kunna delta på bas 

av de förmågor individen besitter 

 

Externt politiskt självförtroende: känslan av att samhället är förändringsbart vilket innebär att 

individen känner en tilltro till det politiska systemet och tillskriver de som bestämmer i 

samhället ett visst mått av lyhördhet.  

 

Förhoppningen är att min uppsats med denna uppdelning och nedanstående analysmodell 

skiljer sig något från tidigare undersökningar och inte enbart blir en replikering. Nog om den 

oberoende variabeln, kommande avsnitt kommer istället behandla den beroende variabeln, 

samhällsdeltagande. 

 

                                                 
115 Se bl.a. Almgren, 2006, s. 84, Amnå, 2008, s. 14 och 177 och Ekman, 2007, s. 20 
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2.3 Samhällsdeltagande 

 
”Även diktatorer kan tvinga fram ett brett deltagande”116  
 
Med detta citat vill jag lyfta fram två saker. För det första belyser citatet att demokratiska 

system inte har ensamrätt på medborgares deltagande samt att allt deltagande kanske inte sker 

utav egen fri vilja. Detta är viktigt att hålla i minnet även om det inte i någon direkt mening 

berör uppsatsens syfte att undersöka politiskt självförtroendes förklaringsvärde för ungas 

deltagande.   

 

För det andra får det mig att ifrågasätta inte bara min terminologi utan hela min beroende 

variabel. Vad Amnå vill poängtera med ovanstående citat är just att det kan vara 

problematiskt att reducera medborgares relation till sitt eget samhälle till enkom deltagande 

för att mäta samhällets välmående på ett rättvist sätt.117 Dock avfärdar inte Amnå deltagande 

helt och hållet som lämpligt studieobjekt för forskare, eller för studentuppsatser för den delen. 

Det han är ute efter är att nyansera, och till och med avspisa, den alltmer dystra bilden av de 

till synes apatiska, själviska och för demokratin fruktade passiva medborgarna.118 Det är med 

det målet i sikte Amnå istället fokuserar på samhällsengagemang snarare än deltagande, även 

om han fortfarande anser att deltagande är av stor vikt för att en demokrati ska fungera. Det 

behövs bl.a. för att tillsätta och utkräva ansvar av de som faktiskt tar de politiska besluten. 

Poängen för Amnå är att inte reducera måttet på hur väl en demokrati fungerar till 

medborgarnas deltagandenivå utan snarare se till deras engagemang i/för sitt samhälle.119 Så, 

jag kan andas ut, det är tillåtet att undersöka medborgares deltagande. Mitt syfte skiljer sig 

nämligen från Amnås. Jag ämnar inte mäta demokratigraden i Europas länder eller att uttala 

mig om betydelsen av ett högt eller lågt deltagande. Jag kan nöja mig med att konstatera att 

deltagande är viktigt i en demokrati120 och att sedan undersöka om min definition av politiskt 

självförtroende tjänar till att förklara variation i deltagande oavsett om det är högt eller lågt.  

 

Med detta fastställt frågar sig läsaren istället varför rubriken heter samhällsdeltagande. Detta 

val kräver förstås också en motivering. Återigen vänder jag mig till Amnås Jourhavande 

                                                 
116 Amnå, 2008, s. 18 
117 Amnå, 2008, s. 18 
118 Amnå, 2008, s. 7-13 
119 Amnå, 2008, s. 14-20 
120 Se bl.a. Amnå, 2008, Bandura, 1997, s. 483ff, Almgren, 2006, s.12, 17 och 19ff samt Wohlgemuth, 2007. 
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medborgare i vilken Amnås val att använda samhällsengagemang istället för politiskt 

engagemang motiveras på följande sätt:   

 
”Det främsta skälet till att inte kalla det ”politiskt” är att den termen, också i vanligt 
språkbruk, är för smal.”121 
 
Termen politik begränsar nämligen allt som oftast tänkandet till den s.k. representativa delen 

av ett samhälles styrning, till det som politiska partier sysslar med.122 För mitt syfte är, som 

redan konstaterat ovan, en sådan begränsning inte möjlig. Det säger sig självt att det inte går 

att utröna huruvida de olika dimensionerna av politiskt självförtroende påverkar olika former 

av deltagande olika mycket (eller inte), om bara en form av deltagande undersöks. Att 

reducera deltagandet till ”politiken” i ett smalt perspektiv (det ”traditionella” representativa 

deltagande såsom valdeltagande och partimedlemskap) gör att hela undersökningen faller. Jag 

vill således även inkludera andra typer av deltagande inom samhället i stort, som också kan 

tänkas ge utslag på beslutsfattandet (politiken!?), under förutsättning att beslutsfattarna även 

lyssnar/uppmärksammar dessa former av deltagande. 

 

Det jag syftar till är att ha ett bredare perspektiv på deltagande, vilket jag även i viss mån 

diskuterat i föregående avsnitt. Jag får även stöd av Bandura för detta resonemang. Han vill 

nämligen inte heller stöpa deltagande i den traditionella/representativa fållan (”politiken”). 

Politiskt självförtroende (political efficacy) utövas också genom exempelvis lobbying, 

protester eller pengainsamlingar, utanför de traditionella politiska kanalerna.123 Vidare menar 

Bandura även att politiskt självförtroende måste mätas i sin kontext då: 

 
”People vary in their beliefs of political efficacy to affect different governmental policies, to 
carry out different types of political tactics, and to sway different officeholders.”124 
 
Bandura har förstås rätt men det säger sig självt att det inte kan bli tal om att göra en 

individuell bedömning av varje enskilt påverkansförsök. Dessutom är det inte min avsikt att ta 

reda på exakt varför person X deltar i aktivitet Y vid tidpunkt T. Målet är snarare att få stöd 

för ett visst tänkande kring politiskt självförtroende.  

 

                                                 
121 Amnå, 2008, s. 19 
122 Amnå, 2008, s. 19 
123 Bandura, 1997, s. 484 och 490 
124 Bandura, 1997, s. 485 



 

 36

Slutligen landar vi i den sammansatta termen samhällsdeltagande. Med detta vill jag således 

beteckna försök att påverka beslut och beslutsfattare genom olika typer av aktiviteter. 

Aktiviteterna måste alltså förstås som medel genom vilka medborgare avser utöva 

påtryckning men att dessa aktiviteter inte får reduceras till enbart de representativa kanalerna 

såsom att rösta i val eller partimedlemskap. Inom termen samhällsdeltagande ryms således en 

bredd av aktiviteter för att kunna utröna om de två dimensionerna i begreppet politiskt 

självförtroende helt eller delvis fångar upp olika sidor/former av deltagandet.  

 

2.3.1 Tre former av samhällsdeltagande  
 

I ESS-materialet finns en fråga som passar utmärkt för att fånga olika typer av 

samhällsdeltagande då den just handlar om huruvida respondenten utfört olika försök att 

förbättra saker i sitt land.125 Frågan tar upp tio olika aktiviteter av vilka jag valt att undersöka 

tre stycken:126 
 

• Taken part in a lawful public demonstration 
• Contacted a politician, government or local government official 
• Deliberately bought certain products for political, ethical or environmental reasons 

 
Jag är med samhällsdeltagande alltså ute efter ett mer eller mindre direkt och konkret 

deltagande där aktören har för avsikt att, enligt sin uppfattning, förbättra saker i sitt samhälle. 

Frågan varför jag har valt just dessa tre av de tio möjliga återstår dock.  

 
 
Varför jag valt just dessa är för att de är tänkta att representera tre olika ”former” av 

deltagande. Jag har nämligen gjort en faktoranalys av alla tio svarsalternativen 

(deltagandeaktiviteter) för att få fram underliggande dimensioner som kan tänkas påverka en 

viss form av deltagande med ”gemensam karaktär”. En faktoranalys fungerar på det sättet att 

den klumpar ihop de svarsalternativ som samvarierar i olika kluster (även kallade 

komponenter eller just dimensioner). Med andra ord: av alla respondenter som har gjort 

aktivitet A har även många av dessa genomfört aktivitet B men kanske inte i lika hög 
                                                 
125 Frågan lyder: ”There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from 
going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following?” Varefter de olika aktiviteterna 
räknas upp var för sig. Som synes används termen ”land” (country) i frågan. Dock anser jag att det i detta fall 
inte gör någon skillnad i att använda termen land eller samhälle för att mäta påverkansförsök i samhället, ett land 
är i princip en lika generell term som ett samhälle och det jag avser i denna uppsats är inte ett samhälle i 
bemärkelsen en ort/lokalsamhälle. Om det finns invändningar mot detta antagande tar jag gärna emot dem.  
126 De övriga typerna av aktiviteter är Worked in a political party or action group, Worked in another 
organization or association , Boycotted certain products, Participated in illegal protest activities, Worn or 
displayed a campaign badge/sticker,  Signed a petition, Donated money to a political organisation or group. 
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utsträckning aktivitet C. De som genomfört aktivitet C tenderar dock i hög utsträckning även 

ha gjort aktivitet D. Detta innebär alltså att vi har två kluster, AB och CD, som nu kan 

betraktas som variabler i sig.127  

 

Resultatet av den faktoranalys jag genomfört ses i tabell 2.1. Som synes klumpar de olika 

deltagandeaktiviteterna ihop sig i tre kluster. Jag har valt att benämna dessa; representativt 

(component 1), individuellt (component 2) respektive synliggörande deltagande (component 

3). Det bör dock påpekas att själva faktoranalysen inte fullt ut håller måttet för alla statistiska 

krav (se fotnot för tabell 2.1 samt bilaga 2 – 1 Faktoranalys- Samhällsdeltagande). Jag har 

dock ändå valt att gå vidare med dessa grupperingar. Den första anledningen till detta är att 

det de facto handlar om olika aktiviteter och därmed olika former av deltagande, att kontakt 

en politiker kan ha stark koppling till men är inte samma sak som att donera pengar till en 

politisk organisation eller grupp. 

 
Tabell 2.1:  Faktoranalys samhällsdeltagande128 
 

Pattern Matrixa 
  Component 
  1 2 3 
Contacted politician or government official  

0,744     
Worked in political party or action group 

0,708     
Worked in another organisation or association  

0,514     
Donated money to political organisation or group  

0,443     
Bought product for political/ethical/environment 
reason  
 

  -0,845   
Boycotted certain products    -0,797   
Signed petition    -0,533   
Participated illegal protest activities      0,803 
Taken part in lawful public demonstration      0,635 
Worn or displayed campaign badge/sticker        
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  
a. Rotation converged in 8 iterations. 

 
Dessutom finner jag stöd för en uppdelning av olika aktiviteter i olika kluster genom en 

ganska färsk studie av politiskt deltagande129 i 13 euroepiska länder.130 Teorell, Torcal och 

                                                 
127 Field, Andy, Discovering Statistics Using SPSS, 2005, 2nd ed., SAGE Publications Ltd, London, s. 619-680 
128 Variablerna är kodade så att 0=ej genomfört under de senaste 12 månaderna, 1=genomfört under senaste 12 
månaderna, alla faktorladdningar under 0,4 har räknats bort, KMO överstiger 0,7 vilket anses vara ett mått på 
faktoranalysens lämplighet men tyvärr ligger Cronbachs Alpha under 0,7 vilket gör att analysens signifikans 
skall tas med en nypa salt. För kompletta tabeller se bilaga 2 – 1 Faktoranalys - samhällsdeltagande 
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Ramón Montero tar fram fem olika deltagandeformer med avseende på tre kriterier. Fritt 

översatt är de fem kategorierna valdeltagande, partiaktiviteter, kontakt, konsumentdeltagande 

och protestaktiviteter. Kriterierna är huruvida en deltagandeaktivitet är representativt inriktad 

eller inte, exit-based eller voice-based131 samt riktad mot en specifik målgrupp eller inte.132 

Anledningen till att den faktoranalys som jag genomfört inte fångar upp alla dessa fem 

grupperingar är ganska uppenbar. För det första berörde den fråga som jag använder mig av 

inte valdeltagande (detta fanns inte som alternativ för frågan). Dock fanns detta med som en 

separat fråga i ESS och hade kunnat tas med i analysen, varför jag inte tar med detta anges 

nedan. För det andra har Teorell, Torcal och Ramón Montero haft tillgång till ett material som 

undersöker nästan dubbelt så många deltagandeaktiviteter (18 stycken), bland annat fem olika 

kontakt-alternativ.133 Det finns alltså inte utrymme för fler än tre kategorier med det material 

jag har. Dock finns det fog för att fyra av Teorell, Torcal och Ramón Monteros fem kategorier 

finns representerade i mitt material, d.v.s. alla utom valdeltagande, även om partiaktivitet och 

kontakt i min analys bildar en kategori. 

 
Men frågan kvarstår, varför ska jag just titta på kontakt med politiker, medveten konsumtion 

(”buycott”) och deltagande i laglig demonstation och inte några av de andra alternativen i de 

olika grupperingarna? För det första så vill jag hävda att dessa tre sammantaget kan 

representera de tre kriterier för teoretisk typologisering av samhällsdeltagande som Teorell, 

Torcal och Ramón Montero använder. Att kontakta en politiker ger uttryck för ett 

representativt deltagande, ett riktat deltagande samt ett voice-deltagande. Medveten 

konsumtion (i det här fallet medvetet val att köpa vissa produkter) kan direkt hänföras till det 

icke-representativa deltagandet och ger dessutom utryck för ett exit-deltagande. Gällande 

deltagande i laglig demonstration är det tydligt att detta är en också är en icke-representativ 

aktivitet, dock faller den in under kategorin voice-based eftersom tanken är att påverka 

någon/några/något som i sin tur kan förändra samhället. Här handlar det dock (oftast) inte om 

att rikta aktiviteten/deltagandet mot en specifik person eller institution som vid kontakt med 
                                                                                                                                                         
129 Termen som används i undersökningen är engelskans political participation 
130 Teorell, Jan, Torcal, Mariano och Ramón Montero, José, Political particiaption – Mapping the terrain, 2007, 
i van Deth, Jan W.,  Ramón Montero, José och Westholm, Anders, Citizenship and involvement in European 
Democracies – a comparative analysis, Routledge, Oxon  
131 Med exit-based menas att en individ som inte är nöjd med hur saker och ting går till väljer bort något eller 
väljer något annat. Om partiet inte uppfyller dina förväntningar kan du välja att antingen inte rösta alls eller att 
rösta på någon annan. Samma gäller för konsumtion om du anser att kvaliteten på din önskade vara inte längre 
håller måttet. Voice -based innebär istället att du försöker ändra på det som du inte är nöjd med genom olika 
påtryckningar av de personer/forum som har makt att ändra. Se vidare: Teorell, Torcal, Ramón Montero, 2007, s. 
341-42 
132 Teorell, Torcal, Ramón Montero, 2007, s. 340ff 
133 Teorell, Torcal, Ramón Montero, 2007, s. 344 
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politiker. Logiken bakom demonstrationen är snarare att synliggöra sin sak och hoppas att 

någon/ra inflytelserik/a personer fångar upp budskapet och för det vidare till dem som tar 

besluten om frågan samt att få ett bredare folkligt stöd för sin sak. 

