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Förtroendefulla kommunmedborgare: en fråga om lyckad 
demokratipolitik eller välmående kommuner? 

 

Introduktion 
En ökad misstro gentemot den representativa demokratins institutioner och aktörer har 

uppmärksammats i svenska kommuner och allt fler kommuner har valt att bevaka utvecklingen 

av det politiska förtroendet bland kommunmedborgarna genom att beställa återkommande 

medborgarundersökningar.1 Olika förslag på hur kommuner kan arbeta för att återvinna 

medborgarnas förtroende figurerar i forskning och praktik. Inom SKL:s projekt Medborgardialog 

ses ett kontinuerligt arbete för att involvera medborgarna i olika faser av den lokala demokratiska 

processen som en möjlig väg till återvunnet förtroende (SKL 2009:352). Genom ökade 

möjligheter för medborgarna att aktivt delta i den lokala demokratin ses möjligheter att tackla 

lågt förtroende eller valdeltagande. En liknande argumentation känns igen från flera svenska 

kommuner som bedrivit en aktiv demokratipolitik och genomfört omfattande satsningar på 

medborgardialog och medborgardeltagande.3 

Teorier som ger stöd till dessa uppfattningar uppmärksammar två mekanismer som kan förklara 

den påstådda kopplingen mellan politiskt deltagande och förtroende: Antingen kan förtroendet 

förstärkas genom att deltagandet i sig fostrar vissa positiva egenskaper hos medborgarna så som 

ökade politiska kunskaper och ett ökat ”politiskt självförtroende” (Gilljam & Jodal 2005:7, SKL 

2009:28); eller genom att den lokala demokratin blir mer responsiv gentemot medborgarnas 

värderingar och önskemål (Möller 2000:68f, SKL 2009:29). I båda fallen förstås förtroendet som 

determinerat av och påverkbart främst genom egenskaper på demokratins inflödessida, alltså av 

de processer genom vilka värden och åsikter graderas och den lokala politiken utformas.  
                                                            
1 I SCB:s medborgarundersökning som genomförs två gånger om året ingår nu 179 kommuner. Deltagande 
kommuner finns listade på SCB:s hemsida: http://www.medborgarundersokning.scb.se/deltagande.htm 

2 Baksidestext: ”Vårt demokratiska samhälle står inför olika utmaningar med ett minskat förtroende för politiska 
institutioner, ojämnt valdeltagande och ett minskat intresse för att bli medlem i politiska partier. Att öka 
medborgarnas engagemang är därför en utmaning för kommunerna och landstingen. En systematisk medborgardialog 
kan vara ett stöd i denna utveckling.” 

3 I de två svenska kommuner som gjort mest omfattande satsningar på lokala rådslag Sigtuna och Kalix, finns tydliga 
kopplingar till ett lågt valdeltagande och missnöje med möjligheterna till att utöva inflytande från medborgarna 
(Sigtuna kommun 2006:4). Södertälje är ett exempel på en kommun där satsningar på deltagande och 
medborgardialog görs i relation till en vilja att stärka det politiska förtroendet bland medborgarna. 
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Flera studier har samtidigt visat att medborgarnas politiska förtroende framförallt är beroende av 

huruvida kommunen är en bra plats att leva i.4  Detta innefattar socioekonomiskt ”välmående” 

men även hälsa och egenskaper i den fysiska miljön (Lidström 2008). Formandet av det lokala 

välmåendet är självklart kopplat till den förda politiken, men det är tydligt åtskilt från den typ av 

lösningar på problemet med sjunkande förtroende som ovan diskuterats i form av ökade 

möjligheter till inflytande.   

Denna studie ämnar undersöka huruvida satsningar på att öka delaktigheten och inflytandet för 

medborgarna i den lokala politiken kan tänkas leda till ett förstärkt politiskt förtroende i svenska 

kommuner. Studiens beroende variabel utgörs av medborgarundersökningar utförda i svenska 

kommuner där bland annat politiskt förtroende undersöks5. I analysen kommer indikatorer 

gällande medborgardeltagande och lokala demokratisatsningar studeras i relation till det politiska 

förtroendet. Dessutom prövas variabler hämtade från en konflikterande teori som istället pekar på 

det allmänna välmående i kommunen som determinerande politiskt förtroende.6 Figuren nedan 

beskriver studiens design.  

Figur 1: Analysdesign 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 För en genomgång se Lidström 2008 som bland annat nämner Norén Bertzer 2002 Rahn & Rudolph 2005 och 
Christakopoulou mfl 2001 

5 http://www.medborgarundersokning.scb.se/ 

6 Det finns många konkurrerande och komplimenterande teorier om vad som determinerar politiskt förtroende, för en 
genomgång se Mölller 2000 eller Norén Bertzer 2005. 
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Närmast kommer studiens beroende variabel, politiskt förtroende, operationaliseras. Därefter 

presenteras studiens hypoteser tillsammans med en operationalisering av de oberoende 

variablerna. Vidare följer ett avsnitt med metodologiska övervägningar för studien, varpå 

analysen presenteras. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion kring studiens resultat. 

 

Operationalisering av politiskt förtroende  
Studier av politiskt förtroende (och misstro) utgör ett omfattande statsvetenskapligt forskningsfält 

som inbegriper en stor variation av metoder, analysobjekt och analysnivåer. Vad politiskt 

förtroende egentligen är och hur det kan operationaliseras kan och har diskuterats extensivt.7 

Forskning om politiskt förtroende i kommuner och än mer i svenska kommuner utgör ett mer 

begränsat fält, men likväl finns här vissa olikheter vad gäller definitioner och operationaliseringar 

(Se exempelvis Lidström 2008, Norén Bertzer 2005).  

