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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om betydelsen av socialt kapital skiljer sig åt 

mellan olika former av politiskt deltagande. Med olika former av deltagande avses dels 

att rösta, vilket här benämns passivt deltagande, och andra mer aktiva former såsom att 

demonstrera eller kontakta en politiker. Socialt kapital definieras i termer av nätverk 

och tillit. Den teoretiska utgångspunkten är att tillgång till nätverk bland annat ökar 

sannolikheten att bli tillfrågad om att delta i aktiviteter, medan tillgång till tillit tycks 

öka en individs benägenhet att offra av sin egen tid för det gemensammas bästa. 

Datamaterialet som används är den svenska delen av European Social Survey från 2002.  

Logistisk regressionsanalys visar att tillgång till formellt nätverk är förknippad med en 

högre sannolikhet för både aktivt och passivt politiskt deltagande, medan tillgång till 

informellt nätverk inte är relaterat till politiskt deltagande. Vidare är hög tillit till 

rättsväsendet förenat med en mindre benägenhet till aktivt deltagande, medan hög tillit 

till politiker är positivt relaterat till aktivt deltagande. För passivt deltagande är hög tillit 

till riksdagen förknippad med en större sannolikhet till deltagande. 

Som uppslag till fortsatt forskning diskuteras bland annat varför nätverk tycks påverka 

deltagande, och hur tillit kan verka i relation till nätverk. Även vikten av att separera 

olika delar av det sociala kapitalet och studera vilken effekt var och en av dessa har förs 

fram.  

Nyckelord 

Politiskt deltagande, valdeltagande, socialt kapital, tillit, nätverk, logistisk regression, 

european social survey 
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Inledning 

Medborgarnas deltagande i samhällslivet lyfts ofta fram som ett grundfundament för en 

välfungerande demokrati (se t ex Verba m fl, 1995; Westholm m fl, 2004). Endast deltagande 

räcker dock inte – engagemanget måste också vara någorlunda jämnt spritt över olika 

samhällsgrupper för att politisk jämlikhet ska uppnås (jfr Westholm m fl, 2004). Om vissa 

grupper generellt hörs i mindre utsträckning riskerar deras synpunkter och behov att inte föras 

fram när politiska beslut ska fattas. 

Politiskt engagemang eller deltagande kan emellertid se väldigt olika ut. Det vanligaste sättet 

är att rösta, vilket här benämns passivt politiskt deltagande. Andra mer aktiva former är att 

demonstrera, skriva insändare, delta i aktionsgrupper, arbeta för intresseorganisationer eller 

bojkotta produkter. Distinktionen mellan passivt och aktivt politiskt deltagande är 

betydelsefull eftersom de två typerna fyller olika funktioner i den politiska beslutsprocessen. 

Val hålls till exempel endast vart fjärde år medan olika former av mer aktivt deltagande kan 

ske när som helst och på en mer vardaglig basis. Även innehållet i dessa två typer av 

engagemang skiljer sig åt. Jämfört med deltagande i allmänna val ger mer aktiva former av 

deltagande till exempel en större möjlighet att ställa detaljerade och innehållsrika krav på 

beslutsfattare (jfr Verba m fl, 1995). 

I Sverige, och i många andra länder, finns systematiska sociala skillnader i politiskt 

deltagande (Verba m fl, 1995; Westholm m fl, 2004). Tidigare forskning visar att kvinnor 

engagerar sig i mindre utsträckning än män (se t ex Burns, 2001; Verba m fl, 1997), samt att 

det föreligger ett positivt samband mellan utbildningsnivå och olika former av deltagande 

(Berinsky och Lenz, 2011; La Due Lake och Huckfeldt, 1998). Det senare kan delvis förklaras 

med att utbildning förser individer med kunskaper och färdigheter som underlättar 

samhällsdeltagande (Verba m fl, 1995). Det är även möjligt att politiska organisationer i större 

utsträckning vänder sig mot välutbildade, och på så sätt uppmuntrar deras deltagande mer 

(Hauser, 2000). Andra hävdar dock att politiskt engagemang snarare är relaterat till faktorer 

som social bakgrund och kognitiv förmåga (Berinsky och Lenz, 2011).  