 

De tre deltagandeaktiviteter jag sätter under lupp i denna uppsats kan alltså hänföras till tre av 

Teorell, Torcal och Ramón Monteros fem kategorier. Dessutom skiljer de sig från varandra 

med avseende på deras tre kategoriseringskriterier. De kategorier som förblir orepresenterade 

valdeltagande och partiarbete. Varför jag inte valt att ha med valdeltagande har flera 

anledningar. För det första så finns det redan en mängd forskning kring detta deltagande och 

har länge stått den dominerande deltagandeformen. Det är därför intressant att undersöka 

några andra aktiviteter som medborgare kan ägna sig åt för att påverka sitt liv och sitt 

samhälle. Dessutom är det kanske inte framförallt via valurnan som man kan nå kärnan i 

framförallt ungdomars deltagande utan snarare via andra engagemang som Amnå skriver 

om.134 Detta engagemang kanske snarare manifesteras genom andra typer av deltagande. 

Slutligen är det lite problematiskt att med det material jag har till förfogande göra en bra 

mätning av valdeltagandet då nästan en fjärdedel av respondenterna inte var röstberättigade 

vid tillfället och därmed skulle jag mäta en annan grupp än den jag utger mig för att mäta. Att 

jag sedan inte har med någon aktivitet som direkt kan överföras till Teorell, Torcal och 

Ramón Monteros kategori partiarbete beror främst på min urvalsförfarande gällande de tre 

aktiviteterna som nu får representera mina tre kategorier. Jag beslutade mig nämligen för att 

välja den aktivitet som flest personer i den undersökta gruppen genomfört per kategori då 

dessa aktiviteter skulle kunna ses som mer intressanta och viktiga för ungdomar. Partiarbete 

hade tyvärr inte lockat så många (enbart 369) medan det var mer än tre gånger fler som 

kontaktat en politiker eller offentlig tjänsteman under de senaste 12 månaderna (se bilaga 2 – 

2 Deltagande – en översikt). Detta innebar att partiarbete fick stå tillbaka för kontakt med 

politiker eftersom de i min undersökning tillhör samma kategori.  

 

Jag skulle förvisso ha kunnat strunta i faktoranalysen och istället bara valt utifrån Teorell, 

Torcal och Ramón Monteros fem kategorier men då uppsatsen redan är på väg mot någon 

form av maraton och då de slutgiltiga analyserna är något komplicerade, har jag valt att hejda 

mig vid tre deltagandeaktiviteter. För att summera följer nu en liten beskrivning av mina tre 

kategorier samt en repetition av vilken deltagandeaktivitet som hör till vilken grupp. 

                                                 
134 Amnå, 2008 
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Representativt deltagande 

Representativt deltagande kännetecknas av att använda sig av de representativa kanalerna för 

att föra fram sin åsikt. Den deltagandeform som inte riktigt tycks höra hemma under den 

beskrivningen är att arbeta i annan frivillig organisation. Dock torde de flesta föreningar 

bygga på samma princip som de representativa samhällssystemen. 

Medlemmarna/medborgarna röstar för att få fram en styrelse/regering som har mycket av den 

exekutiva makten.  

Undersökt variabel: Kontakt med politiker 

 
Individuellt deltagande 
Deltagandet i denna grupp karakteriseras av att det är enkelt, kräver liten uppoffring och kan 

göras av i princip vem som helst i det dagliga livet. Det är ett deltagande på individnivå som 

bara kräver lite tankeverksamhet och/eller en penna för signering. Gällande medveten 

konsumtion är det en ytterst privat angelägenhet och ingen behöver veta vad just du köpt eller 

inte köpt. 

Undersökt variabel: Medvetet konsumtionsval för etiska, politiska eller miljömässiga skäl. 

 
Synliggörande deltagande 
I denna grupp infinner sig enbart två aktiviteter, olaglig protest och laglig demonstration. Det 

som kännetecknar dessa är naturligtvis att de är utåtriktade mot en bredare publik. Syftet med 

protesterna är att synliggöra något man anser vara fel i samhället dels för de som orsakar det 

man är emot, dels för att synliggöra problemet även för offentligheten.  

Undersökt variabel: Laglig demonstration 

 
2.3.2 Slutkommentarer samhällsdeltagande 
 
Slutligen vill jag kommentera den diskrepans i terminologi som infinner sig mellan två av de 

centrala begreppen för denna uppsats, nämligen politiskt självförtroende och 

samhällsdeltagande. Förklaringen förefaller ganska enkel. Termen politiskt självförtroende är 

relativt etablerad bland svenska forskare inom den diskurs jag berör och jag vill därmed inte 

”krångla till det extra” genom att införa en ny etikettering av ett och samma fenomen. Likväl 

anser jag att definitionen jag framför är aningen mer nyanserad då jag är ute efter tilltron till 

den egna förmågan att förändra något i en mer samhällelig kontext och inte bara en tilltro till 

förmågan att gå till valurnan eller kontakta en politiker. Att två av de tre aktivitetsformer som 

kommer undersökas är av icke-representativ karaktär ligger också i linje med detta 

ställningstagande. 
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Med det sista centrala begreppet utrett kan jag nu övergå till att presentera hur 

analysenheterna, den oberoende variabeln och den beroende variabeln hänger samman i 

undersökningen. Nästa kapitel kommer nämligen att presentera och i viss mån problematisera 

den modell utifrån vilken analysen, effekten av ungdomars politiska självförtroende på 

samhällsdeltagande, kommer att ske.  

 

3 Analysmodellen  

 
Då har det äntligen blivit dags att presentera modellen vilken kommer att användas för att 

mäta den förklarande variabeln politiskt självförtroende. Detta kommer att göras i fyra steg. 

Först kommer jag att presentera och förklara den fyrfältsmatris som sammanfattar de externa 

och interna dimensionerna av politiskt självförtroende. I ett andra steg repeterar jag den tes 

jag kommer driva. Vid det tredje steget lägger jag till ett antal variabler som även de är 

tänkbara förklaringar till variationen i samhällsdeltagande. Modellen ses nu i sin helhet och 

får ett sammanhang. Slutligen kommer jag i ett sista steg att föra en diskussion kring 

modellens lämplighet och några av de operationaliseringar jag gjort för mina mätningar. 

 

3.1 Politiskt självförtroende i fyra tappningar - tankemodellen 

 
Tanken är att jag med en fyrfältsmatris ska kunna fånga olika kombinationer av mina två 

dimensioner av politiskt självförtroende, det interna och det externa. Detta är en ganska vanlig 

uppställning av ett tvåsidigt begrepp och inspirationen kommer främst från två håll. För det 

första består Amnås och Muncks ”Vem hörs”-modell av en fyrfältare som är tänkt att fånga 

upp dels möjligheter att göra sig själv hörd, dels andras möjligheter att göra sig hörda hos 

dem som bestämmer i samhället.135 För det andra använder även Bandura samma knep för att 

illustrera kopplingen mellan efficacy beliefs (self-efficacy) och utfallsförväntningar av sina 

handlingar.136 Självklart bär min uppställning och den definitionen av politiskt självförtroende 

som jag ämnar undersöka klara likheter med de båda ovanstående modellerna (Amnå/Munck 

och Bandura). Dock hoppas jag fånga lite mer än Amnå och Munck då jag finner min 

definition lite vidare. Amnå och Munck fokuserar på att kunna göra sig hörd vilket kan, men 

                                                 
135 Amnå och Munck, 2003, s. 202 
136 Bandura, 1997, s. 20 
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Externt politiskt självförtroende 
+  - 

inte nödvändigtvis måste, innebära en stark tilltro till sin egen förmåga i allmänhet och 

politik/demokrati/samhälle i synnerhet. Å andra sidan kommer inte min operationalisering att 

erbjuda den perfekta mätningen av det jag är ute efter, men jag hoppas som sagt att kunna 

fånga in lite mer. Dessutom körs testet på ett internationellt material vilket är intressant i sig, 

både för min tes och för ”Vem hörs”-modellen. 

 

Gällande Bandura så är min förhoppning att jag istället lägger an ett lite smalare perspektiv då 

jag vill fokusera på just samhällsdeltagande och politiskt självförtroende. Bandura för med sin 

uppställning ett lite mer generellt psykologiskt perspektiv där han vill illustrera teorier om 

upplevd självtilltro och upplevda utfallsförväntningar för handlingar generellt sett. Det 

behöver alltså inte röra sig om försök att påverka samhället eller dess beslutsfattare.  

 
För att återgå till politiskt självförtroende och de dimensioner jag utmejslat. 
 
Figur 3.1: Tankemodell over externt och internt politiskt självförtroende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Som synes visar sig nu fyra kategorier av politiskt självförtroende och dessa fyra ”grupper” 

kommer att ligga till grund för ett första test. Genom att undersöka om ESS-materialet 

fördelar sig enligt min tankemodell får jag en första indikation på om det finns någon substans 

i den definitionen av politiskt självförtroende jag har tagit fram samt om det finns anledning 

att ens fortsätta med en regressionsanalys. Med andra ord, om inte materialet uppvisar några 

mönster med avseende på dessa grupper är det mycket troligt att en fortsätt analys är föga 

fruktbar. 
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Dessutom förefaller ovanstående ”grupper” intressanta per se såsom Amnå och Munck 

påvisat ”Vem hörs”-gruppernas relevans i en svensk kontext.137 Men vad innebär då de olika 

fälten i matrisen, teoretiskt sett?  

 
Grupp I – De självsäkra höglitarna138 
I denna grupp finner vi de ungdomar som både tror på att de själva innehar förmågor att 
förändra något i samhället och hyser en stark tilltro till samhällets lyhördhet inför deras 
deltagande. De är självsäkra på sina egna möjligheter och på att de som bestämmer är 
intresserade av deras deltagande. 
 
Grupp II – De självsäkra låglitarna 
Här finner vi de som känner att de har förmågorna att göra skillnad i samhället men samtidigt 
tvivlar på om de som fattar beslut i samhället kommer att hålla öronen öppna. De känner att 
de KAN delta men tvivlar på om det hörsammas.  
 
Grupp III – De osjälvsäkra höglitarna    
Hos dessa ungdomar kombineras en osäkerhet kring den egna förmågan att kunna deltaga 
med en tilltro till det politiska systemet som sådant. Det skulle kunna gå att påverka men de 
bedömer att deras egen förmåga inte är tillräcklig för att göra det.  
 
Grupp IV – De osjälvsäkra låglitarna 
I den sista gruppen finns de som ser mycket pessimistiskt på sig själva som medborgare. Här 
hittas de som varken tror att de själva har förmågan att göra skillnad eller att det 
överhuvudtaget är lönt eftersom systemet inte är lyhört inför medborgares påverkansförsök.  
 
Olika kombinationer av internt och externt politiskt självförtroende utkristalliserar således 

fyra grupperingar som ter sig tänkvärda, inte minst i ett teoretiskt perspektiv. En djupare 

analys av hur just dessa olika grupper kan tänkas påverka samhällsdeltagande på ett mer 

direkt sätt lämnar jag dock för framtiden. Det första steget i analysen kommer därmed enbart 

behandla dessa grupper mer deskriptivt. Fortfarande ligger fokus på att utröna om det ens 

finns ett förklaringsvärde för politiskt självförtroende med den definition jag framhäver samt 

om det finns någon i skillnad i effekt på de olika deltagandeformerna beroende på dimension 

av politiskt självförtroende. 

3.2 Politiskt självförtroende i två tappningar – tesen 

I kapitel två redogjorde jag för ett antal forskares syn på politiskt självförtroende. I kapitlet 

framkom även att några av dessa forskare kommit fram till att variation i politiskt 

självförtroende vad gäller de olika dimensionerna verkar leda till olika typer av 

                                                 
137 Amnå och Munck, 2003 
138 Termerna höglitare och låglitare lånar jag från Bo Rothstein som dock undersöker den mellanmänskliga 
tilliten medan jag refererar till mer av en tillit för beslutsfattare, politiker och samhällssystemet i allmänhet. Se 
Rothstein, Bo, 2003, Sociala fällor och tillitens problem, Stockholm, SNS Förlag 
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samhällsdeltagande. Bland andra så för Bandura, Wohlgemuth och Amnå/Munck detta 

resonemang.139 Följande tes bygger alltså på antagandet att skillnader i politiskt 

självförtroende (i Banduras fall även self-efficacy) också kan förklara skillnader i den form av 

samhällsdeltagande en individ väljer. Dock kommer jag inte att undersöka samma kategorier 

av deltagande som gjorts förut. Bland annat har Daniel Wohlgemuth just fokuserat på att 

jämföra deltagande i form av traditionellt och icke-traditionellt.140 Jag tar mig istället friheten 

att använda min egen kategorisering av samhällsdeltagande som beroende variabel. Då denna 

uppdelning består av tre grupper är det inte helt lätt att klart, tydligt och enkelt framföra en tes 

med en viss riktning. Det grundläggande är dock att utröna huruvida olika de olika 

dimensionerna av politiskt självförtroende (externt och internt), min definition, kan bidra till 

att förklara deltagandet. 

 

Det som inspirerat tanken till att det skulle finnas skillnader beroende av politiskt 

självförtroende är dock att bland andra Bandura just hävdar att även de som har en misstro 

mot samhället (det vill säga lågt externt politiskt självförtroende) ändock kan sporras att 

aktiveras sig i samhället men kanske inte via de ”vanliga” vägarna.141 Tanken är att en stark 

tro på det representativa och samhället som sådant borde främja deltagande i de 

traditionella/konventionella/representativa formerna. En låg tro bör således sporra missnöjda 

medborgare att ta till andra medel utanför de representativa kanalerna eftersom de inte tror att 

det gör någon skillnad att försöka påverka just politikerna eller institutionerna. Snarare vänder 

sig dessa mot offentligheten som sådan och mot andra medborgare eller marknaden via sina 

val som konsumenter. Gällande det interna politiska självförtroendet ter det sig som att högt 

politiskt självförtroende borde gynna alla former av deltagande. Det är i alla fall Banduras 

grundbudskap i sitt verk Self-efficacy, tron på den egna förmågan är bland det viktigaste för 

att agera överhuvudtaget enligt Bandura.142 På samma sätt borde alltså ett lågt internt politiskt 

självförtroende innebära relativt passiva individer. Dessutom borde en stark tro på sina egna 

förmågor främja ett mer krävande deltagande.  

 

Sammanfattningsvis är således tankarna bakom tesen att politiskt självförtroende har 

betydelse för deltagandeform följande: Individer med högt internt politiskt självförtroende 

deltar i större utsträckning i alla typer av aktiviteter än de med lågt internt politiskt 
                                                 
139 Bandura, 1997, s.490, Amnå och Munck, 2003, s.210 och Wohlgemuth, 2007 
140 Wohlgemuth, 2007, s.140ff 
141 Bandura, 1997, s. 490 
142 Bandura, 1997 
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självförtroende, men att ett högt internt politiskt självförtroende också i större utsträckning 

främjar mer krävande politiskt deltagande. Det externa politiska självförtroendet borde främja 

representativa former av deltagande om självförtroendet är högt och icke-representativa 

former och självförtroendet är lågt. Det jag kommer att kunna utröna med hjälp av mina 

analyser är dock om det interna påverkar en viss aktivitet i högre uträckning än det externa 

och vice versa samt om sambandet är positivt eller negativt vilket indikerar riktningen av 

sambandet.  