Ofta citerad är Stokes (1962) definition av politiskt förtroende som den grundläggande 

utvärderande orienteringen gentemot styret, grundad i medborgarnas normativa förväntningar.  

I grund och botten kan man säga att begreppet politiskt förtroende är nära kopplat till politisk 

legitimitet (Mishler & Rose 2001:30). Detta då förtroende berör medborgarnas benägenhet att 

anförtro det politiska systemet, de politiska institutionerna och dess aktörer att organisera 

maktutövande i ett samhälle.  

Politiskt förtroende delas ofta in i specifikt och diffust förtroende. Det specifika förtroendet ses 

som villkorat såtillvida att det är knutet till en viss aktör eller en viss handling, exempelvis: 

Förtroende för att ett parti som jag skänker min röst på basis av att de skall genomföra ett visst 

vallöfte. Om partiet inte levererar är chansen stor att mitt specifika förtroende för dem upphör. 

Diffust förtroende är inte på samma sätt beroende av en specifik motprestation utan bygger 

snarare på en tillit till att aktörer, institutioner eller system agerar eller fungerar enligt en 

uppsättning föredragna värden, exempelvis: Förtroende för att ett demokratiskt system ger ett mer 

rättvist samhälle än ett auktoritärt alternativ (Möller 2000:24). 

Min egen position i diskussionen om hur politiskt förtroende bör studeras är redan på förhand 

given på basis av att jag (åter)använder data från en tidigare studie och således är bunden till den 
                                                            
7 För en genomgång av de senaste 40 årens statsvetenskapliga diskussioner om politiskt förtroende se Norén Bertzer 
2005:26-37 
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operationalisering av politiskt förtroende som där används. I SCB:s medborgarundersökningar 

som används som material i denna studie operationaliseras politiskt förtroende genom följande 

enkätfrågor: 

• Vilken uppfattning har du om din kommun vad gäller hur kommunens politiker arbetar för 

kommunens bästa?            

• Vilken uppfattning har du om din kommun vad gäller hur kunniga kommunens politiker är?           

• Vilken uppfattning har du om din kommun vad gäller hur ansvarstagande kommunens politiker 

är?           

• Vilken uppfattning har du om din kommun vad gäller hur väl kommunala beslut genomförs? 

Frågorna besvaras på en tiogradig skala där extremalternativen bestämts som, ”Inte alls nöjd” 

respektive ”I högsta grad nöjd”. Ett genomsnitt av de sammanvägda svaren från alla respondenter 

i en kommun bildar en notering på en skala från 0-100, där hundra motsvarar att samtliga 

svarande markerat det högsta förtroendevärdet på alla fyra frågor.8 Denna operationalisering 

skiljer sig från tidigare studier av politiskt förtroende i svenska kommuner, främst genom att den 

utesluter frågor om medborgarnas möjligheter till inflytande och påverkan (jämför Lidström 

2008).  

Operationaliseringen innebär även att förtroende studeras främst i diffus form då frågorna inte 

kopplas till specifika företeelser eller aktörer utan bredare kategorier så som ”kommunens 

politiker” och ”din kommun”. Dessutom inkluderas här både politikernas agerande och 

genomförande av politiska beslut vilket även berör förvaltningen. Främst berörs förtroende för 

kommunspecifika aktörer men även institutioner, förtroende för det politiska systemet utesluts. 

 

Studiens hypoteser 

Studiens syfte belyses genom analyser av ett antal hypoteser om vilka faktorer som påverkar det 

politiska förtroendet i en kommun. Den första hypotesen åsyftar att lokalt välmående förbättrar 

                                                            
8 Bland kommunerna i studien är den lägsta noteringen 29 och den högsta 64. I sammanslagningen omräknas 
svarsalternativen till indexvärden enligt följande: 1 (0), 2 (11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (55,6), 7 (66,7), 8 
(77,8), 9 (88,9) samt 10 (100).  
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det politiska förtroendet, vilket hänvisar till tanken att medborgarnas förtroende är beroende på 

hur de upplever sin livssituation i kommunen i. Denna hypotes prövas genom att undersöka 

förekomsten av ett eventuellt samband mellan politiskt förtroende (i SCB:s 

medborgarundersökningar) och ett index för lokalt välmående som presenterats nedan. 

Den andra hypotesen gäller antagandet att det finns ett samband mellan politiskt förtroende och 

kommunernas arbete för att utveckla demokratin och involvera medborgarna i lokalpolitiken, 

enligt hypotesen bör aktiv lokal demokratipolitik ge ökat förtroende. För att pröva denna hypotes 

undersöks relationen mellan politiskt förtroende och antalet genomförda 

demokratiutvecklingsåtgärder i kommunerna. Denna tes vidareutvecklas i den tredje hypotesen 

som menar att effekten av lokal demokratipolitik är beroende på graden av inflytande som 

beviljas deltagande medborgare. Denna hypotes sätts på prov då de viktade index för 

demokratiutvecklingsarbete som tidigare presenterats undersöks i relation till politiskt förtroende. 

Hur de enskilda hypoteserna skall undersökas utvecklas nedan.  

 

Hypotes 1: Lokalt välmående genererar politiskt förtroende  

För att empiriskt pröva denna hypotes konstrueras en variabel för lokalt välmående. Denna 

bygger till stor del på samma data som använts av Anders Lidström i en studie av orsakerna 

bakom en identifierad samvariation mellan lokalt affärsklimat och politiskt förtroende (Lidström 

2008). I studien definieras välmående (med hänvisning till Wollman och Goldsmith 1992) som 

”the satisfaction an individual derives from the life circumstances he/she experiences” (Lidström 

2008:393). I Lidströms operationalisering innefattar denna kategori kommunmedborgarnas 

medelinkomst, hälsa, utbildningsnivå, andelen av den arbetsföra befolkningen i arbete, lokal 

brottslighet och jämställdhet i kommunen.  