Vid sidan av dessa faktorer tycks politiskt deltagande även påverkas av tillgången till socialt 

kapital (se t ex Lelieveldt, 2004). Socialt kapital består av en strukturell sida i form av 

nätverk, och en kognitiv sida i form av tillit (Bhandari och Yasunobu, 2009; Paxton, 1999). 
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Nätverk ökar bland annat sannolikheten att bli tillfrågad om att delta i aktiviteter (Schussman 

och Soule, 2005), medan tillit tycks öka en individs benägenhet att offra av sin egen tid för att 

försöka påverka samhället (Lelieveldt, 2004; Neilson och Paxton, 2010).  

Ett problem med tidigare forskning om sambandet mellan socialt kapital och politiskt 

deltagande är att den har studerat antingen aktivt eller passivt deltagande, alternativt likställt 

de båda formerna (se t ex Bevelander och Pendakur, 2009; Neilson och Paxton, 2010). 

Effekten av socialt kapital kan dock vara olika beroende på vilken typ av aktivitet det handlar 

om. Det övergripande syftet här är därför att undersöka om betydelsen av socialt kapital 

skiljer sig åt mellan olika former av politiskt deltagande. Mer specifikt är syftet att undersöka 

om individers tillgång till nätverk respektive tillit har olika betydelse för aktivt och passivt 

politiskt deltagande.  

Uppsatsen inleds med en kort genomgång av begreppet socialt kapital och tidigare forskning 

om sambandet mellan socialt kapital och politiskt deltagande. Detta följs av en redogörelse av 

det datamaterial och de analysmetoder som används. Därefter presenteras resultaten av 

analyserna, och slutligen diskuteras dessa. I diskussionsavsnittet behandlas även studiens 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning inom området. 

Teori och tidigare forskning 

Socialt kapital 

Den grundläggande idén med socialt kapital är att våra sociala relationer är en form av 

tillgång som har betydelse för olika utfall. Det kan exempelvis röra hur väl vi lyckas inom det 

ekonomiska, sociala eller politiska livet (för en mer omfattande översikt av begreppet socialt 

kapital se Bhandari och Yasunobu, 2009). Till skillnad mot saker vi äger – fysiskt kapital – 

eller kunskaper vi besitter – humankapital – så existerar det sociala kapitalet i relationer 

mellan människor (Lin, 2002; Rothstein och Stolle, 2003). Genom dessa får vi bland annat 

tillgång till resurser som påverkar våra möjligheter att forma våra liv (Tsai och Ghoshal, 
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1998). Handfasta exempel är att man av en vän kan låna saker man behöver, eller få tips om 

ett ledigt jobb.
1
 

Begreppet har använts i ett flertal och delvis överlappande betydelser. Bourdieu (1986) 

menade till exempel att socialt kapital utgörs av resurser tillgängliga för individen genom 

ömsesidiga relationer. Dessa relationer är detsamma som gruppmedlemskap, och värdet av en 

individs sociala kapital är mängden och kvaliteten på de tillgångar som kan nås därigenom 

(a.a.). Enligt Coleman (1988) är socialt kapital en aspekt av den sociala strukturen som 

underlättar handlingar för de aktörer som befinner sig inom denna struktur. Han lyfter fram tre 

typer av resurser som kan hjälpa aktörer – ömsesidighet, informationsöverföring och normer 

vilka upprätthålls med hjälp av sanktioner (a.a.). Ett ytterligare perspektiv betonar att det dels 

är individens position i ett nätverk som är avgörande för de resurser som han/hon kan nå, dels 

hur individer kan investera i sociala relationer för att öka sitt sociala kapital och i 

förlängningen förbättra sina chanser att uppnå eftersträvansvärda mål (Lin, 2002) 

Utöver detta poängteras ibland även betydelsen av normer och tillit (Putnam, 2000). Tanken 

är att de gemensamma normer och den tillit som kan uppstå i umgänget med andra underlättar 

kollektiva handlingar, vilket i sin tur gynnar både den enskilda individen och gruppen. I 

samhällen med hög tillit kan individer därmed lägga mindre tid och energi på att gardera sig 

mot att bli utnyttjade, vilket gynnar den totala produktiviteten (a.a.). Sammantaget tar alltså 

definitionerna av socialt kapital inte enbart fasta på närvaron av sociala relationer utan 

försöker även inkludera hur dessa fungerar. Dessa aspekter kan beskrivas som två 

dimensioner; en strukturell som utgörs av olika former av nätverk samt en kognitiv dimension 

som utgörs av tillit till andra individer eller samhällets institutioner (jfr Bhandari och 

Yasunobu, 2009; Uphoff och Wijayaratna, 2000).  