 

3.3 Politiskt självförtroende i sin kontext – kontrollvariabler  

Det har äntligen blivit dags att presentera analysmodellen i sin helhet och med de relevanta 

kontrollvariabler som kommer att användas för att kunna isolera effekten av just politiskt 

självförtroende på samhällsdeltagande. Här följer analysmodellen som preciserar alla de 

variabler som ingår i analysen. 

 
Figur 3.2: Den kompletta analysmodellen 
 
 
 
 
Kontrollvariabler143 Politiskt självförtroende144 Samhällsdeltagande145 
(bakgrundsvariabler)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ni ser så kommer jag kontrollera effekten av internt och externt politiskt självförtroende 

för sex stycken bakgrundsvariabler. Anledningen till att jag väljer just dessa är att det redan 

finns belägg för att var och en av dem har effekt på ungdomars deltagande i politik och 
                                                 
143 De frågor jag använt för att operationalisera de olika kontrollvariablerna finnes i bilaga 1 Operationalisering 
och kodning av variabler 
144 De frågor jag använt för att operationalisera de internt och externt politiskt förtroende finnes i bilaga 1 samt 
diskuteras kortfattat i avsnitt 3.4 
145 De frågor jag använt för att operationalisera de olika formerna finnes i bilaga 1 samt diskuteras kortfattat i 
avsnitt 2.3, 2.3.1 och 3.2  

 

Individuellt 

 

Representativt 

 

Synliggörande 

 

 
Politiskt intresse 

Ålder 

Kön 

Utbildning 

Klass 

Nöjd med 
demokratin 

 

 

 

Internt 

 

Externt 

 



 

 46

samhälle i olika former. Ålder, kön, utbildning och klass brukar räknas som socioekonomisk 

bakgrund och förekommer som kontrollvariabler i nästan alla studier av detta slag.146  

 

Gällande politiskt intresse så slår bl.a. Ekman fast att detta är en variabel som mycket starkt 

hänger samman med det politiska självförtroende. Det är således av stor vikt att ha med denna 

som kontrollvariabel.147 Att vara nöjd med demokratin i sitt land kan främst tänkas påverka 

deltagandet men också det politiska självförtroendet, och då främst det externa. Rent logiskt 

borde en person som är nöjd med demokratin i sitt samhälle ha en större tilltro till att 

demokratin fungerar och att någon lyssnar. Dessutom använder Amnå och Munck en liknande 

kontrollvariabel (Nöjd med samhället) i sin undersökning av ”Vem-hörs”-modellen.148 

 

Tanken med modellen och hela den grundliga genomgången av tidigare forskares kunskap är 

att visa analysgången och hur de olika variablerna hänger samman. Vad jag vill illustrera är 

främst två saker. För det första så finns det anledning att tro att de olika kontrollvariablerna 

påverkar det politiska självförtroendet, d.v.s. att de eventuella skillnaderna av politiskt 

självförtroende delvis finner sin grund i variation i de olika kontrollvariablerna. Det gäller 

därför att isolera effekten av just politiskt självförtroende genom att kontrollera för det övriga 

i en respondents bakgrund/egenskaper. Detta för att kunna avfärda s.k. spuriösa samband eller 

nollsamband.149 För det andra finns det anledning att tro att de olika kontrollvariablerna också 

påverkar samhällsdeltagandet på ett mer direkt sätt vilket gör att vi måste kontrollera för dem 

även i bemärkelsen ”konkurrerande” variabler. Detta för att kunna avgöra om politiskt 

självförtroende överhuvudtaget är en relevant prediktor för samhällsdeltagande. Därav 

ovanstående modells två interaktionspilar från kontrollvariablerna. 

 
Dessutom kommer kontrollvariablerna att fungera som ett ”första test” för den fortsatta 

analysen. Genom en mer deskriptiv redogörelse kommer jag att undersöka om de olika 

grupper som definieras genom de två dimensionerna av politiskt självförtroende har någon 

empirisk relevans.  

 

 

                                                 
146 Se bl.a. Ekman, 2007, s 126ff, Verba et al., s. 416ff, Amnå och Munck, 2003, s.195ff, Wohlgemuth, 2007, 
s.140ff, Norris, 2002, s. 26ff  
147 Ekman, 2007, s. 126ff, 195-196 
148 Amnå och Munck, 2003, s 196-201 
149 Pollock, 2005, s 154-175 
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3.4 Politiskt självförtroende operationaliserat - självkritik 

Med analysgången på plats är det dags att ta tag i den stora frågan huruvida jag verkligen 

kommer att mäta det jag avser mäta. Med andra ord; matchar de frågor jag använder för att 

fånga upp politiskt självförtroende den definition jag förespråkar? Och är uppdelningen av de 

olika formerna av samhällsdeltagande adekvat för mitt syfte? 

 

För att börja i det lite enklare så finner jag stöd för min uppdelning av samhällsdeltagande på 

två sätt. Dels genom den faktoranalys som jag genomfört, dels genom en färsk undersökning 

av Teorell, Torcall och Ramón Montero.150 Dock verkar mitt material inte presentera 

tillräckligt med variation i och mängd av deltagandeaktiviteter för att helt kunna följa Teorell, 

Torcall och Ramón Monteros klassificering av deltagandeformer. Emellertid bör inte denna 

avskalning till tre kategorier göra att min klassificering blir irrelevant då den fortfarande tar 

med olika sidor av de tre kriterier som Teorell, Torcall och Ramón Montero tar upp som 

grund för deras klassificering. Summa summarum, uppdelningen som jag valt att använda mig 

av bör vara adekvat då den uppenbarligen visar på olika former av samhällsdeltagande. 

 

Gällande mätningen av de olika dimensionerna av politiskt självförtroende måste jag dock 

medge vissa svårigheter. De frågor som ESS erbjuder vill inte riktigt passa in i den ”bredare” 

form av politiskt deltagande jag vill mäta. Frågorna gör att mätningen blir lite för snäv 

gällande vad det egentligen är som respondenterna vill påverka. För att repetera; med min 

definition… 

 
Att känna tilltro till sin egen förmåga att påverka samhället i den riktning man anser lämplig 
samt att känna tilltro till samhällssystemets förmåga att bemöta och ta tillvara (vara lyhört 
för) ens eventuella påverkansförsök. 
 
… vill jag kunna komma åt en mängd olika typer av deltagande i samhället för att inte fastna i 

den traditionella uppfattningen och utövandet av politik i en bred bemärkelse. Emellertid 

ställer jag mig lite skeptisk till om följande frågor verkligen fångar upp detta, speciellt 

gällande det externa politiska självförtroende då de frågor jag haft att tillgå för att mäta detta 

är följande: 

 
 
Internt politiskt självförtroende 
Mäts med ett index av följande frågor 

                                                 
150 Teorell, Torcal, Ramón Montero, 2007 
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• How often does politics seem so complicated that you can't really understand what is going on? 

 
• Do you think that you could take an active role in a group involved with political issues? 

 
• How difficult or easy do you find it to make your mind up about political issues ? 

 
Externt politiskt självförtroende 
Mäts med ett index av följande frågor 
 

• Do you think that politicians in general care what people like you think? 
 

• Would you say that politicians are just interested in getting people's votes rather than in people's 
opinions? 

 
• Please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust politicians. 0 means you do not trust 

an institution at all, and 10 means you have complete trust. 
 
För det interna politiska självförtroendet har jag själv inga större invändningar på 

operationaliseringen. Det handlar om att inneha ett visst mått av förståelse och kunskap om 

politik samt att lita till sin egen förmåga att ha en aktiv roll gällande politiken.  

 

Gällande det externa politiska självförtroendet fokuserar frågorna på mer av de politiska 

påverkansmöjligheterna i en smalare bemärkelse än de jag har ambitionen att undersöka. Det 

är alltså beslutsfattare respondenterna ska sätta sin tillit till. Detta gör att mätningen av 

”samhällets” lyhördhet i en vidare bemärkelse blir svår att fånga. Å andra sidan är det just det 

representativa systemet som de europeiska länderna (och i princip alla demokratier) 

karaktäriseras av. I slutändan är det allt som oftast via det politiska i bemärkelsen det 

representativa, som en förändring av samhället kan ske. Denna förändring måste heller inte ha 

sitt ursprung i en representativ eller traditionell form av deltagande. En förändring kan likväl 

springa ur exempelvis olagliga protester eller massiv köpbojkott som får ”politikerna” att 

reagera och själva initiera adekvata förändringar enligt det ”de hör”. Dessvärre måste jag 

medge att min ambition att även innefatta olika typer av icke-representativa förändringar i 

samhället i stort, såsom direkt påverkan av sina medmänniskors attityder eller sin egen 

närmiljö, inte kan mätas via dessa frågor. Validiteten skulle för detta ändamål bli alldeles för 

knaper och långsökt. Emellertid väljer jag att behålla den definition jag framtagit ovan då jag 

tror på den i en mer idémässig mening med förhoppning att i framtiden få återkomma till en 

än djupare analys av politiskt självförtroende. För den undersökning jag här genomför 

kommer jag istället att använda den mer specifika förklaringen som jag tagit fram för att 

stödja den mer generella definitionen: 
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Externt politiskt självförtroende: känslan av att samhället är förändringsbart vilket innebär att 
individen känner en tilltro till det politiska systemet och tillskriver de som bestämmer i 
samhället ett visst mått av lyhördhet.  
 
Med denna specificering om vad jag för denna uppsats är ute efter, ter sig 

operationaliseringsfrågorna lite mer relevanta och ”träffsäkra”. Det återstår dock en viss 

problematik gällande politik- och politikerbegreppet. Risken finns att respondenterna 

uppfattar frågorna i en alltför snäv mening då de som bestämmer i samhället också kan 

utgöras av andra än politiker, om än i en mer indirekt mening. Exempel på detta är stora 

företag på små orter som kan utöva mycket inflytande på det lokala beslutsfattandet att det i 

princip är de som fattar vissa beslut. Ett annat exempel kan vara tjänstemän inom de olika 

politiska organen och myndigheterna kan påverka beslutsfattande i så hög utsträckning att det 

ibland är svårt att avgöra var besluten egentligen tagits. Tyvärr är det inte möjligt för mig att 

avgöra detta men jag hyser förhoppningen att operationaliserings träffsäkerhet är tillräcklig 

för göra en första prövning av den tes jag för. Om statistiskt stöd finnes innebär det således en 

anledning till att fortsätta jobba med politiskt självförtroende på det sättet jag förespråkar och 

även med den tankemodell som presenterats ovan. Dessutom har jag valt att operationalisera 

externt politiskt självförtroende med ett index av tre frågor vilket syftar till att fånga så 

mycket som möjligt av systemtilltro i allmänhet. 

 

Slutligen har jag genomfört en faktoranalys över de frågor som jag ämnar mäta internt och 

externt självförtroende med. Faktoranalysen visar tydligt stöd för den operationalisering jag 

gjort och finns att begrunda i bilaga 2 – 3 Faktoranalys Politiskt självförtroende. 

 

Sammantaget anser jag därmed att min operationalisering av politiskt självförtroende är 

tillräckligt god för att faktiskt genomföra den analys som läsaren inom kort ska få ta del av.  

 

Gällande tankemodellen i avsnitt 3.1 och analysmodellen i 3.3 så finner jag att de är lämpliga 

för uppsatsens syfte. Tankemodellens giltighet stöds teoretiskt dels av att den är utvecklad 

från Amnå och Muncks modell som vunnit gehör i Sverige (om än i fortsatt behov av 

prövning och utveckling), dels genom Albert Banduras forskning om political efficacy. 

Bandura menar nämligen att folk aktiverar sig politiskt i hög grad om de dels tror på sin egen 

förmåga och på systemet i sig (grupp I), dels att folk även aktiverar sig om de känner tillit till 

sin egen förmåga men en viss misstro till systemet i sig (grupp IV). Dock hävdar Bandura att 

formen av deltagande varierar mellan dessa grupper där individer i grupp I främst deltar via 
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de traditionella, lagliga medlen såsom valdeltagande och partiaktiviteter, medan individer i 

grupp II främst försöker förändra via mer okonventionella metoder utanför de traditionella 

kanalerna för deltagande.151 Detta stärker även mitt val i att testa politiskt självförtroende 

enligt den analysmodell jag presenterat ovan, d.v.s. gentemot olika typer av deltagande.  

  

4 Samhällsdeltagandet, en överblick och en deskriptiv analys 

 
I detta kapitel följer nu en kort överblick av hur verkligheten ser ut för de ungdomar som 

ingår i min studie. Först följer en mycket koncis sammanfattning av nivån av deltagande på en 

aggregerad nivå. Sedan utröner jag om det faktiskt finns några skillnader mellan de teoretiskt 

utkristalliserade grupperna med avseende på kontrollvariablerna och de olika 

deltagandeformerna. Det första steget i analysen är alltså av mer deskriptiv karaktär.  

 

4.1 Deltagande bland europeiska ungdomar  

Min sammanfattning av deltagandenivåerna finns i tabell 4.1 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
151 Bandura, 1997, s. 490 
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Tabell 4.1:  Deltagande i de undersökta deltagandeaktiviteterna, procentandelar  
 

Aktivitet Andel deltagande 
ungdomar (%) 

Valdeltagande 49,6152 
Laglig, offentlig demonstration 25,6 
Skrivit under petition 25,5 
Bojkott 16,0 
Arbetat i någon annan organisation 
eller förening 

12,3 

Köpt produkt för politiska,  
etiska eller miljömässiga skäl 

11,8 

Kontakt med politiker/tjänsteman 11,7 
Burit eller visat upp kampanjmärke 10,2 
Donerat pengar till en politiskt 
organisation eller grupp 
 

6,9 

Arbetat i politiskt parti eller 
aktionsgrupp 
 

3,8 

Olagliga protestaktiviteter 1,9 
Frågan som ställts är huruvida respondenten genomfört aktiviteterna under de 
senaste 12 månaderna eller inte. Procentandelarna anger de som svarat ja på 
frågan. De som av någon anledning inte svarat på frågan har inte räknats med 
 
Källa: ESS1-European Social Survey Round 1 2002/2003, Jowell, R. and the 
Central Co-ordinating Team, European Social Survey 2002/2003: Technical 
Report, London: Centre for Comparative Social Surveys, City University 
(2003) 
 

 
Tabell 4.1 visar alltså den procentuella andelen av dem som svarat att de genomfört/deltagit i 

ovanstående aktiviteter under de senaste 12 månaderna. Tabellens funktion är att ge en bild 

över hur deltagandegraden ser ut rent deskriptivt bland det urval av ungdomar som ingår i 

studien. Från denna tabell kan det utläsas att de deltagandeaktiviteter jag valt att undersöka är 

de som har flest ”deltagare” procentuellt sett i respektive kategori. 

4.2 Finns det några grupper att tala om?  

4.2.1 Kontrollvariabler och politiskt självförtroende 
 
Svaret på rubrikens fråga är inte helt glasklart. Vid mina körningar i SPSS visar det sig att det 

går att statistiskt säkerställa skillnader mellan grupperna. Dock är skillnaderna inte alltid så 

stora och innefinner sig inte på alla variabler.  