Variabeln för Lokalt välmående konstrueras i denna studie som ett additivt index efter en 

faktoranalys där Lidströms variabler ingår.9 Vilka av variablerna som tillslut ingår i indexet 

avgörs av faktoranalysen som påvisar huruvida dessa variabler kan anses bilda en gemensam 

dimension (vilket påvisas genom stark samvariation) eller visar på skilda förhållanden (bristen på 
                                                            
9 All data för denna variabel är inhämtad från Kfakta. Utöver dessa variabler inkluderas i studien även ett mått på 
kommunens skattekraft (skatteunderlag i kr/inv). Denna uppgift ligger nära medelinkomsten men inkluderar alla 
beskattningsbara tillgångar. 
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samvariation). Analysen visar att en faktor fångar 57,9% av den totala variansen, denna faktor 

och de ingående variablernas laddning redovisas i Figur 2. Fem av variablerna i analysen laddar 

starkt på denna faktor (0,726 - 0,886). Utifrån analysens resultat kan denna faktor påstås påvisa 

en dimension som kan förstås som lokalt välmående. Således kommer dessa fem variabler utgöra 

variabeln. 

Figur 2: Faktoranalys, variabelkonstruktion: Lokalt välmående 

 

 

 

 

   

Fem av variablerna i analysen laddar starkt på denna faktor (0,726 - 0,886). Utifrån analysens 

resultat kan denna faktor påstås påvisa en dimension som kan förstås som lokalt välmående. 

Således kommer dessa fem variabler utgöra variabeln som konstrueras som ett additivt index med 

utgångspunkt i faktoranalysens resultat. Detta istället för att extrahera en variabel från 

faktoranalysen. Genom att istället addera originalvariablerna inkluderas all information i de 

ingående variablerna och inte endast vad som fångas inom faktorn. Det additiva indexet 

konstrueras genom att samtliga ingående variabler (fetmarkerade i figuren) standardiseras till en 

tiogradig skala och därefter adderas till en gemensam variabel för Lokalt välmående på skalan 5-

50. Ett positivt samband mellan detta index för lokalt välmående och politiskt förtroende tolkas 

som stöd för hypotesen.    

Lokalt välmående 

Skattekraft     0,886 

Medelinkomst     0,883 

Hälsa       0,726 

Jämställdhet    0,735 

Utbildningsnivå     0,779 

Kommentarer: Extraktionsmodell, Principal Component Analysis

Brottslighet     0,249 

Arbetslöshet     ‐0,420 
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Hypotes 2: Aktiv lokal demokratipolitik ger ökat förtroende  

Lokal demokratipolitik eller demokratiutvecklingsarbete definieras i denna studie som: lokala 

offentligt/politiskt initierade projekt syftade att skapa ökade möjligheter till 

medborgardeltagande, större medborgerlig insyn i lokalpolitiken och i vissa fall även mer 

inkluderande beslutsprocesser. Detta genom förnyad och utökad informationsspridning till 

medborgarna, (mindre) institutionella förändringar, introduktion av nya inslag i den politiska 

organisationen samt nya vägar för kommunikation och politisk påverkan för medborgarna 

(Bengtsson 2008:173-202, Olsson & Montin 1999:5ff., Wide & Gustavsson 2001:61ff., Montin 

1998:10).  

För att studera hypoteserna om lokal demokratipolitik inhämtas data från två källor. SCB:s 

kontinuerliga undersökningar av svensk lokal demokrati, redovisade i den så kallade 

demokratidatabasen10 utgör den ena. Den andra källan är en studie av 

demokratiutvecklingsarbete i svenska kommuner genomförd 2003 av Mikael Gilljam, Ola Jodal 

och Oscar Cliffordson vid CEFOS (Gilljam, Jodal & Cliffordson 2003, Gilljam, Jodal & 

Cliffordson 2004, Gilljam & Jodal 2005, Gilljam & Jodal 2006).  

De båda källorna bygger på liknande studier, enkätundersökningar riktade till för området 

ansvariga kommunala tjänstemän som rapporterar om kommunens demokratiutvecklingsarbete. 

Undersökningarna redovisas i kvantitativa variabler som beskriver antalet genomförda åtgärder i 

absoluta tal eller kategorivariabler som påvisar förekomsten av en viss åtgärd i kommunen (ex. 

Har kommunen genomfört någon lokal folkomröstning: 0=Nej, 1=Ja). Således görs ingen 

kvalitativ bedömning av det genomförda demokratiutvecklingsarbetet i kommunerna. 

Gilljam m.fl. kartlägger förekomsten av 27 olika slags åtgärder/projekt i svenska kommuner.11  

Materialet från denna studie har dock stora begränsningar då det endast återger det totala antalet 

                                                            
10 www.demokrati.scb.se 

11 Pensionärsråd, handikappråd, fullmäktigeinformation på hemsidan, byalag/ byaråd, utlokalisering av 
fullmäktigemöten, frågor vid fullmäktigemöten, brukarråd, informationstidning/blad, ungdomsråd,  
ungdomsfullmäktige, sändningar av fullmäktigemöten, öppna nämndsammanträden, beredning /arbetsgrupp/utskott, 
brukarstyrelser, opinionsundersökning de senaste fem åren, andra former av möten med politiker, debattforum på 
hemsidan,  möten med utvalda grupper, medborgarkontor, klagomålsinstans,  medborgarpanel, stormöten, 
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åtgärder för varje kommun. SCB:s material hanterar färre kategorier av 

demokratiutvecklingsarbete12, en fördel med detta material är att det erbjuder specifika uppgifter 

om varje åtgärd som olika kommuner genomfört.13 Materialens olika egenskaper innebär att de 

kan fylla skilda funktioner i studien. Materialet från SCB:s undersökning kommer användas i 

konstruktionen av ett multiplikativt index (för analysen av Hypotes 3).  