                                                 
152 Denna siffra är i tabellen obefogat låg då den baseras på den totala gruppen och därmed även innefattar de 
som inte uppnått rösträttsålder, 21,9 % anger att de inte är röstberättigade eller har inte svarat på frågan. Se 
Bilaga 2 – 2 Deltagande - en översikt 
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För att börja med kontrollvariablerna så ser vi de största skillnaderna mellan grupperna 

avseende på kön, utbildning, politiskt intresse, klass och nöjdhet med demokratin. Ålder 

verkar inte har någon som helst inverkan på politiskt självförtroende då olika ålderskategorier 

fördelar sig jämt över alla fyra grupper. Jag har även dubbelkollat detta genom att använda 

mig av olika kategoriseringar av ålder.153 

 

Kön visar förvisso upp signifikanta skillnader gällande det interna politiska självförtroendet 

men är långt ifrån signifikant för det externa. Detta syns tydligt då variabeln kön fördelar sig 

mellan grupperna så att en betydligt större andel kvinnor hittas inom de två grupperna med 

lågt internt självförtroende. Denna skillnad försvinner då vi ser till det externa politiska 

självförtroendet då alla respondenter fördelar sig någorlunda jämt över dessa grupper (ungefär 

lika stor andel män som kvinnor i grupperna). För de övriga kontrollvariablerna finns det 

skillnader som är värda att notera. Dessa är i vissa fall inte är stora men signifikanta eller stora 

men icke signifikanta. Nedan kommer enbart en sammanfattning ske, för alla specifika värden 

och tabeller hänvisar jag till bilaga 2 –4 Korstabeller – Kontrollvariabler och politiskt 

självförtroende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 De kategoriseringar jag gjort är en dikotomi (15-22 och 23-30 år) baserad på medianvärdet av åldern, en 
kategorisering i fyra grupper baserad på åldervariabelns kvartiler (15-18, 19-22, 23-26 och 27-30 år) samt en 
dikotomi baserad på rösträttsålder (15-18 år, 19-30 år) där jag placerar de som fyller 18 år som icke-
röstberättigade eftersom lika många i den kategorin kan likaväl vara 17 som 18 år och det är inte alls säkert att 
det är valår just det året de fyller 18. 
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Tabell 4.2:  Sammanfattning av skillnader mellan grupper med varierande politiskt 
självförtroende med avseende på kontrollvariabler154 

 

Som synes finns det stöd för min indelning av ungdomarna i grupper baserade på externt och 

internt politiskt självförtroende. Det förefaller således att definitionen av politiskt 

självförtroende får ett visst stöd eftersom uppdelningen baseras på min analys av detta 

begrepp. Dock bör vissa saker klargöras kring informationen i ovanstående tabell. Detta 

kommer göras variabel för variabel.  

  

Gällande ålder är det ganska klart att det inte verkar finnas något samband mellan ålder och 

grupptillhörighet (politiskt självförtroende). Detta kan dock ha att göra med att det blir ganska 

”trubbigt” med olika ålderskategorier och jag har valt att inte gå vidare med några mer 

sofistikerade sätt att mäta sambandet mellan ålder och de olika grupperna. Dessutom visar en 
                                                 
154 Hur variablerna är kodade finns att läsa i bilaga 1Operationalisering och kodning av variabler. Alla 
korstabeller som denna tabell baseras på finns i bilaga 2 - 4 Korstabeller - Kontrollvariabler och politiskt 
självförtroende. 

Variabel De självsäkra 
höglitarna (I) 

De självsäkra låglitarna 
(II) 

De osjälvsäkra 
höglitarna (III) 

De osjälvsäkra  
låglitarna (IV) 

Ålder 
 

Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt 

Kön 
 

I hög utsträckning  
män 

I hög utsträckning  
män 

 

I hög utsträckning  
kvinnor 

 

I hög utsträckning  
kvinnor 

 
Klass*1 

 
Tillhör i mycket högre  
utsträckning överklassen  
samt i mycket lägre  
utsträckning  
underklassen 
än övriga grupper 
 

Tillhör i något högre  
utsträckning  
medelklassen än grupp I  
och IV 

Tillhör i något högre  
utsträckning  
medelklassen än grupp I  
och IV 
 

Tillhör i mycket högre  
utsträckning  
underklassen 
samt i mycket lägre 
utsträckning överklassen 
än övriga grupper  
 

Nöjd med 
demokratin 
 

Är i mycket hög  
uträckning nöjda med  
demokratin 
 

Den grupp som i högst  
utsträckning inte är  
nöjda med demokratin  
 

Är i hög utsträckning  
nöjda med demokratin 
 

Är i hög uträckning inte  
nöjda med demokratin  
men i lite lägre  
utsträckning än grupp II 
 

Utbildning*2 

 
I högst utsträckning 
högutbildade  
 

I hög utsträckning 
högutbildade  
 

Är i hög grad 
lågutbildade 

Är i mycket hög grad 
lågutbildade 

Politiskt 
intresse 
 

I klart högst utsträckning  
intresserade av politik 

Är snarare intresserade 
av politik än 
ointresserade, dock är 
skillnaden inte stor 
 

Är i hög utsträckning 
ointresserade av politik 

Är i mycket hög grad 
ointresserade av politik 

*1 Vid en dikomatisering av klassvariabeln i enbart över- och underklass uppvisar materialet även större skillnader i det externa 
självförtroendet då även grupp II och III tydligare skiljer sig åt i andelar som tillhör över- respektive underklassen. Grupp II tillhör då i 
högre utsträckning överklassen och Grupp III i högre grad underklassen. 
*2 De med gymnasieutbildning (”mellan”-kategorin) fördelar sig någorlunda jämt mellan alla grupper. Vid en dikomatisering där de med 
gymnasieutbildning kategoriseras som lågutbildade försvinner däremot signifikansen för skillnaderna gällande de med lågt externt politiskt 
självförtroende. Anledningen till detta kan vara att de små men signifikanta skillnader som innefinner sig bland de med gymnasieutbildning 
slår ut skillnaderna mellan de lågutbildade. 
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vanlig korrelationstabell mellan de olika kontrollvariablerna och de olika dimensionerna av 

politiskt självförtroende att sambandet inte är särskilt starkt.155  

 
Kön uppvisar alltså inte signifikans i skillnaderna mellan grupperna gällande det externa 

politiska självförtroendet. Däremot verkar alltså som att män oftare än kvinnor har ett högt 

internt självförtroende då de i högre uträckning hittas i grupp I och II. Det är också värt att 

nämna att sambandet mellan kön och internt politiskt självförtroende är betydligt starkare än 

gällande externt politiskt självförtroende.156 Detta ligger också helt i linje med Ekmans 

analyser av politiskt självförtroende.157 

 

Klassvariabeln visar på skillnader mellan grupperna gällande både internt och externt politiskt 

självförtroende om än något tydligare gällande det interna självförtroendet.  

 

Nöjdhet med demokratin är den variabel som uppvisar starkast polarisering gällande det 

externa politiska självförtroendet. Detta är dock inte så konstigt då det är lätt att räkna ut att 

det bör finnas ett samband mellan en tilltro till systemet och att vara nöjd med demokratin i 

sitt land. Sambandet mellan det externa politiska självförtroendet och nöjdheten är hela 0,468 

(Pearsons r) medan samma siffra för det interna självförtroendet blott är 0,095 (se bilaga 2 - 5 

Korrelationer - kontrollvariabler och politiskt självförtroende).  

 

Att utbildning har effekt är föga förvånande då denna variabel, som vi sett i 

forskningsöversikten ovan, är mycket väletablerad som prediktor för tron på sin egen förmåga 

och samhällssystemet. Det som är lite mer förvånande är dock att den i mitt material inte 

verkar uppvisa särdeles starka skillnader mellan grupperna gällande det externa politiska 

självförtroendet. Dock kan detta vara ett spratt som min egen etnocentrism spelar mig. Bara 

för att vi i Sverige har en läroplan vars ena huvudmål är att lära ut demokrati158 innebär det 

inte att alla länder har det. Effekten av utbildning syns dock tydligt gällande det interna 

politiska självförtroendet då grupp I och II i hög grad hamnar i kategorin välutbildade.  

 

                                                 
155 Pearsons r mellan externt politiskt självförtroende och ålder är enbart -0,020 och icke-signifikant. Samma 
värde för internt politiskt självförtroende är 0,076 och signifikant.  Se vidare bilaga 2 - 5 Korrelationer - 
kontrollvariabler och politiskt självförtroende.  
156 Pearsons r  -0,024 för externt politiskt självförtroende och -0,175 för internt politiskt självförtroende där man 
är kodat som 0 och kvinna som 1, se bilaga 2 - 5 Korrelationer - kontrollvariabler och politiskt självförtroende. .  
157 Ekman,2007, s85ff 
158 Almgren, 2006. s.10, 18 och 21 och Ekman, 2007, s. 9ff 
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Slutligen har vi politiskt intresse som på ett nästan exemplariskt sätt (för min uppsats syfte) 

fördelar sig mellan de olika grupperna. Det går nämligen att uttyda klara skillnader både 

gällande det interna och det externa politiska självförtroendet även om det finns mer markanta 

skillnader gällande det interna politiska självförtroendet.159  

 
4.2.2 Samhällsdeltagande och politiskt självförtroende 
 
Då var det dags att ta tag i huruvida det finns några skillnader i mina beroende variabler med 

avseende på de olika formerna av politiskt självförtroende. Det blir spännande då ett negativt 

resultat, d.v.s. att grupperna inte skiljer sig år, innebär att det inte finns så mycket stöd för min 

tes om att variation i politiskt deltagande leder till en variation i samhällsdeltagande. Så det 

återstår att se om min uppsats får ett abrupt slut här eller om jag kan fortsätta med uppsatsens 

totala analysmodell. 

 
Tabell 4.3:  Sammanfattning av skillnader mellan grupper med varierande politiskt 

självförtroende med avseende på samhällsdeltagande160 
 

Variabel De självsäkra 
höglitarna (I) 

De självsäkra 
låglitarna (II) 

De osjälvsäkra 
höglitarna (III) 

De osjälvsäkra  
låglitarna (IV) 

Kontakt 
med  
politiker / 
tjänsteman 
 

Har största andel som 
deltar (17,8%) 

 

Har näst största andel  
som deltar (16,8%) 

Har näst minsta del  
som deltar (8,2%) 

Har minsta del som  
Deltar (8,0%) 

Deltagande 
 i laglig  
offentlig  
demonstration  
 

Har näst största andel  
som deltar (15,5%) 

Har största andel som 
deltar (15,6%) 
 

Har minsta del som  
deltar (7,8%) 

Har näst minsta del  
som deltar (8,1%) 

Köpt produkt 
 för politiska,  
etiska eller 
miljömässiga 
 skäl 
 

Har största andel som 
deltar (48,8%) 

 

Har näst största andel  
som deltar (27,9%) 

Har näst minsta del  
som deltar (25,0%) 

Har minsta del som  
deltar (16,2%) 

 
 
Det första besked jag fick från granskningen av de korstabeller jag genomfört för jämförelsen 

är att de uppvisar skillnader mellan grupperna såsom redovisat ovan. Detta skulle alltså ligga 

helt i linje med tesen att variation i politiskt självförtroende ger variation i 

                                                 
159 Vilket inte är så konstigt då Pearsons r uppgår till 0,536 se bilaga 2 - 5 Korrelationer - kontrollvariabler och 
politiskt självförtroende. 
160 Hur variablerna är kodade finns att läsa i bilaga 1. I bilaga 2 – 6  Korstabeller – Beroende variabler och 
politiskt självförtroende finns alla korstabeller som denna tabell baseras på. Tabellens procentandelar anger hur 
stor andel av respektive grupp som genomfört aktiviteten under de senaste 12 månaderna. För totalt antal/andel 
som gemomfört aktiviteten under de senaste 12 månaderna se bilaga 2- 2  Deltagande – en översikt  
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samhällsdeltagande. Det andra beskedet är att det bara är på ”buycott” som körningarna visar 

statistisk signifikans längs båda dimensionerna av politiskt självförtroende.  

 

Det enkla vore nu att här avbryta studien och lämna min definition av politiskt självförtroende 

därhän. Dock finner jag vid en närmare granskning ”grupperingar” av procentandelarna i linje 

med de olika dimensionerna av politiskt självförtroende. Grupp I och II visar nämligen upp 

mycket lika procentandelar gällande både kontakt med politiker och deltagande i 

demonstration. Samtidigt skiljer sig dessa procentandelar markant mot de som kan skådas för 

grupp III och IV. Gemensamt för grupp I och II är att de innebär högt internt politiskt 

självförtroende och gemensamt för grupp III och IV är att de har lågt internt politiskt 

självförtroende. För ”buycott” är inte detta mönster lika framträdande men däremot finns 

signifikans för båda dimensionerna av politiskt självförtroende. Det är alltså statistiskt 

säkerställt att det är skillnad mellan samtliga grupper för denna deltagandeaktivitet (även om 

skillnaderna mellan grupp II och III inte är stå stora procentuellt sett). 

 

För att få klarhet i de tvådimensionella skillnaderna för kontakt med politiker och 

demonstrationsdeltagande gjorde jag därför om körningarna och separerade det interna och 

externa politiska självförtroendet. Från dessa körningar fick jag fram signifikanta resultat 

gällande alla mina beroende variabler och båda dimensionerna för politiskt självförtroende 

förutom mellan deltagande i laglig offentlig demonstration och externt politiskt 

självförtroende. Med andra ord; det jag observerat i mina första körningar stämde. Det interna 

politiska självförtroendet har signifikant effekt på mina beroende variabler. Dessutom har det 

externa politiska självförtroendet signifikant effekt på kontakt med politiker om det mäts 

oberoende av det interna politiska självförtroendet. Dock är det troligt att detta samband är 

spuriöst då det försvinner när hänsyn tas till det interna politiska förtroendet. Detta verkar 

också logiskt då sambandet mellan politikerkontakt och externt politiskt självförtroende 

enbart är 0,04 och för internt politiskt självförtroende uppgår till 0,18.161 

 

                                                 
161 Sambandet mäts som Pearsons r och tabellen finns i sin helhet i bilaga 2 - 8 Korrelationer – Beroende 
variabler och politiskt självförtroende 
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Summa summarum, dessa nya körningar visade helt klart att variationen i deltagande har 

samband med variationen i internt politiskt självförtroende för samtliga 

deltagandeaktiviteter.162   

 
Vad innebär då detta? Jo, grundbulten i min tes förefaller kvarstå. Skillnader i politiskt 

självförtroende kan bidra till att förklara skillnader i samhällsdeltagande. Dock verkar inte 

politiskt självförtroende kunna förklara deltagande så sofistikerat som i en fyrfältsmatris 

bestående av fyra klart distinkta grupper men däremot finns det tecken på att gå från en låg till 

en hög nivå av internt självförtroende skulle öka sannolikheten för en individ att delta. Jag 

kan heller inte utesluta att även skillnader i det externa politiskt självförtroendet i viss mån 

kan påverka deltagandet även om det finns indikationer på att så inte är fallet. Den del av 

tesen som med största sannolikhet fallerar är dock tanken om att olika former av 

samhällsdeltagande påverkas av innehav av de olika dimensionerna av politiskt 

självförtroende, men det är dock för tidigt att helt utesluta vid det här laget. Kvarstår gör 

frågan om det handlar om helt spuriösa samband då jag ännu inte kontrollerat för 

bakgrundsvariablerna.  

 

Det har till slut blivit dags för att testa modellen i sin helhet genom logistisk regression. 

 

5. Resultat och fortsatt analys 

 
Den fortsatta analysen består nämligen av fem avsnitt. Ett för varje form av deltagande som 

jag har valt att analysera samt ett inledande mer generellt avsnitt och en avslutande analysdel 

rörande tesen. Resultaten av de första stegen i studien har dock redan avklarats i kapitel 4 så 

detta är slutklämmen. 

 

Jag kommer nu att gå ifrån ordningen i analysstegen såsom de presenterades i kapitel 3. Jag 

kommer istället först redovisa resultaten av körningarna och se om politiskt självförtroende 

fortfarande kan förklara något av variationen i (eller snarare sannolikheten för) 

samhällsdeltagande under kontroll för bakgrundsvariablerna. Det är först efter detta som jag 

sedan kan jämföra alla resultat och se huruvida det externa självförtroendet tenderar påverka 

vissa deltagandeaktiviteter mer samt dito för det interna politiska självförtroendet.  
                                                 
162 För korstabeller som ligger till grund för dessa utsagor se bilaga 2 – 7 Korstabeller – Beroende variabler och 
politiskt självförtroende uppdelat 
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För samtliga av de följande analyserna har jag valt att använda mig av de framtagna indexen 

för internt och externt politiskt självförtroende och inte den dikotomisering i högt och lågt 

som jag gjorde för den inledande korstabellsanalysen. Anledningen till detta är för att fånga 

upp så mycket som möjligt av variationen i den oberoende variabeln och för att undvika 

falska slutledningar. Som kommer framgå nedan visar det sig nämligen att resultaten kan bli 

olika beroende på om regressionerna genomförs med indexet eller dikomatiseringen.  

 

Vidare har analysen genomförts i olika steg där jag först gjort analysen med samtliga 

variabler som presenterats ovan (de sex kontrollvariablerna samt de två oberoende 

variablerna) och sedan har de variabler som uppvisat störst icke-signifikans plockats bort 

allteftersom. Här vill jag återigen uppmärksamma kontrollvariablernas dubbla effekter, d.v.s. 

att dessa troligtvis har effekt på både de oberoende och de beroende variablerna. Vad jag gjort 

hittills är att undersöka dess effekter på de oberoende variablerna (se kapitel 4.2.1). Att de kan 

ha effekt på de beroende variablerna (samhällsdeltagande) har jag enbart teoretiskt belägg för 

från tidigare forskning.163 Kontrollvariablernas eventuella effekter kommer istället att 

uppenbara sig i de stundande regressionsanalyserna och de som visar sig irrelevanta kommer 

sedan plockas bort stegvis för att renodla modellen. Icke-signifikanta variabler i modellen kan 

nämligen ”störa” de övriga variablerna i modellen.164  

 

Dessutom tillkommer ett steg (eller en del) i form av redovisning av hur internt och externt 

politiskt självförtroende sammantaget ger effekt (eller inte) på de olika 

deltagandeaktiviteterna. Det handlar om att införa ett additivt totalindex för de båda 

dimensionerna, helt enkelt en sammanslagning av de två indexen.  

 

Kapitlet är vidare uppdelat i fyra delar. Först följer tre avsnitt där jag presenterar och 

analyserar resultaten för varje deltagandeaktivitet. Efter detta följer ett resonemang kring den 

ovan framlagda tesen. Jag kommer inte att kommentera och illustrera varje steg i analysen 

som baserar sig på 20 stycken körningar i SPSS utan jag kommer att fokusera på det som är 

av intresse för uppsatsens syfte.165  

 

                                                 
163 Se bl.a. Ekman, 2007, s 126ff, 195-196 Verba et al., s. 416ff, Amnå och Munck, 2003, s.195ff, Wohlgemuth, 
2007, s.140ff, Norris, 2002, s. 26ff  
164 Field, 2005, s 159ff 
165 En komprimerad sammanfattning av alla körningar finns i bilaga 3 Logistiska regressioner.  
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5.1 Generella observationer 

Innan jag redovisar resultaten för de tre olika deltagandeaktiviteterna var och en för sig vill 

jag redogöra för ett par generella observationer. Dessutom vill jag presentera de mått/tester 

jag fokuserat på vid tolkningen av resultaten. 

 

För det första används vid ”vanliga” multipla regressioner ett mått som kallas R2 vilket anger 

hur många procent av variansen som förklaras av modellen. För logistisk regression finns 

dock inte något mått som kan fånga upp den förklarade variansen så exakt då variansen av en 

dikotom variabel beror på frekvensfördelningen av variabeln. Likväl finns det mått som liknar 

den multipla regressionens R2, ett så kallat pseudo-R2. För denna uppsats har jag valt att 

redovisa Nagelkerkes R2 som visar en ungefärlig mätning av R2 som alltså är ett mått på ett 

sambands styrka och visar hur mycket varians i den beroende variabeln som förklaras av 

modellen. Jag kommer därför att redovisa förklarad varians i procent även om Nagelkerkes R2 

inte har samma träffsäkerhet som R2.166   

 

Generellt sett så ger modellerna en ganska låg förklaringskraft gällande variationen 

samhällsdeltagandet. Detta ges av att Nagelkerkes R2 enbart visar på mellan 8-20 procent 

förklarad varians vilket indikerar att modellerna lämnar en del övrigt att önska. Dock är 

kanske inte något annat att förvänta då ett beslut om att delta i en viss aktivitet kan ha en 

mängd olika och ganska komplexa orsaker då det handlar om individuella, personliga 

överväganden. Det kan också vara så att jag använder för trubbiga analysmetoder och ett 

material som inte särskilt adekvat för ändamålet.  

 

Det som också skiljer logistisk regression från ”vanliga” regressionsanalyser är tolkningen av 

b, eller Exp(b) (expected b) för logistisk regression. Vanligtvis så betyder b att en enhets 

förflyttning på den oberoende variabeln innebär b enheters förändring på den beroende 

variabeln. För logistisk regression handlar det istället om det som kallas odds ratio då det 

handlar om en dikotom beroende variabel. Odds ratio är förändringen av odds för att hamna i 

en viss kategori (inte deltagit eller deltagit) när värdet på den oberoende variabeln ökar en 

enhet. Ett Exp(b) på 1,2 för internt politiskt självförtroende betyder således att oddsen för att 

delta i en viss aktivitet är 1,2 gånger högre för varje stegs ökning av det interna politiska 

självförtroende (under kontroll för övriga variabler i modellen). Om Exp(b) istället är mindre 
                                                 
166 Garson, G. David, NC State Univeristy, http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm, 2008-12-28, 
08:50 



 

 60

än 1 så innebär detta en minskning av odds ( i viss mån sannolikheten) att ha deltagit i den 

undersökta aktiviteten vid en ökning av den oberoende variabeln (här: internt politiskt 

självförtroende).167  

 

Detta innebär också att värden på Exp(b) nära 1 indikerar en ganska liten effekt av politiskt 

självförtroende på de olika deltagandeaktiviteterna även om de är signifikanta. Många av de 

värden som jag har fått fram ligger ganska nära 1 men bör i detta fall inte ratas helt då detta 

beror också på att det är en indexvariabel med många steg som mäts vilket gör att effekten 

delas upp. Indexet för det interna politiska självförtroendet har 12 steg och det externa hela 18 

steg. Att effekterna ”döljs” syns inte minst av att betydligt högre Exp(b) fås när de dikotoma 

varianterna av politiskt självförtroende mäts.  

5.2 Deltagande i laglig, offentlig demonstration  

Det generella resultatet jag fått fram för politiska självförtroendets effekt på deltagande i 

laglig offentlig demonstration är för det första något av ett ”icke-resultat” då modellen inte 

uppvisar hög signifikans på Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit168. För samtliga 

signifikansvärden jag hittills refererat till är jag ute efter så små värden som möjligt. Vanligt 

är att söka signifikans på femprocents-nivån (ett värde som understiger 0,05). Hosmer-

Lemeshows test skall dock tolkas tvärtom så detta värde bör således överstiga 0,05 för att 

påvisa en signifikans på femprocentsnivån.169  

 

Som synes av tabell 5.1 kommer dock inte modellen som testar en eventuell effekt av politiskt 

självförtroende på deltagande i laglig offentlig demonstration upp i värden över 0,05 hur 

mycket jag än renodlar den. I steg fyra har de två icke-signifikanta variablerna kön och 

externt politiskt självförtroende plockats bort och resterande variabler i modellen är nu 

signifikanta. Ändock verkar modellen inte passa materialet, eller med andra ord, på det sättet 

jag har mätt politiskt självförtroende verkar det inte påverka deltagandet i laglig offentlig 

demonstration.  

 
 

                                                 
167 Pallant, Julie, 2007, SPSS – Survival Manual, Open University Press, Berkshire, 3rd edition, s. 176-177, 
Field, 2005, s. 225ff 
168 Testet anger hur väl den valda modellen passar det material man använder, se bl.a. Field, 2005, s. 233 och 
Garson, G. David, NC State Univeristy, http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm, 2008-12-28, 
08:50 
169 Pallant, 2007, s. 174   
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Tabell 5.1  Översikt av Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit för samtliga steg/delar i  
analysen gällande deltagande i laglig offentlig demonstration 

 
Analysdel/steg Hosmer-Lemeshow test 
1 0,002 
2 0,013 
3 0,012 
4 0,046 
Totalindex 0,012 

 
Dessutom uppvisar modellen inte någon särskilt stor förklaringskraft. Nagelkerkes R2 är lågt 

för samtliga steg/delar i analysen. Som framgår av tabell 5.2 nedan så ligger 

förklaringskraften på ungefär nio procent (om modellen skulle vara signifikant skulle vi 

kunna säga att de olika kontrollvariablerna sammantaget förklarar ungefär nio procent av 

variationen i den beroende variabeln). Detta kan dock ha delar av sitt ursprung i andra saker 

såsom att de som faktiskt deltagit i en laglig offentlig demonstration utgör en ganska liten del 

av dem som ingår i urvalet. Det pekar också på att det finns mycket annat som påverkar valet 

att delta i en laglig, offentlig demonstation.  

 
Tabell 5.2 Översikt av Nagelkerke R Square för samtliga steg/delar i  

analysen gällande deltagande i laglig offentlig demonstration 
 

Analysdel/steg Nagelkerke R square 
1 0,089 
2 0,092 
3 0,092 
4 0,099 
Totalindex 0,086 

 
Bortsett från modellens märkbart dåliga passning och låga förklaringsgrad så uppvisas en sak 

som är av intresse. Det slutgiltiga resultatet för modellen visar nämligen att det snarare är det 

interna än det externa politiska självförtroendet som verkar ha effekt på deltagandet i en laglig 

offentlig demonstration.  
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Tabell 5.3 Översikt av effekten av internt politiskt självförtroende i samtliga steg/delar i  

analysen gällande deltagande i laglig offentlig demonstration 
 

95% konfidensintervall för Exp(B) Analysdel/steg Signifikans Exp(B) 
Lower Upper 

1 0,000 1,400 1,178 1,665 
2 0,000 1,100 1,060 1,141 
3 0,000 1,100 1,061 1,140 
4 0,000 1,086 1,049 1,123 
Totalindex 0,023 1,024 1,003 1,045 
 
Tabell 5.4 Översikt av effekten av externt politiskt självförtroende i de delar av  

analysen där variabeln ingår gällande deltagande i laglig offentlig 
demonstration 

 
95% konfidensintervall för Exp(B) Analysdel/steg Signifikans Exp(B) 

Lower Upper 
1 0,220 0,899 0,758 1,066 
2 0,320 0,987 0,962 1,013 
3 0,316 0,987 0,962 1,013 
Totalindex 0,023 1,024 1,003 1,045 
 
 
Som framgår av tabellerna ovan så är det ganska tydligt att det externa politiska 

självförtroendet saknar relevans för deltagande i laglig offentlig demonstration under kontroll 

för de övriga variablerna som ingår i analysen. I alla steg uppvisas ett för högt 

signifikansvärde. Detta går i linje med resultatet från tabell 4.3 som visade markanta 

skillnader med avseende på det interna politiska självförtroendet men inte på det externa 

politiska självförtroendet. Tabell 5.3 visar också att det interna politiska självförtroendet har 

signifikans och om modellens giltighet inte kunde ifrågasättas så framstår det interna politiska 

självförtroendet som en relevant prediktor för deltagande i laglig offentlig demonstration. 

Värdet på Expected B säger oss nämligen att en ökning av det interna politiska 

självförtroendet med en enhet ökar oddsen för att deltaga i laglig offentlig demonstration 1,1 

gånger eller ungefär tio procent.170 Icke att förglömma är också att indexskalan består av 12 

steg. Vidare säger oss konfidensintervallet att vid hundra genomförda tester med beräknade 

                                                 
170 Detta innebär förstås ökad sannolikhet att ha deltagit ju högre internt politiskt självförtroende en individ 
innehar. Dock är anger inte värdet på Exp(b) sannolikheten att deltaga utan skillnaden (här ökningen) i odds ratio 
för varje steg på den oberoende variabeln (här internt självförtroende). Jag är heller inte ute efter att ange några 
exakta sannolikhetsvärden utan blott att utröna huruvida politiskt självförtroende har effekt på 
samhällsdeltagande eller inte (med andra ord: om variation i politiskt självförtroende kan förklara variation i 
samhällsdeltagande) 
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konfidensintervall för Exp(B) så skulle dessa intervall innefatta det beräknande Exp(B) i 

minst 95 av testerna. 

 
Att tro på sin förmåga verkar således vara viktigare för deltagande i laglig offentlig 

demonstration än att tro på systemet. Dessa resultat är dock inte helt och hållet pålitliga då 

modellens allmänna förklaringskraft starkt kan ifrågasättas. Resultaten får istället ses som 

antydningar gällande det politiska självförtroendets effekt på variation i laglig offentlig 

demonstration. Det är därför också svårt att återknyta till tesen om att olika former av politiskt 

självförtroende skulle påverka deltagandet. 

5.3 Köpt produkt för politiska, etiska eller miljömässiga skäl  

Det generella resultatet gällande det som kan kallas medveten konsumtion är att både det 

externa och det interna politiska självförtroendet verkar ha betydelse. Sannolikheten att med 

politiska, etiska eller miljömässiga skäl välja att köpa vissa produkter påverkas signifikant av 

variation i det politiska självförtroendet. Dessutom handlar det om en positiv påverkan både 

gällande det interna och både det externa självförtroendet, d.v.s. desto högre politiskt 

självförtroende en person har desto mer sannolikt att en person utför medveten konsumtion.  

 

Den logistiska regressionsmodellen jag använt är också signifikant enligt Hosmer-Lemeshows 

test i alla delar/steg av analysen. Detta kan utläsas i tabell 5.5 där signifikansvärdet för testet i 

samtliga fall överstiger 0,05.  