CEFOS undersökning är dock mer omfattande och således ett bättre material för att beskriva 

summan av genomförda åtgärder i en kommun, vilket gör att det får utgöra variabeln för 

prövning av hypotes 2. En aktiv lokal demokratipolitik operationaliseras alltså som ett högt antal 

genomförda demokratiutvecklingsåtgärder. Om antalet genomförda 

demokratiutvecklingsåtgärder samvarierar positivt med medborgarnas politiska förtroende anses 

stöd ha funnits för hypotesen i denna studie.      

 

Hypotes 3: Effekten av lokal demokratipolitik är beroende på graden av inflytande som beviljas 

deltagande medborgare 

Att använda ett kvantitativt mått som beskriver antalet genomförda demokratiutvecklingsåtgärder 

i absoluta tal i en studie av effekter på den lokala demokratin (som i studien av hypotes 2) är 

förknippat med betydande problem, vilket uppmärksammas av forskarna bakom CEFOS studien. 

Antalet genomförda åtgärder kan vara ett skenbart mått på om en kommun genomfört ett 

genomgripande demokratiutvecklingsarbete då måttet utesluter indikatorer på kvaliteten i de 

genomförda satsningarna14 (Gilljam & Jodal 2006:227). 

För att hantera denna problematik kommer jag att ge mig på uppgiften att vikta de olika 

åtgärderna och skapa ett multiplikativt index av lokalt demokratiutvecklingsarbete som ger 
                                                                                                                                                                                                 
demokratiplan/demokratiprogram, fokusgrupper, demokratiutbildning för politiker, demokratiutbildning för 
tjänstemän, folkomröstning de senaste fem åren, årligt demokratibokslut (Gilljam, Jodal & Cliffordson 2003:25) 

12 Folkinitiativ, medborgarkontor, folkomröstning, debattforum, demokratiredovisning, offentligt kalendarium, 
medborgarförslag, specifika demokratimedel, offentlig utfrågning av politiker, medborgarpaneler 

13 Då dessa material riskerar att vara överlappande, det vill säga att samma åtgärd noterats i båda undersökningarna 
kommer inte de båda materialen att användas samtidigt eller slås ihop. 

14 Huruvida medborgare engagerade sig i projektet, vilket politiskt genomslag projektet fick etc. Gilljam och Jodal 
menar dock att det är förenat med stor osäkerhet att med endast denna data i grunden konstruera icke additiva index 
över demokratiutvecklingsarbetet där olika satsningar värderas olika.  
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åtgärder av skida slag olika stort genomslag på indexet. Olika demokratiutvecklingsprojekt 

värderas här i relation till vilken grad av inflytande de har möjliggjort för deltagande medborgare. 

En analys av index över lokala demokratiutvecklingsprojekt viktade efter graden av inflytande 

innebär en empirisk prövning av studiens tredje hypotes (Effekten av lokal demokratipolitik är 

beroende på graden av inflytande som beviljas deltagande medborgare).  

En självklar teoretisk utgångspunkt för en sådan viktning utgör Sherry Arnsteins ”ladder of 

participation” (Arnstein 1969), en modell som haft stort genomslag i forskningen om politiskt 

deltagande sedan den först presenterades för 40 år sedan. Arnsteins stege blir i denna användning 

dock tagen något ur sitt ursprungliga sammanhang. Då den först presenterades var den tänkt 

användas för att kategorisera nationellt omfattande sociala kampanjer efter medborgares 

inflytande över kampanjen (Arnstein 1 969:216), uppfyllanden av lägre steg förutsätts i denna 

användning av modellen för realiserandet av de övre stegen.  

I denna studie används istället stegen för att kategorisera enskilda demokratiutvecklingsåtgärder 

och i denna användning är enskilda steg autonoma. En demokratiutvecklingsåtgärd måste med 

andra ord inte uppfylla kraven för steg 1, för att kunna uppnå steg 2 osv. Att ta kategoriseringen 

ur sitt sammanhang på detta sätt är dock mycket vanligt då denna modell blivit dominerande i 

forskning kring olika typer av deltagarorienterade demokratiska praktiker. Stegen är här 

vägledande för att avgöra i vilken riktning som olika åtgärder skall viktas.  

En svårare fråga är dock hur olika åtgärder skall viktas gentemot varandra. Är en åtgärd på nivå 2 

dubbelt så mycket värd som en åtgärd på nivå 1, eller ska den värderas mycket högre än så? 

Arnstein ger ingen vägledning gällande denna fråga. En möjlighet dock att testa ett antal skilda 

viktningar. Detta avhjälper inte det faktum att det finns en klar godtycklighet i viktningen, men 

minskar problemet såtillvida att tre olika ”godtyckliga viktingar” ger ett mer robust test av 

hypotesen än en. 

För denna studie konstrueras tre olika modeller. Först förenklas Arnsteins stege och åtta steg 

reduceras till tre. På den lägsta nivån befinner sig åtgärder som syftar till att utöka informationen 

till medborgarna (motsvarande Arnsteins tredje steg). På denna nivå befinner sig de flesta 

åtgärder som finns inkluderade i datamaterialet. Nästa nivå gäller åtgärder som innebär att 

kommunen konsulterar medborgare (motsvarar Arnsteins steg 4-6), här återfinns typer av 

åtgärder där olika slags möten arrangeras mellan kommunens medborgare och politiker eller 
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tjänstemän utan att löften om inflytande ges till medborgarna. Den tredje och högsta nivån av 

demokratiutvecklingsåtgärder innefattar det fåtal åtgärder där medborgarna delegeras inflytande 

över politiken (exempelvis folkomröstningar, rådslag och folkinitiativ). Dessa tre nivåer och 

stegens ursprungliga åtta steg beskrivs i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Arnsteins stege och studiens modeller för viktning av demokratiutvecklingsarbete 
 

 

Arnsteins "Ladder of participation"
 

Studien modeller 
 

Steg Nivåer av inflytande 

Viktning i 

modell 1 

Viktning i 

modell 2 

Viktning i 

modell 3 

8 Direkt medborgarinflytande 
3: beslutande x3 x10 x20 7 Delegerad makt 

6 Partnerskap 

5 Lyssnande 2: konsulterande x2 x5 

 

x10 

 
4 Konsultation 

3 Information 1: informerande 
 

1 

 

1 

 

1 

 2 Terapi 

1 Manipulation 

Kommentarer: Översättningen av stegens benämningar är författarens egen. 

 

Utifrån de tre nivåerna konstrueras tre modeller för viktning. I samtliga modeller värderas en 

åtgärd som innebär att utveckla informationsspridningen till medborgarna (nivå 1) lika. Gällande 

dessa åtgärder görs ingen viktning. I den första viktningsmodellen värderas en åtgärd på den 

andra nivån dubbelt så högt som en åtgärd på den första nivån och en åtgärd på den tredje nivån 

tre gånger så högt. I den andra modellen värderas en åtgärd på andra nivån fem gånger högre och 

en åtgärd på tredje nivån tio gånger högre. Den tredje modellen innebär att en åtgärd på nivå två 

värderas tio gånger högre och en åtgärd på nivå tre tjugo gånger högre än en 

informationsspridande åtgärd på nivå ett.  Modellerna beskrivs i tabell 1 ovan. 

Det bör återigen understrykas att viktningarnas storlek inte står på någon solid teoretisk grund. 

Tanken är istället att presentera ett antal skilda viktningar genom de tre modellerna för att på så 

vis täcka in hypotesen, valet av viktningarnas storlek är förutom det faktum att de tre modellerna 
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skiljer sig från varandra, därför relativt godtyckliga. Hypotesen prövas genom att de tre 

modellerna med olika viktade index för lokal demokratipolitik analyseras i relation till politiskt 

förtroende. Om de olika viktningarna av demokratiutvecklingsåtgärder ger olika utfall i 

korrelationen med medborgarnas politiska förtroende skulle det kunna ses som tecken på att 

viktningen har en effekt. Ger de olika viktningarna istället samma resultat tyder detta på att 

viktningen inte har någon betydelse. En positiv relation mellan något av de viktade indexen och 

politiskt förtroende betraktas som stöd för hypotesen att effekten av lokal demokratipolitik är 

beroende på graden av inflytande som beviljas deltagande medborgare. 

 

Kontrollsvariabler  
Utöver ovan nämnda variabler kommer analysen även innefatta ett antal kontrollvariabler valda 

med hänsyn till resultat från tidigare forskning och materialets karaktär. Dels inkluderas en 

variabel som anger antalet år som kommunens kommunstyrelseordförande innehavt sin post. 

Denna variabel ger ett mått på kontinuiteten i det politiska styret och kan även sägas beröra den 

eventuella effekten av att en specifik lokalpolitiker har ett stabilt stöd. Tanken är att antalet år 

som den högsta politiska posten i kommunen innehafts av samma person skall fungera som ett 

mått på båda dessa faktorer. Kontrollen är nödvändig då vi här söker effekten av ett antal 

variabler på politiskt förtroende oaktat dessa två omständigheter.  

Kommunens invånarantal kontrolleras även för, tidigare forskning har visat på en begränsad men 

signifikant samband som pekar på att förtroendet är högre i mindre kommuner med färre 

innevånare (Denters 2002, Mouritzen 1999:28f.). En nyligen utförds studie av svenska 

kommuner har dock visat att det kommunala politiska förtroendet är lägre i små kommuner och 

högre i större kommuner (Norén Bertzer 2007:104). Trots motstridiga resultat kan vi konstatera 

nödvändigheten i att kontrollera för innevånarantal i denna studie.     

Dessutom inkluderas en kontroll för vilket år medborgarundersökningen genomförts. Detta för att 

utesluta eventuella effekter av det politiska klimatet vid ett visst år, ett exempel på en möjlig 

sådan effekt gäller valåret 2006 då politikerna i kommunerna kan tänkas vara mer synliga än 

övriga år. Därutöver innebär de skilda undersökningstillfällena för olika kommuner att det 

tidsmässiga avståndet mellan oberoende och beroende variabel varierar, vilket utgör ett 

ytterligare skäl till att kontrollera för effekterna av året för medborgarenkätens genomförande.  
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Metodologiska överväganden 
I denna del av uppsatsen diskuteras de metodologiska implikationerna av att studien bygger på 

flera datamaterial som analyseras tillsammans samt att dessa material är insamlade vid skilda 

tidpunkter. Dessa omständigheter komplicerar studien och påverkar dess möjligheter att med 

bibehållen validitet belysa det uppställda syftet. Vissa åtgärder vidtas för att, om inte lösa, så 

åtminstone hantera dessa problem. 