 
Tabell 5.5  Översikt av Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit för samtliga steg/delar i  

analysen gällande deltagande i medveten konsumtion 
 

Analysdel/steg Hosmer-Lemeshow test 
1 0,895 
2 0,452 
3 0,206 
Totalindex 0,197 

 
Vidare visar den logistiska regressionsmodellen på relativt stark förklaringskraft via 

Nagelkerkes R2. Värdena ligger på c:a 0,19 vilket indikerar att närapå tjugo procent av den 

totala variansen verkar förklaras av modellen som framgår av tabell 5.6.  
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Tabell 5.6 Översikt av Nagelkerke R Square för samtliga steg/delar i  
analysen gällande deltagande i medveten konsumtion 

 
Analysdel/steg Nagelkerke R square 
1 0,185 
2 0,193 
3 0,192 
Totalindex 0,191 

 
Det totala (additiva) indexet över både externt och internt politiskt självförtroende visar också 

det på en lika hög förklaringsgrad. Detta är förstås logiskt då både det interna och det externa 

politiska självförtroendet verkar ha effekt på medveten konsumtion. Själva effekten kan 

utläsas av tabell 5.7 och 5.8. En ökning av det totala politiska självförtroendet med en enhet 

ökar oddsen för att göra ett medvetet konsumtionsval 1,073 gånger eller ungefär sju procent. 

Icke att förglömma är också att indexskalan nu består av 30 steg (12 för internt politiskt 

självförtroende plus 18 för externt politiskt självförtroende).  

 
Tabell 5.7 Översikt av effekten av internt politiskt självförtroende i samtliga steg/delar i  

analysen gällande deltagande i medveten konsumtion 
 

95% konfidensintervall för Exp(B) Analysdel/steg Signifikans Exp(B) 
Lower Upper 

1 0,000 1,400 1,340 1,724 
2 0,000 1,110 1,080 1,140 
3 0,000 1,108 1,078 1,138 
Totalindex 0,000 1,089 1,073 1,104 
 
Tabell 5.8 Översikt av effekten av externt politiskt självförtroende i de delar av  

analysen där variabeln ingår gällande deltagande i medveten konsumtion 
 

95% konfidensintervall för Exp(B) Analysdel/steg Signifikans Exp(B) 
Lower Upper 

1 0,000 1,459 1,288 1,654 
2 0,000 1,079 1,059 1,100 
3 0,000 1,081 1,063 1,099 
Totalindex 0,000 1,089 1,073 1,104 
 
Tabell 5.7 och 5.8 visar även förändringen av odds för att göra ett politiskt, miljömässigt eller 

etiskt medvetet köp vid en enhets förändring av de olika dimensionerna av politiskt 

självförtroende. Effekten är till synes något större för det interna politiska självförtroendet än 

för det externa. Dock innehåller indexet för externt politiskt självförtroende fler skalsteg (18 

istället för 12) och den sammanlagda effekten delas alltså på fler enheter. Samma logik gäller 

självfallet för det första steget i varje analys som mäter politiskt självförtroende som 
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dikomatiserade variabler. Det faller sig alltså naturligt att steget från lågt till högt politiskt 

självförtroende uppvisar en större förändring i sannolikheten att utföra en viss aktivitet än ett 

steg på de 12- eller 18-gradig indexskala.   

 

Konfidensintervallen ger samma information som för föregående analys. Vid hundra 

genomförda tester med beräknade konfidensintervall för Exp(B) så skulle dessa intervall 

innefatta det beräknande Exp(B) i minst 95 av testerna.  

 

Slutligen finns det en annan intressant sak att notera angående analysen av medveten 

konsumtion som också visar på vikten att ha genomfört analyserna i flera steg och delar. Det 

är nämligen så att kontrollvariabeln Nöjd med demokratin uppvisar signifikanta värden i 

analyssteg 1 där de dikomatiserade variablerna av politiskt självförtroende används. Dock 

försvinner denna signifikans när de indexerade variablerna används.171 Det är också denna 

variabel som sedan plockas bort i steg 3 då det är den enda variabeln som inte uppvisar någon 

signifikans gentemot den beroende variabeln. Vad den ”försvunna” signifikansen från steg 1 

kan bero på kan jag enbart spekulera i då det inte faller inom uppsatsens ram att analysera 

kontrollvariablernas effekt på de olika deltagandeaktiviteterna. Men det verkar som att 

sambandet mellan att vara nöjd med demokratin och det politiska självförtroendet ser olika ut 

beroende var på skalan av det politiska självförtroendet mätningen sker (lågt eller högt). Det 

är dock tänkbart att detta också spelar in för det markant höga värdet på Hosmer-Lemeshow-

testet för steg 1 i analysen, jämfört med de övriga stegen. 

5.4 Kontakt med politiker samt statlig eller kommunal tjänsteman 

Liksom för deltagande i laglig offentlig demonstration så uppvisar de logistiska 

regressionerna för kontakt med politiker en ganska svag förklaringskraft. Mellan åtta och nio 

procent av variationen i den beroende variabeln förklaras med hjälp av modellen enligt 

Nagelkerkes R2 (se tabell 5.10). Dock verkar modellen hålla generellt då den enligt Hosmer-

Lemeshow test passar materialet eftersom värdet i samtliga steg/delar av analysen överstiger 

0,05 (se tabell 5.9).  

 

 

 

                                                 
171 För de exakta värdena se Bilaga 3 – 2. Bought product for political, ethical or environmental reason, sektion 
1B och 2B  



 

 66

Tabell 5.9  Översikt av Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit för samtliga steg/delar i  
analysen gällande kontakt med politiker/tjänsteman  

 
Analysdel/steg Hosmer-Lemeshow test 
1 0,088 
2 0,656 
3 0,354 
4 0,669 
5 0,421 
6 0,543 
7 0,467 
Totalindex 0,012 

 
 
Tabell 5.10 Översikt av Nagelkerke R Square för samtliga steg/delar i  

analysen gällande kontakt med politiker/tjänsteman 
 

Analysdel/steg Nagelkerke R square 
1 0,076 
2 0,088 
3 0,087 
4 0,080 
5 0,080 
6 0,081 
7 0,083 
Totalindex 0,086 

 
Gällande effekten av det politiska självförtroendet så bär denna analys återigen likheter med 

resultatet av de logistiska regressionerna för deltagande i laglig offentlig demonstration. Det 

verkar återigen enbart vara det interna politiska självförtroendet som har en signifikant effekt 

på sannolikheten att kontakta en politiker eller tjänsteman. Dock verkar effekten i detta fall 

vara något större än för de andra aktiviteterna. Som kan läsas ut av tabell 5.11 så är värdet på 

Exp(B) mellan 1,170 och 1,193 för analysstegen med de indexerade variablerna. Detta 

innebär 1,17-1,193 gånger högre odds att kontakta en politiker etc., för en enhets högre internt 

politiskt självförtroende, allt annat lika. Att det finns en variation i Exp(B) mellan de olika 

analysstegen är inte konstigt då jag redan konstaterat att de olika kontrollvariablerna påverkar 

det politiska självförtroendet men även den beroende variabeln. Så vid bortplockning av 

variabler som ingår i analysen påverkas alltså de övriga variablernas värden.   

 

Återigen så ger konfidensintervallen samma information som för föregående analyser. Vid 

hundra genomförda tester med beräknade konfidensintervall för Exp(B) så skulle dessa 

intervall innefatta det beräknande Exp(B) i minst 95 av testerna.  
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Tabell 5.11 Översikt av effekten av internt politiskt självförtroende i samtliga steg/delar i  
analysen gällande kontakt med politiker/tjänsteman 

 
 

95% konfidensintervall för Exp(B) Analysdel/steg Signifikans Exp(B) 
Lower Upper 

1 0,000 1,841 1,560 2,173 
2 0,000 1,193 1,153 1,235 
3 0,000 1,188 1,148 1,229 
4 0,000 1,177 1,140 1,216 
5 0,000 1,174 1,137 1,212 
6 0,000 1,170 1,135 1,207 
7 0,000 1,178 1,143 1,213 
Totalindex 0,023 1,024 1,003 1,045 
 
Tabell 5.12 Översikt av effekten av externt politiskt självförtroende i de delar av  

analysen där variabeln ingår gällande kontakt med politiker/tjänsteman 
 

95% konfidensintervall för Exp(B) Analysdel/steg Signifikans Exp(B) 
Lower Upper 

1 0,357 0,927 0,789 1,089 
2 0,354 0,989 0,965 1,013 
3 0,182 0,986 0,965 1,007 
4 0,210 0,987 0,968 1,007 
5 0,212 0,987 0,968 1,007 
Totalindex 0,023 1,024 1,003 1,045 
 
Gällande det totala indexet av politiskt självförtroende så bör inte för mycket vikt läggas vid 

dess signifikans av flera orsaker. För det första är, som framgår av tabell 5.12, externt 

politiskt självförtroende inte signifikant för variationen i den beroende variabeln kontakt med 

politiker/tjänsteman. För det andra verkar det externa politiska självförtroendet snarare 

minska oddsen för att kontakta en politiker snarare än att öka dem då Exp(B) har ett värde 

som är mindre än 1. Bortsett från att denna oberoende variabel i det här fallet är icke-

signifikant så skulle alltså en enhets ökning av det externa politiska självförtroendet innebära 

en minskning i oddset att kontakta en politiker/tjänsteman. Detta visar sig genom att Exp(B) 

för totalindexet är mycket lägre än för det interna politiska självförtroendet för sig. Det 

externa politiska självförtroendet drar ner sannolikheten. Dessutom ligger Exp(B) för 

totalindexet mycket nära 1 vilket innebär en i princip obetydlig statsvetenskaplig/politisk 

betydelse även om den är statistiskt signifikant. 

 

Intressant är också att jag för denna deltagandeaktivitet fått genomföra hela sju steg för att 

komma till en modell där samtliga kvarvarande variabler (oberoende och kontrollvariabler) 
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uppvisar signifikans för kontakt med politiker. Varför det är på detta vis är svårt att svara på. 

De variabler som tagits bort är, i stegvis ordning, Nöjd med demokratin, Klass, Kön, Externt 

politiskt självförtroende och slutligen Utbildningsnivå. De som kvarstår är då ålder, politiskt 

intresse och det interna politiska självförtroendet.  Även om det inte på rak arm går att svara 

på varför så många variabler verkar sakna betydelse för kontakt med politiker/tjänsteman så är 

modellens renodling ett tecken på att det interna politiska självförtroendet står sig bra i 

konkurrens kring alternativa förklaringar av denna form av deltagande. 

 

5.4 Internt och externt politiskt självförtroende – ett innehållsrikt icke-resultat 

För att resonera lite kring den tes som jag haft i bakhuvudet sedan uppsatsens början 

återvänder jag nu till uppsatsens sista delfråga: 

 

Går det att se någon skillnad i eventuella effekter på olika typer av samhällsdeltagande 
beroende på dimension av politiskt självförtroende? 
 

Svaret på denna fråga blir tveklöst: Nja. Svaret blir nej av tre anledningar. För det första då 

det inte finns fog för att sortera de utkristalliserade deltagandeformerna (Individuellt, 

Representativt och Synliggörande) med hjälp av de två dimensionerna av politiskt 

självförtroende. För det andra verkar det som att det externa politiska självförtroendet har 

väldigt liten relevans för samhällsdeltagande överhuvudtaget. Det är enbart för medveten 

konsumtion (”buycott”) som det externa politiska självförtroendet verkar ha relevans. En 

tredje, och kanske den mest intressanta, anledningen till att svara nej på ovanstående fråga är 

att den har sin grund i den tes som lades fram i kapitel 3.2. 

 

Individer med högt internt politiskt självförtroende deltar i större utsträckning i alla typer av 
aktiviteter än de med lågt internt politiskt självförtroende, men att ett högt internt politiskt 
självförtroende också i större utsträckning främjar mer krävande politiskt deltagande. Det 
externa politiska självförtroendet borde främja representativa former av deltagande om 
självförtroendet är högt och icke-representativa former och självförtroendet är lågt. 
 

Mina analyser stöder förvisso den första delen av tesen då det interna politiska 

självförtroendet uppvisar signifikanta effekter på alla deltagandeformer som undersökts. Dock 

blir det desto otydligare redan vid den första bisatsen. Förvisso så uppvisar det interna 

politiska självförtroendet störst effekt vid den lite mer krävande deltagandeaktiviteten att 

kontakta en politiker/tjänsteman. Å andra sidan så är effekten inte lika stor för 
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demonstrationsdeltagande där modellen inte heller verkar erbjuda en signifikant prediktion. 

Slutligen har jag fått fram det förvånande resultatet att det enbart är för köp av en produkt 

med hänvisning till politiska, etiska eller miljömässiga skäl, som det externa politiska 

självförtroendet verkar ha någon relevans. Effekten är också positiv vilket innebär att ju högre 

externt politiskt självförtroende, desto högre sannolikhet att utföra medvetna konsumtionsval. 

Detta om något fäller den framresonerade tesen då denna form av deltagande knappast kan 

räknas som en representativ form av deltagande. 

 

Att det dock inte blir ett rungande nej på frågan om skillnad i effekt på olika typer av 

samhällsdeltagande beroende på dimension av politiskt självförtroende har två anledningar. 

För det första så finns det onekligen en skillnad i effekterna då ingen effekt (externt politiskt 

självförtroende) är skiljt från en bevisad effekt (för internt politiskt självförtroende). För det 

andra har jag enbart undersökt tre konkreta deltagandeaktiviteter vilka inte alls behöver spegla 

förhållandena för allt övrigt tänkbart samhällsdeltagande. Det går därför inte att utesluta att 

tesen skulle få visst stöd om fler aktiviteter undersöktes samt om analysen gjordes mer 

sofistikerad och med ett för undersökningens syfte mer passande råmaterial. Den analys som 

gjorts måste erkännas vara något trubbig med den kunskap och det material jag haft till mitt 

förfogande. Viktigt att poängtera är dock att variation det interna politiska självförtroendet 

uppvisar signifikanta resultat för variation i samtliga deltagandeaktiviteter. Detta är något att 

ta fasta på vid framtida undersökningar om samhällsdeltagandets mekanismer.  

 

6 Slutsatser och reflektioner 

Då var det äntligen dags att lägga ihop allt det som framkommit i de fem föregående kapitlen. 

Detta kapitel har två syften. För det första att svara på den huvudfråga och de delfrågor som 

ställdes i kapitel 1.2. För det andra kommer jag att redogöra för vissa reflektioner kring de 

resultat och slutsatser jag kunnat dra. Detta kapitel är därför av både beskrivande och 

diskuterande karaktär. Denna ”dubbelhet” speglar också den erfarenhet jag fått av mina 

studier hitintills, desto mer kunskap jag införskaffar, desto fler frågor har jag.  

6.1 Delfrågorna 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida tilltron till den egna förmågan och 

uppfattningen om det politiska systemets lyhördhet påverkar det faktiska deltagandet bland 
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ungdomar i Europa, oberoende av ett antal alternativa förklarings-/påverkansfaktorer. Eller 

med andra ord (min huvudfråga): 

 

Förklarar variationen i politiskt självförtroende något av variationen i samhällsdeltagande 
bland europeiska ungdomar? 
 

Med grund i ovanstående resultat- och analysframställning så blir svaret på frågan; Ja, men 

inte på det sättet som den teoretiska framställningen vill göra gällande. För att förklara vad 

jag menar med detta kommer jag nu att besvara mina sex delfrågor.  