Studiens datamaterial har som ovan visats framställts genom en samkörning15 av data från många 

olika studier.16 Att genomföra en studie med denna typ av ”kompositmaterial” kräver vissa 

överväganden. Viktigt är att kunna utesluta att materialen överlappar varandra så att samma 

förhållanden mäts och värderas flera gånger om. Ett sådant problem föreligger vad gäller 

studierna av lokala demokratiutvecklingsprojekt, vilket hanterats genom att de olika materialen 

används för att belysa olika hypoteser.  

De skilda materialen är insamlade från studier som genomförts vid skilda tillfällen. Detta innebär 

att olika variabler som i studien ställs emot varandra eller slås samman i index kan härstamma 

från olika tidpunkter och således i relation till skilda omständigheter. För att tackla denna 

problematik har alla material som bildar oberoende variabler koncentrerats till att omfatta en så 

komprimerad tidsperiod som möjligt. För att gå i linje med den tänka kausalitetsriktningen i 

studien (att oberoende variabler påverkar och förekommer den beroende variabeln) har år 2003 

valts som det år till vilket de flesta variabler på den oberoende sidan av studien berör. Detta är det 

första året för SCB:s medborgarundersökningar, vilket innebär att den beroende variabeln inte 

kronologiskt förekommer de oberoende. Data för den beroende variabeln är alltså daterat från 

som minst samma år fram till fem år efter oberoende variabeln.  De allra flesta oberoende 

variabler i studie baseras på undersökningar genomförda 2003. Ett fåtal variabler har inhämtats 

tidigare än 2003, beroende på bristande datatillgång.  

                                                            
15 Konstruktionen av en datafil som innehåller material från en mängd olika studier. 

16 Den främsta källan till data för de oberoende variablerna utgör K-fakta databasen utarbetad och sammanställd av 
Leif Johansson vid Lunds universitet. Dessutom används data från SCB:s kontinuerliga undersökningar om 
demokratin i svenska kommuner, den så kallade demokratidatabasen (www.scb.se/demokrati/). Utöver dessa källor 
är viss data även hämtad från SOM undersökningar och viss från en undersökning utförd vid CEFOS (Gilljam & 
Jodal 2006) 
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Det tidsmässiga avståndet mellan oberoende och beroende variabler är också ett försök att 

hantera ett annat metodologiskt problem som gäller effekterna av lokalt 

demokratiutvecklingsarbete på politiskt förtroende. Här föreligger ett ”långt avstånd mellan 

oberoende och beroende variabel” (Gilljam, Jodal och Cliffordsson 2003).  Med detta menas att 

demokratiutvecklingsåtgärderna när de genomförs berör en grupp medborgare i kommunen 

(deltagande och andra berörda) medan effekterna av desamma undersöks i kommunen som helhet 

(medborgarnas genomsnittliga politiska förtroende). Frågan är om man kan förvänta sig effekter 

av demokratiutvecklingsarbetet på kommunnivå där denna studies beroende variabel befinner sig.  

Detta är en problematik som studien inte överkommer, dock kan det tidsmässiga avståendet 

mellan beroende och oberoende variabler till viss del hantera detta problem. Om effekter på 

kommunnivå uppstår är det rimligt att de inte är en direkt konsekvens av den enskilda åtgärden 

utan en samlad konsekvens av kommunens demokratipolitik som uppstår på sikt. Uppgiften att 

analysera förekomsten av en relation mellan demokratiutvecklingsarbete och medborgerligt 

politiskt förtroende kan i denna studie även motiveras utifrån att det i den politiska praktiken 

finns föreställningar om en sådan relation som påverkar politiska prioriteringar, vilket diskuterats 

i studiens inledning. Den möjliga analytiska orimligheten får således ursäktas av den politiska 

retorikens realitet som studien ämnar diskutera.  

Studiens beroende variabel bygger på individdata som genom medelvärden aggregats till 

kommunvariabler, och således också på föreställningen att urvalet individer som besvarat enkäten 

är representativt för kommunerna som helhet. Denna studies möjligheter att uttala sig om det 

politiska förtroendet i de studerade kommunerna är beroende av denna överrensstämmelse. För 

att säkerställa felmarginalen i en aggregerad kommunvariabel används två uppgifter, antalet 

respondenter i en kommun och den inbördes variationen mellan de individuella svaren. I en 

kommun med hög homogenitet bland de svarande krävs ett mindre urval av respondenter för att 

med hög säkerhet kunna uttala sig om kommunens befolkning som helhet än i en kommun där 

svaren visar betydande olikheter.  

I denna studie vet vi inget om den inbördes variationen mellan de individuella svaren, vi får 

därför utröna felmarginalen gentemot såväl ett scenario med en helt homogen kommunbefolkning 

(10% differentiering används som lägsta tänkbara) som den största möjliga olikheten (50% 

differentiering). Vad gäller den förstnämnda uppgiften, antalet respondenter per kommun, har vi 
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tydliga uppgifter att utgå ifrån. Urvalets storlek är i SCB:s medborgarundersökningar beroende av 

antalet innevånare i kommunen, i mindre kommuner (<13000 innevånare) tillfrågas 500 personer 

och i större kommuner (>13000 innevånare) 1000 personer.17 Den genomsnittliga svarskretsen i 

gruppen med mindre kommuner är 317 personer som enligt en tabell för felmarginal i 

aggregering av kommunvariabel från individdata (Denk 2008:8) ger mellan 3,39 och 5,56% 

felmarginal beroende på variationen i den inom populationen. I undersökningen av de större 

kommunerna befinner sig felmarginalen mellan 2,63 och 4,38% då det genomsnittliga antalet 

respondenter är 587 personer.18 Totalt motsvarar antalet respondenter i studierna genomsnittligen 

1,62% av den totala befolkningen i respektive kommun.19 Sammantaget kan konstateras att 

studiens kommunvariabler för politiskt förtroende med upp till 5,56% felmarginal kan användas 

som ett uttryck för kommunbefolkningens genomsnittliga politiska förtroende.  