 
6.1.1 De deskriptiva delfrågorna 
 
Jag frågade mig i början vad som egentligen menas med termerna ungdomar, politiskt 

självförtroende och samhällsdeltagande. Efter ett visst resonemang kring innebörden i att 

tillhöra ”ungdomen” så beslutade jag mig för att definiera ungdomar som personer mellan 15 

och 29 år.172  

 

Gällande det politiska självförtroendet förde jag ett förhållandevis långt resonemang med en 

fast bas i Albert Banduras teorier om self-efficacy och i statsvetenskaplig litteratur som berört 

det som i Sverige betecknas som politiskt självförtroende. Detta/denna 

resonemang/diskussion/analys/litteraturstudie kan sägas utgöra uppsatsens kvalitativa del. Till 

syvende och sist utmejslade jag dock följande definition av politiskt självförtroende. 

 

Att känna tilltro till sin egen förmåga att påverka samhället i den riktning man anser lämplig 
samt att känna tilltro till samhällssystemets förmåga att bemöta och ta tillvara (vara lyhört 
för) ens eventuella påverkansförsök.   
      

Dock var det med det material jag hade till förfogande inte möjligt att behålla definitionen så 

pass vid som ovan utan för undersökningen har en något snävare definition använts. Med 

andra ord har jag snarare än samhällssystemets undersökt politikers lyhördhet gentemot 

medborgarnas påverkansförsök. Jag ville dock inte ändra min ursprungliga definition då den 

just var en del av ett teoretiskt resonemang och här utgör en av uppsatsens slutsatser.   

 

Till sist förde jag även ett resonemang kring samhällsdeltagande där jag också valde att ha en 

så bred definition som möjligt. Istället för att mäta politiskt deltagande har jag haft ambitionen 

                                                 
172 Vissa 30-årinar förekommer också i undersökningen. Se kapitel 2.1 Ungdomar 
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att ta ett kliv längre än samhällssystemets representativa arena. Med visst stöd från en egen 

faktoranalys och med hjälp av Teorell, Torcal och Montero Ramóns resonemang om 

deltagande utkristalliserades därför tre former av samhällsdeltagande; det individuella, det 

representativa och det synliggörande. För att inte sluta med en smärre avhandling i min hand 

valde jag sedan ut tre aktiviteter som fick representera dessa olika former.  

 
Den andra deskriptiva delfrågan berörde på vilket sätt dessa tre begrepp hängde samman och 

kunde mätas och testas. Svaret på denna fråga utmynnade den modell som kan ses i kapitel 3 

(figur 3:2) där ungdomarna förstås utgör analysenheterna på vilkas enkätsvar modellen testas.  

 
Själva analysen genomfördes i två steg där det interna och det externa politiska 

självförtroende först testades gentemot kontrollvariablerna och de olika deltagandeformerna 

via korstabeller. Vid steg två genomfördes ett antal logistiska regressioner med syfte att 

utröna det politiska självförtroendets relevans för samhällsdeltagande oberoende av andra 

tänkbara förklaringar till deltagandet.  

 

Den sista deskriptiva delfrågan var hur deltagandet bland ungdomar i Europa ser ut idag. 

Denna fråga besvarades dels genom en tabellöversikt över andelen deltagande i de olika 

aktiviteter som ingick i ESS-materialets frågor (se tabell 4.1). Dels analyserades deltagandet 

gentemot de fyra grupper som har sin grund i det politiska självförtroendets två dimensioner. 

Kort och gott så deltar Europas ungdomar olika mycket i olika aktivteter och det verkar finnas 

fog för att ungdomar med olika social bakgrund och olika värderingar innehar olika mängd av 

internt respektive externt politiskt självförtroende och deltar i olika grad (se tabell 4.2 och 

4.3). Med andra ord så verkar ungdomarna i materialet delta på olika sätt och i olika grad 

beroende på olikheter i politiskt självförtroende. 

 

6.1.2 De analytiska delfrågorna 

 

Även de analytiska delfrågorna var tre till antalet, förklarar internt politiskt självförtroende 

något i variationen i olika former av samhällsdeltagande, förklarar externt politiskt 

självförtroende något i variationen i olika former av samhällsdeltagande och om det går att 

se någon skillnad i samhällsdeltagande på de eventuella effekterna gällande de två 

dimensionerna av politiskt självförtroende. För att svara på de analytiska delfrågorna 

genomfördes ett tjugotal logistiska regressioner vars resultat redogörs för i kapitel 5. 
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Det kortaste svaret fås på fråga två av de analytiska delfrågorna. Enligt de analyser som 

genomförts verkar inte det externa politiska självförtroendet förklara särdeles mycket av 

variationen i samhällsdeltagande. Det är enbart för aktiviteten ”buycott” (Köp av produkt av 

etiska, politiska och miljömässiga skäl) som det externa självförtroendet visar signifikanta 

resultat. Dock går det förstås inte att utesluta att det skulle ha relevans för andra typer av 

deltagande än de som undersökts men mitt resultat indikerar att det har föga relevans för 

samhällsdeltagande generellt.  

 

Frågan om det interna politiska självförtroendet kräver ett lite längre svar då detta måste 

kopplas samman med den sista delfrågan och min framlagda tes. Onekligen verkar mina 

resultat tyda på att det interna politiska självförtroendet förklarar något i variationen i olika 

former av samhällsdeltagande. I alla de körningar jag genomfört har denna dimension 

nämligen visat signifikanta resultat (bortsett från att den modell jag använt inte verkat vara 

adekvat för att mäta variation i demonstrationsdeltagande). Det intressanta och i min mening 

något förvånande är att mina analyser (till stor del) visar på ett diametralt motsatt resultat än 

väntat från en teoretisk synvinkel. Jag är nu inne på den sista delfråga, huruvida det finns 

skillnader i effekter på samhällsdeltagande beroende de olika dimensionerna av politiskt 

självförtroende.  

 

Den tes som den tredje analytiska delfrågan bygger på, och som är framtagen ur ett teoretiskt 

och litteraturstudierelaterat resonemang, vill nämligen göra gällande att ett högt internt 

politiskt självförtroende bör främja deltagande i resurskrävande och i viss mån mer icke-

representativa deltagandeformer. Enligt samma logik borde det externa självförtroendet 

främja mer av representativa och voice-based aktiviteter. Dock visar det resultat jag fått fram 

att den största effekten av det interna politiska självförtroendet uppvisas för kontakt med 

politiker eller tjänsteman. En aktivitet som oftast räknas till de representativa formerna av 

deltagande. Dock innefinner sig en viss kluvenhet i detta då frågan innefattar både kontakt 

med politiker och med tjänsteman. Å ena sidan kan det tänkas att kontakt med politiker 

ganska klart ses som en representativ deltagandeaktivitet då man vill väcka en fråga i de 

representativa beslutskanalerna. Å andra sidan kan kontakt med en tjänsteman tyda på en 

form av lobbying utanför de representativa kanalerna. Resultaten blir därför svårtydda. Dock 

står det klart att kontakt med politiker/tjänsteman är mer resurskrävande än ”buycott”. Detta 

innebär dock ett, mer eller mindre, platt fall för min framlagda tes. Det som bidrar till fallet är 

också att det externa politiska självförtroendet dels inte alls verkar vara relevant för kontakt 
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med politiker/tjänsteman, dels enbart uppvisar signifikans gällande det individuella 

deltagandet (”buycott”) som kan ses som det som står längst bort från representativ 

deltagande av de tre aktiviteterna. Det är föga troligt att en politiker ser att du väljer att köpa 

en rättvisemärkt kolsyrad dryck istället för en som är producerad av ett stort multinationellt 

bolag när du veckohandlar.  

 

Likväl blir svaret på den analytiska delfrågan 3 som ovan nämnts; Nja. Mitt resultat uppvisar 

skillnader i effekt på samhällsdeltagande mellan det externa och det interna politiska 

självförtroendet. Dock utföll inte dessa skillnader riktigt som föreslagits av min tes vilket gör 

att det får bli någonting mellan ett ja och ett nej. 

  

Detta var alltså svaren på mina delfrågor men än återstår att resonera lite kring vad detta 

innebär för min huvudfråga och kring vad detta innebär för den framtida forskningen. Efter 

det följer en viss diskussion kring vad slutsatserna innebär i ett mer samhälleligt perspektiv.  

6.2 Huvudfrågan och uppsatsens generella bidrag 

Som jag redan avslöjade i början av detta kapitel så blir alltså svaret på huvudfrågan, om 

variationen i politiskt självförtroende förklarar något av variationen i samhällsdeltagande, ett 

ja, men…. Detta men kommer sig av att mina resultat visar att en del av variationen i 

samhällsdeltagandet förklaras delvis av det politiska självförtroendet med den definition som 

jag lagt fram. Helt klart finns förklaringspotential hos det interna politiska självförtroendet 

men för den andra dimensionen av uppsatsens huvudbegrepp kan visar resultaten enbart 

relevans vid en av tre aktiviteter. Det går således inte att, utifrån mina resultat, dra slutsatsen 

att den definition som jag framhållit har förklaringskraft på samhällsdeltagande i sin helhet 

(som framgår av mitt resonemang ovan). 

  

Med detta fastställt vill jag också återvända till min egen självkritik gällande undersökningen. 

Vad är det egentligen som påverkar vad? Risken kvarstår fortfarande att det är själva 

deltagandet som gör att ungdomarna tror mer på sin egen förmåga att göra skillnad och 

därmed också väljer att delta mer, d.v.s. det handlar mer om någon slags självselektion. För 

att utröna och fastställa detta krävs dock mer forskning, helst av det longitudinella slaget så 

själva orsaksriktningen av det interna politiska självförtroendet och deltagandet i samhället 

kan slås fast. Jag står dock fast vid att det borde röra sig om att riktningen går från internt 
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politiskt självförtroende till samhällsdeltagande. Dels då värderingen av sina egna förmågor 

borde vara av mindre flyktig karaktär än en konkret deltagandeaktivitet, dels utgår det interna 

politiska självförtroendet till mångt och mycket från robusta teorier från den sociala 

utvecklingspsykologin och kan således betraktas som en del av människans generella sociala 

utveckling vilket rimligtvis kommer före olika typer av samhällsdeltagande.    

 

Denna tentativa slutsats om kausaliteten leder mig också in på min viktigaste bislutsats och 

uppsatsens bidrag till diskursen. Min uppsats visar nämligen på vikten av ett tvärvetenskapligt 

perspektiv gällande ungdomars politiska socialisation i allmänhet och för samhällsdeltagandet 

i synnerhet. Detta manifesteras genom det som denna undersökning kan bidra med utöver det 

som redan gjorts på detta tema. För det första lägger jag an ett perspektiv som är bredare än 

att undersöka specifika institutioner eller åldersgrupper såsom skolan och elever i skolan 

(Almgren och Ekman) 173. För det andra försöker jag nå bortom de något förlegade och stela 

indelningarna av det samhällsdeltagandet i traditionellt och icke-traditionellt 

(Wohlgemuth)174. För det tredje tar jag teorierna om politiskt självförtroende och 

samhällsdeltagande bortom en svensk kontext (Amnå och Munck)175 och en amerikansk 

kontext (Verba et al)176. Därtill specificerar jag Banduras self-efficacy177 till den samhälleliga 

kontexten och applicerar denna psykologiska förklaringsmekanism på ett statsvetenskapligt 

problem (ungdomar som passiva demoner vilka hotar demokratin) på ett sätt som inte (å min 

vetskap) förekommit särdeles ofta hitintills. Min definition och undersökning av politiskt 

självförtroende befinner sig därmed i gränslandet mellan den psykologiska utvecklingsläran 

och den statsvetenskapliga samhällsforskningen. Som en extra bonus är undersökningen just 

gjord på ett relativt stort internationellt material vilket ger en högre generaliserbarhet och i 

princip utesluter den nationella kontextens betydelse för slutsatserna kring det politiska 

självförtroendets betydelse för samhällsdeltagande bland ungdomar.  

 

Med ovanstående i åtanke skulle jag därför vilja våga påstå att det krävs fler tvärvetenskapliga 

underökningar som gifter samman psykologiska teorier och människans väsen med den 

konkreta samhälleliga/politiska verkligheten.  Kanske skulle det inte heller vara oangenämt att 

                                                 
173 Almgren, 2006 och Ekman, 2007 
174 Wohlgemuth, 2007 
175 Amnå och Munck, 2003 
176 Verba et al., 1995 
177 Bandura, 1997 
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även engagera fler ämnen och discipliner för att få ett mer helhetlig bild av samhället och 

människan.  

  

Slutligen så vill jag framhålla att även om det externa politiska självförtroendet inte verkar ha 

något större relevans för de tre aktiviteter som undersöktes i denna uppsats så bör inte min 

definition eller mitt resonemang förkastas helt. Snarare vore en modifiering och mer stringent 

definition av det externa politiska självförtroendet på sin plats. Men kanske framförallt en 

undersökning som ställer mer adekvata frågor som kommer närmare kärnan av den tilltron till 

systemet jag vill mäta.  

6.3 Reflektion – att svara är att fråga 

För att knyta ihop säcken ordentligt vill jag nu återvända till uppsatsens inledning. Med tanke 

på det den studie som läsaren just tagit del av så kan det tyckas aningen malplacerat att inleda 

med att ifrågasätta synen på ungdomar som passiva medborgare. Syftet med uppsatsen är 

förvisso att undersöka ungdomars samhällsdeltagande, dock inte att studera graden/nivån av 

deltagande eller att undersöka deltagandets betydelse för demokratin. Varför då behålla denna 

inledning? 

 

Jo, min uppsats ifrågasätter nämligen implicit bilden av ungdomar som demokratins och 

deltagandets dödgrävare. En bild som jag personligen ser som mer destruktiv än konstruktiv 

för demokratin. Genom en breddad syn på den alltmer svårdefinierade ”ungdomsgruppen” 

och dess deltagande kan en mer nyanserad bild av demokratin i allmänhet men medborgare 

som politikon zoon i synnerhet få växa fram. I och med denna uppsats finns nu ytterliggare 

belägg för att politikens ”mjukare” sidor har relevans för det konkreta samhälls/statsbygget.  

 

Att tro på sin egen förmåga är något som är påverkbart. Det borde inte heller vara för 

kontroversiellt att hävda att det är lättare att påverka en persons interna politiska 

självförtroende än dess socioekonomiska bakgrund. Det finns alltså anledning att dels 

fortsätta forskningen kring det politiska självförtroendet, dels anledning för politiker och 

andra beslutsfattare/makthavare att tänka sig för innan de utmålar ungdomar som passiva 

demoner. Det är viktigt att ta vara på det interna politiska självförtroendet oavsett om det är 

självförtroendet som fostrar deltagandet eller tvärtom. Sambandet finns där och kan fungera 

som en positiv spiraleffekt för att stimulera tron på sin egen förmåga och därmed det för 
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demokratin ack så viktiga deltagandet och så vidare. En breddning av politik-begreppet till att 

innefatta mer än vad som sker på den representativa arenan, ett mer inkluderande 

samhällsdeltagande där även konsumtionsval och frivilligarbete kan räknas som deltagande. I 

linje med Almgrens, Ekmans och Amnås studier så krävs mer forskning kring alternativa 

förklaringsmekanismer för samhällsdeltagandet. 