 

Analys 

Tabell 2 innehåller en rad regressionsmodeller som belyser de uppställda hypoteserna. Modell 1 

testar effekten av kommunens invånarantal samt året för studiens genomförande (ej redovisad i 

tabellen), detta utan att några signifikanta samband uppvisas. I modell 2 läggs även den sista 

kontrollvariabeln till som beskriver antalet år som den 2003 sittande kommunstyrelseordföranden 

innehavt sin post. Denna variabel visar ett klart signifikant positivt samband med politiskt 

förtroende i kommunen. Ett samband som består med varierande styrka genom resterande 

modeller. 

Variabeln för lokalt välmående visar sig också ha en signifikant positiv effekt på politiskt 

förtroende när den inkluderas i den tredje regressionsmodellen. Även detta ett samband som visar 

sig stabilt i resterande modeller vilket ger stöd till hypotesen att lokalt välmående genererar 

politiskt förtroende. I den tredje modellen visar sig även kommunens innevånarantal ha ett 

                                                            
17 Genomsnittliga medborgarantalet i kommuner som räknas som små ör 7143 invånare och i stora kommuner 4367 
innevånare. http://www.scb.se/Pages/List____250932.aspx 

18 Felmarginalerna är angivna vid 95% säkerhetsnivå (signifikans). 

19 SCB, Översiktstabell för medborgarundersökningen: 
http://www.medborgarundersokning.scb.se/LeveransH2008%5COversiktstabeller%5C%D6versikt_modell_C.xls 
(2009-05-25) 
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signifikant samband med politiskt förtroende. Sambandet går i negativ riktning och återfinns även 

signifikant i modell 4. 

Hypotesen om att aktiv lokal demokratipolitik ger ökat förtroende sätts på prov i den fjärde 

modellen då även antalet lokala demokratiutvecklingsåtgärder inkluderas. Resultatet är ett svagt 

positivt men icke-signifikant samband. De resterande tre modellerna (5-7) undersöker effekten av 

de olika viktningarna av lokala demokratiutvecklingsåtgärder och hypotesen att effekten av lokal 

demokratipolitik är beroende på graden av inflytande som beviljas deltagande medborgare sätts 

på prov. De tre viktningarna ger liknande resultat, icke signifikanta samband i negativ riktning. 

 

Tabell 2: Alternativa förklaringar till variationer i politiskt förtroende: Linjära 
regressionsanalyser  
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

(B1) (B2) (H2) (H3) (H4) (H4) (H4) 

Antal invånare -0,046 -0,068 -0,173* -0,237* -0,162 -0,161 -0,161 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Antal år som KS-ordf.  0,265*** 0,292*** 0,331*** 0,299*** 0,298*** 0,298*** 
 
 (0,139) (0,136) (0,137) (0,145) (0,145) (0,145) 

Lokalt välmående   0,261** 0,284*** 0,258** 0,265** 0,266** 

  (0,043) (0,044) (0,047) (0,047) (0,047) 

Lokal demokratipolitik (CEFOS)     0,093     

      (0,189)     

LDP-vikt1     -0,112   

(SCB)     (0,230)   

LDP-vikt2        -0,124  

(SCB)        (0,081)  

LDP-vikt3       -0,124 

(SCB)       (0,041) 

Antal observationer 150 149 148 141 130 130 130 
R2 0,101 0,178 0,236 0,257 0,286 0,288 0,288 
justerat R2 0,057 0,132 0,187 0,2 0,226 0,229 0,229 
Kommentarer: Den beroende variabeln utgörs av indexnoteringar för det politiska förtroendet i svenska  

kommuner, från SCB:s medborgarundersökningar 2003-2008. Tabellen redovisar betakoefficienter. ***: p<0.001, 

**: p<0.005, *: p<0.010. Signifikanta samband är skuggade. Standardfel står utskrivet inom parantes. I samtliga 

modeller kontrolleras även för året för studiens genomförande, inga signifikanta samband framkommer dock av 

dessa analyser.  
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Studiens resultat sammanfattas och relateras till de uppställda hypoteserna i tabell 3. Ett direkt 

stöd utifrån studiens resultat kan endast uppvisas gällande hypotes 1. Det bör dock påpekas att 

analysens resultat på intet sätt innebär falsifiering av övriga hypoteser, vi kan endast konstatera 

att de inte finner något stöd i studien.  

Tabell 3: Analysens resultat i relation till studiens hypoteser  

Hypotes Stöds i studien Analysresultat 

Hypotes 1: Lokalt välmående genererar politiskt 

förtroende 

Ja Signifikant positivt 

samband 

Styrka 0,258** - 0,284*** 

Hypotes 2: Aktiv lokal demokratipolitik ger ökat förtroende Nej Inget signifikant samband 

Hypotes 3: Effekten av lokal demokratipolitik är beroende 

på graden av inflytande som beviljas deltagande 

medborgare 

Nej Inget signifikant samband 

 

Reflektioner kring analysens totala förklaringskraft  

Modellerna 5-7 kan förklara störst andel av variationen i medborgerligt politiskt förtroende bland 

kommunerna, mellan 22,9% och 28,8%. Dock är antalet observationer avsevärt mycket mindre i 

dessa analysmodeller än i de övriga. Anledningen är att SCB:s demokratidatabas används som 

material för dessa variabler vilken innehåller data endast för 130 kommuner.  