 

Dessutom kvarstår funderingarna kring varför just ”buycott” påverkas av det externa politiska 

självförtroendet och inte politikerkontakt vilket enligt den förda tesen ses som ett troligare 

scenario. Att ha en tilltro till politikers lyhördhet verkar enligt min undersökning snarare 

hänga samman med något som sker i de vardagliga, det privata, än med något som tillhör det 

offentliga beslutsmaskineriet. Hur kan detta komma sig? Ser ungdomar en koppling mellan 

den politiska beslutsprocessen och utbudet på marknaden? Är det så att ungdomar gett upp 

hoppet om att en direktkontakt med en politiker skulle förändra något och istället förlitar sig 

på att marknaden skall föra deras talan? Finns det en av ungdomar upplevd åldersrasism bland 

politiker som hindrar dem från att ta direktkontakt och istället förlita sig på en ”mellanagent” 

att föra deras talan, någon som kanske tas på större allvar? Detta skulle stämma väl in på 

Banduras teorier om proxy-control samt knyta an till det som uppsats-idén bygger på, 

ungdomar och deras upplevelse att kunna påverka/göra sig hörda. Dessutom dröjer frågan om 

varför min modell inte verkade passa på demonstationsdeltagande kvar. Var 

operationaliseringen för långt från verkligheten? Varför passade den då på de andra 

deltagandeaktiviteterna? Vad har att kontakta en politiker eller tjänsteman och medveten 

konsumtion gemensamt som inte laglig demonstation har? Jag skulle kunna fortsätta med tio 

frågor till, men då även denna uppsats måste få sitt slut hejdar jag mig här. 

 

Jag nöjer mig istället med ovanstående svar på mina uppsatsfrågor, med mina slutsatser, och 

jag skulle ljuga om jag inte sa att jag är glad att uppsatsen är färdig. MEN glädjen är tillfällig 

för snart kommer de tillbaka igen, den inneboende nyfikenheten och upptäckslusten. För vad 

säger egentligen mina slutsatser? Jo, de säger mig att det finns mycket kvar att lära och att 

svara på, att ett svar nästan alltid kan följas upp.  

 

Kort och gott säger de att svara är att fråga.  

 
 



 

 77

Källförteckning 

Tryckta källor 
 
Almgren, Ellen, 2006, Att fostra demokrater – Om skolan och demokratin och demokratin i skolan, Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis (AUU):Uppsala universitetsbibliotek (distributör) 
 
Amnå, Erik, 2008, Jourhavande medborgare: samhällsengagemang i en folkrörelsestat, Lund, Studentlitteratur 
 
Amnå, Erik och Munck, Ingrid, 2003, Vem kan göra sig hörd?, i Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1, De kallar 
oss Unga - Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2003, Stockholm, Ingrid Bohlin (red.) 
 
Bandura, Albert, 1997, Self-efficacy –The Exercise of Control, New York , W. H. Freeman and Company  
 
Dahmström, Karin, 2000, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, Lund, 
Studentlitteratur, 3:e upplagan 
 
Ekman, Tiina, 2007, Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola, Göteborg: Statsvetenskapliga 
institutionen universitetet 
 
Esaiasson Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängerud, Lena, 2003, Metodpraktikan – Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2:a upplagan,  s. 32-33 
 
Europeiska Kommissionen, Generaldirektoratet för utbildning och kultur, 2001, Nya insatser för Europas 
ungdom – Vitbok, Luxemburg, Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 
 
Field, Andy, Discovering Statistics Using SPSS, 2005, 2nd ed., SAGE Publications Ltd, London 
 
Flacks, Marc, 2007, “Label Jars Not People” – How (Not) to Study Youth Civic Engagement i  Best, Amy L. 
(ed.), Representing youth – methodological issues critical in youth studies, New York, New York University 
Press 
 
Henderson, Sheila, Holland, Janet, McGrellis Sheena, Sharpe, Sue och Thompson, Rachel, 2007, Inventing 
adulthoods – a biographical approach to youth transitions, London, SAGE publications 
 
Johansson, Thomas, 2007, Ny ungdom? – Reflektioner kring utveckling, identitet och självständighet, i 
Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11 
 
Micheletti, Michele och Stolle, Dietlind, 2004, Krävande unga politiska konsumenter, i Tvärtsnitt nr 3:2004, 
Jamison, Andrew (red.) 
 
Norris, Pippa, 2002, Democratic phoenix – reinventing political activism, Cambridge, Cambridge university 
Press 
 
Pallant, Julie, 2007, SPSS – Survival Manual, Open University Press, Berkshire, 3rd edition. 
 
Pollock , Philip H., 2005, The essentials of political analysis, CQ Press, 2nd edition 
 
Raby Rebecca, 2007, Across a Great Gulf?- Conducting Research with Adolescents Engagement i  Best, Amy L. 
(ed.), Representing youth – methodological issues critical in youth studies, New York, New York University 
Press 
 
Rothstein, Bo, 2003, Sociala fällor och tillitens problem, Stockholm, SNS Förlag,  
 
Sennett, Richard, 2000, När karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin, Stockholm, Atlas  
 
Sörbom Adrienne, 2005, När vardagen blir politik, Stockholm, Atlas, s. 44 
 



 

 78

Teorell, Jan, Torcal, Mariano och Ramón Montero, José, Political particiaption – Mapping the terrain, 2007, i 
van Deth, Jan W.,  Ramón Montero, José och Westholm, Anders, Citizenship and involvement in European 
Democracies – a comparative analysis, Routledge, Oxon 
 
Verba Sidney och Nie, Norman H., 1972,  Participation in America -Political Democracy and Social Equality, 
New York, Harper and Row 
 
Verba Sidney, Schlozman Lehman, Kay och Brady, Henry E., 1995, Voice and equality: civic voluntarism in 
American politics, Cambridge, Harvard University Press 
 
Wettergren, Åsa (red.), 2006, Sociala Rörelser: politik och kultur, Lund, Studentlitteratur 
 
Wohlgemuth, Daniel, 2007, Samma villkor i politiken?, i Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:11, Unga med attityd 
- Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007, Stockholm  
 
 
Källor för ESS-materialet 
 
ESS1-European Social Survey Round 1 2002/2003, Jowell, R. and the Central Co-ordinating Team, European 
Social Survey 2002/2003: Technical Report, London: Centre for Comparative Social Surveys, City University 
(2003) (Finns att ladda ner från www.europeansocialsurvey.org om man registrerar sin e-postadress) 
 
European Social Survey, ESS1-2002  Documentation Report, Edition 6.1, The ESS Data Archive, Norwegian 
Social Science Data Services, http://ess.nsd.uib.no/index.jsp?year=2003&country=&module=documentation 
2008-11-24 14:43 
 
European Social Survey, Funding, 
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=131 och 
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=84 , 2008-
11-07, 14:47 
 
The European Social Survey (ESS) –a research instrument for the social sciences in Europe, Steering Committee 
and the Methodology Committee for an ESS, 
http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=4&Itemid=80 
2008-11-07 13:51 
 
 
Elektroniska källor 
 
Garson, G. David, NC State Univeristy, http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm, 2008-12-
28, 08:50 
 
Harvard University Press, http://www.hup.harvard.edu/catalog/VERVOI.html 2008-11-14, 15:57
 
Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord Bandura, Albert, http://www.ne.se/artikel/123412/123412, 2008-11-
14, 10:13  
 
Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökord social inlärning, http://www.ne.se/artikel/310873/310873, 2008-11-
12, 09:55 
 
 
Länkar med matnyttig information 
 
European Social Survey, www.europeansocialsurvey.org  

ESS1-European Social Survey Round 1 2002/2003 
http://ess.nsd.uib.no/index.jsp?year=2003&module=main&country 

 
Ungdomsstyrelsen, www.ungdomsstyrelsen.se 
 Europeisk volontärtjänst, www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1362,00.html 
 



BILAGA 1 – Operationalisering och kodning av variabler 

1. OBEROENDE VARIABLER  

Internt politiskt självförtroende
Internt politiskt självförtroende har mätts genom ett additivt index av nedanstående frågor från ESS-
undersökningen. Indexet bildar en skala från 0 till 12 där 0 räknas som lägst och 12 som högst. 

I samtliga fall har Refusal, Don’t know och No answer kategoriserats som missing och således inte ingått i 
beräkningarna

Question B 2 

How often does politics seem so complicated that you can't really understand what is going on?

1 Never 

2 Seldom 

3 Occasionally 

4 Regularly 

5 Frequently 
7 Refusal 

8 Don't know 

9 No answer

Question B 3 

Do you think that you could take an active role in a group involved with political issues?

1 Definitely not 

2 Probably not 

3 Not sure either way 

4 Probably 

5 Definitely 

7 Refusal 

8 Don't know 
9 No answer

Question B 4 

How difficult or easy do you find it to make your mind up about political issues ?

1 Very difficult 

2 Difficult 

3 Neither difficult nor easy 

4 Easy 

5 Very easy 

7 Refusal 

8 Don't know 
9 No answer

Vid dikomatiseringen av variabeln har följande kodning gjorts1

0-5 = LÅGT 
6-12 = HÖGT 

Externt politiskt självförtroende
Externt politiskt självförtroende har mätts genom ett additivt index av nedanstående frågor från ESS-
undersökningen. Indexet bildar en skala från 0 till 18 där 0 räknas som lägst och 18 som högst. 

1 Indelningen av högt och lågt baseras på att ungefär hälften av respondenterna uppvisar ett indexvärde mellan 0 och 5 och den andra 
hälften mellan 6 och 12. 



I samtliga fall har Refusal, Don’t know och No answer kategoriserats som missing och således inte ingått i 
beräkningarna

Question B 5 

Do you think that politicians in general care what people like you think?

1 Hardly any politicians care what people like me think 

2 Very few care 

3 Some care 

4 Many care 
5 Most politicians care what people like me think 

7 Refusal 

8 Don't know 

9 No answer

Question B 6 

Would you say that politicians are just interested in getting people's votes rather than in people's opinions?

1 Nearly all politicians are just interested in votes 

2 Most politicians are just interested in votes 

3 Some politicians are just interested in votes, others aren't 

4 Most politicians are interested in people's opinions 

5 Nearly all politicians are interested in people's opinions 
7 Refusal 

8 Don't know 

9 No answer

Question B 7 -12 

Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read 

out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust.

b10 politicians

Vid dikomatiseringen av variabeln har följande kodning gjorts2

0-6 = LÅGT 
7-18 = HÖGT 

2. BEROENDE VARIABLER 

Samhällsdeltagande
Samma fråga har använts för alla tre deltagandeformer (se nedan) 

Variablerna har omkodats så att  
0=No
1=Yes
2= Missing (Refusal, Don’t know, No answer) 

Question B 15 -24 

There are different ways of trying to improve things in [country] or help prevent things from going wrong. 

During the last 12 months, have you done any of the following?

B 15 Contacted a politician, government or local government official

B 20 Taken part in a lawful public demonstration 

B 22 Deliberately bought certain products for political, ethical or environmental reasons 

1 Yes 

2 No 

7 Refusal 

8 Don't know

9 No answer

2 Indelningen av högt och lågt baseras på att ungefär hälften av respondenterna uppvisar ett indexvärde mellan 0 och 6 och den andra 
hälften mellan 7 och 18. 



3. KONTROLLVARIABLER 

Politiskt intresse
Nedanstående fråga har använts för att mäta politiskt intresse. Frågan har omkodats enligt följande 
0=Not at all interested 
1= Hardly interested 
2= Quite interested 
3=Very interested 
4= Missing (Refusal, Don’t know, No answer) 

Vid dikomatiseringen av variabeln har följande kodning gjorts3

0-1 = LÅGT 
2-3 = HÖGT 

Question B 1 

How interested would you say you are in politics - are you...

1 Very interested 

2 Quite interested 

3 Hardly interested 

4 Or, not at all interested 

7 Refusal 

8 Don't know

9 No answer

Ålder
Nedanstående fråga har använts för att mäta respondenternas ålder. Det är en öppen fråga där födelseår 
efterfrågats.

Question F 3 (respondent) 

And in what year were you born?

Det är relativt svårt att arbeta med födelseår och jag har därmed kodat om födelseåren till ålder för att lättare 
kunna hantera materialet. Omkodningen ser ut på följande sätt: 
Födelseår Ålder 
1987  15 
1986  16 
1985  17 
-  - 
-  - 
-  - 
1973  29 
1972  30 

Vid korstabellsanalyserna har sedan följande indelningar gjorts: 

Dikotom = Ålder dikotom 

0= yngre ungdom =15-22 år 
1= alder ungdom = 23-30 år 

Kategori = Ålder kategori 

3 Indelningen av högt och lågt baseras på att ungefär hälften av respondenterna uppvisar ett indexvärde mellan 0 och 5 och den andra 
hälften mellan 6 och 12. 



0= yngst = 15-18 
1= yngre = 19-22 
2 = alder = 23-26 
3 = äldst = 27-30 

Rösträtt = Ålder rösträtt

0= ej rösträtt = 15-18 
1= rösträtt = 19-30 

Kön
Nedanstående fråga har använts för att mäta kön. Frågan har omkodats enligt följande 

0=Man
1=Kvinna
2= No answer 

Question F 2 (respondent) 

CODE SEX, respondent

1 Male 

2 Female 

9 No answer 

Utbildning
Nedanstående fråga har använts för att mäta utbildning. Frågan har omkodats enligt följande 

Dikotom = Utbildning

0=låg= 0-3 
1=hög= 4-6 
2= Refusal, Don’t Know, No answer = 7-9 

Kategori = Utbildning kategori 

0=låg= 0-2 
1=mellan= 3 
2= hög = 4-6 
3= Refusal, Don’t Know, No answer = 7-9 

Question F 6 

What is the highest level of education you have achieved?

0 Not completed primary education 

1 Primary or first stage of basic 

2 Lower secondary or second stage of basic 

3 Upper secondary 

4 Post secondary, non-tertiary 
5 First stage of tertiary 

6 Second stage of tertiary 

7 Refusal 

8 Don't know 

9 No answer

Klass
Klass har mätt genom ett index av följande frågor som mäter föräldrarnas utbildning:  

Question F 45 

What is the highest level of education your father achieved?



Question F 51 

What is the highest level of education your mother achieved?

Values and categories 

0 Not completed primary education 

1 Primary or first stage of basic 

2 Lower secondary or second stage of basic 
3 Upper secondary 

4 Post secondary, non-tertiary 

5 First stage of tertiary 

6 Second stage of tertiary 

7 Refusal 

8 Don't know 

9 No answer

Indexet är additivt och går således från 0 till 12. För de olika de olika analyserna har följande omkodningar 
gjorts.

Dikotom = Klass

0=låg= 0-5 
1=hög= 6-12 
2= Refusal, Don’t Know, No Answer =7-9 

Kategori = Klass kategori 

0=låg= 0-3 
1=mellan= 4-7 
2= hög = 8-12 
3= Refusal, Don’t Know, No Answer = 7-9 

Nöjd med demokratin
Nedanstående fråga har använts för att mäta utbildning. Frågan har omkodats enligt följande 

Dikotom = Nöjdhet

0=Icke nöjd= 0-5
1= Nöjd= 6-10 
2= Refusal, Don’t Know, No Answer = 77,88,99 

Question B 32 

And on the whole, how satisfied are you with the way democracy works in [country]? 

Instruction(s): Pre: STILL CARD 13 Post: Still use this card 

Variable name and label: STFDEM How satisfied with the way democracy works in country 

Values and categories 

00 Extremely dissatisfied 

01 1 

02 2 

03 3 

04 4 
05 5 

06 6 

07 7 

08 8 

09 9 

10 Extremely satisfied 

77 Refusal 

88 Don't know 

99 No answer


















































