Det föreligger därför en möjlighet att ökningen i förklarad varians hos den beroende variabeln i 

dessa modeller i jämförelse med de övriga beror bortfallet av kommuner (den varians som skall 

förklaras blir mindre när antalet fall minskar). För att undersöka detta har även de två övriga 

hypotestestande regressionsmodellerna (3 & 4) utförts på ett material bestående endast av de 130 

fall som återfinns i SCB:s demokratidatabas och som studerats i modellerna 5-7.  

Denna analys visar att bortfallet har en viss betydelse.  Modell 3 får vid en analys på 130 fall ett 

R2 värde på 0,262 (Justerat R2 0,208), den förklarade variansen är dock mindre än hos modell 5-7. 

Modell 4 kan vid en analys på 130 fall förklara upp till 28,8% (R2 0,288 och justerat R2 0,226) av 

variansen i politiskt förtroende och tangerar således värdet hos modell 6 och 7. Det är därför inte 
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säkert att den större förklaringskraften hos modellerna som involverar viktade index för 

demokratiutvecklingsarbete (5-7) gentemot modell 4 beror på annat än bortfallet av kommuner.  

Vid utläsningen av den totala förklarade variansen bör även hänsyn tas till de sex variablerna som 

belyser året för studien genomförande, vilka inkluderats i samtliga analysmodeller men inte 

redovisats i tabell 3. Med ett ökat antal ingående oberoende variabler ökar samtidigt den totala 

förklarade variansen oavsett om dessa inte uppvisar några signifikanta samband med den 

beroende variabeln.20  

 

Diskussion och slutsatser 

Denna studie har framförallt påvisat ett stabilt samband mellan lokalt välmående och politiskt 

förtroende bland medborgarna. Resultaten sällar sig här till en rad tidigare studier som påvisar 

detta samband. Två av de inkluderade kontrollvariablerna uppvisar i studien även signifikanta 

effekter på det politiska förtroendet. Antalet år kommunstyrelseordföranden innehavt sin post 

påvisar starkast effekt på det politiska förtroendet. Det går i detta fall inte att tala om en självklar 

kausalriktning, är det höga förtroendet resultatet av ett långvarit stabilt styre eller är förhållandet 

det motsatta? Möjligen kan dessa faktorer bilda en slags förstärkande loop. Även invånarantalet 

uppvisar i två av modellerna ett signifikant samband med förtroendet, i detta fall ett negativt 

sådant vilket går i linje med tidigare forskning. Förtroendet verkar generelt vara något högre i 

små kommuner. Möjligen går denna effekt att förstå utifrån en ökad närhet mellan politiker och 

medborgare i mindre städer. 

Gällande studiens huvudsyfte, att undersöka relationen mellan lokal demokratipolitik och 

politiskt förtroende framträder en envis frånvaro av tecken på att demokratiutvecklingsarbete 

skulle ha en positiv inverkan. Inte heller viktning av demokratiutvecklingsåtgärder efter graden 

av inflytande till medborgarna ger några positiva besked. 

Samtliga analyser av lokalt demokratiutvecklingsarbete är icke signifikanta. Av dessa uppvisar 

variabeln med det totala antalet genomförda åtgärder 2003 ett svagt positivt samband med 

politiskt förtroende. De övriga variablerna med viktningar av olika åtgärder ger negativa 

                                                            
20 I regressionsanalyser som utesluter variablerna för året för medborgarundersökningens genomförande förklarar 
modellerna 5-7 mellan 22,9 och 25,3% av den totala variansen i politiskt förtroende. 
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samband. På grund av analysernas skakiga statistiska grund skall vi inte dra några växlar av dessa 

resultat mer än att konstatera uteblivna signifikanta positiva samband.  

Med dessa resultat som bakgrund verkar uppmaningarna till satsningar på ökat 

medborgarinflytande för att stärka det politiska förtroendet, vilken uppmärksammats i uppsatsens 

inledning, befinna sig på tunn is. Förtroendet för kommunens politiker kan mycket väl ha 

förstärkts bland de medborgare som deltagit i dessa projekt men några effekter på kommunnivå 

återfinns inte i denna analys.   

Några reflektioner bör dock göras som kan vara väsentlig i detta sammanhang. En möjlighet är 

att lokala demokratiproblem (varibland lågt politiskt förtroende är ett) kan vara en orsak till 

satsningar på demokratiutveckling och lågt politiskt förtroende i kommunen. Resultatet kan alltså 

spegla en slags omvänd kausalitet där den beroende variabeln påverkar den oberoende. Avståndet 

i tid mellan variablerna (oberoende 2003 och beroende 2003-2008) är tänkt att minska denna 

problematik men kan på intet sätt garantera att helt avhjälpa den. En ytterligare reflektion är att 

retoriken om demokratiutvecklingsarbete som en potentiell lösning på en misstro gentemot 

kommunens politiker kan vara en orsak till en eventuell samvarians mellan demokratiproblem 

och demokratiutvecklingsarbete.  

Det är alltså möjligt att en positiv relation mellan satsningar på ökat inflytande för medborgarna 

och politiskt förtroende, som dock ”drunknar” i en bias gällande vilka kommuner som genomför 

dessa åtgärder. En möjlighet för en ytterligare studie vore att använda longitudinella data och 

undersöka förändringar över tid gällande det politiska förtroendet i kommuner som genomför 

omfattande demokratiutvecklingsarbete i syfte att öka förtroendet.   

Slutligen måste även konstateras att denna analys endast lyckats förklara en del av den totala 

variansen mellan det politiska förtroendet i dessa kommuner. Tidigare forskning har påvisat hur 

förtroende är ett fenomen som främst bör förstås på individnivå men som kan samvariera inom 

vissa kontexter. Således bör inte ansatsen för en studie på aggregerad nivå vara att förklara all 

varians, här krävs andra data och andra förklaringsperspektiv. 
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