I den här uppsatsen definieras därför socialt kapital i termer av just nätverk och tillit (jfr 

Paxton, 1999). Denna definition fångar de två centrala aspekterna av socialt kapital – sociala 

relationer och deras innehåll – vilket är i linje med en stor del av tidigare forskning som 

                                                 
1 Likt fysiskt kapital och humankapital har socialt kapital en individuell respektive en samhällelig sida (Rothstein och Stolle, 2003; Bhandari 

och Yasunobu, 2009). Det individuella perspektivet tar fasta på att det är den enskilda individen som besitter och nyttjar det sociala kapitalet. 

Ett samhällsperspektiv använder aggregerade indikatorer på socialt kapital som förklaringsfaktor. I den här uppsatsen används begreppet på 

individnivå eftersom syftet är att studera olikheter i individers engagemang. Hade syftet istället varit att studera skillnader i deltagande 

mellan olika länder eller regioner så hade ett samhällsperspektiv varit användbart. Att tala om individnivå är inte samma sak som att det är 

individuellt. Själva essensen i begreppet är att det finns mellan individer, men individnivå innebär att man lyfter fram det sociala kapitalets 

effekt för individen (jfr Rostila, 2008). 
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studerat politiskt deltagande (se t ex Neilson och Paxton, 2010; Lelieveldt, 2004). Nedan 

diskuteras olika aspekter av nätverk och tillit, och därefter följer en redovisning av hur dessa 

delar kan vara kopplade till olika former av politiskt deltagande. 

Nätverk och tillit  

Nätverk handlar om individens tillgång till informella och formella nätverk (Uphoff och 

Wijayaratna, 2000). Informella nätverk utmärks av starka relationer mellan individer som i 

många avseenden är lika varandra, medan formella nätverk i större utsträckning kännetecknas 

av svagare relationer mellan individer med olika bakgrund och position i samhället 

(Granovetter, 1973). Relationerna kan beskrivas med begreppen bonding respektive bridging, 

där bonding syftar på de homogena sociala relationer som är utmärkande för informella 

nätverk, medan bridging syftar på relationer av en mer heterogen och överbryggande karaktär 

(Putnam, 2000). De senare kan exempelvis uppstå i föreningslivet där personer med olika 

bakgrund förs samman utifrån ett gemensamt intresse. En viktig egenskap för relationer av 

bridging-karaktär är att de utgör kanaler för informationsöverföring mellan olika grupper i 

samhället. Till skillnad mot relationer med nära vänner och bekanta riktar sig överbryggande 

relationer utåt och ger ofta tillgång till information som man inte har i sina egna nätverk.  

För att tillgång till nätverk ska vara en användbar resurs krävs även att de relationer man har 

till andra håller en viss kvalitet. Den kognitiva sidan av socialt kapital tar fasta på behovet av 

tillitsfulla relationer som en grund för olika utfall (jfr Rothstein och Stolle, 2003). Relationer 

till andra saknar betydelse om det inte finns någon form av tillit i dem, det vill säga att man i 

någon mån litar på de personer man kommer i kontakt med. Tillit riktar sig dessutom inte bara 

mot andra människor, utan kan som nämnts ovan även vara riktad mot olika delar av 

samhället. En användbar distinktion är därför att skilja mellan social tillit, som riktar sig mot 

andra människor, och institutionell tillit som riktas mot samhällsinstitutioner (Neilson och 

Paxton, 2010).
2
 

                                                 
2 Som nämnts så kompletteras den kognitiva delen av socialt kapital ibland med ytterligare en aspekt, nämligen normer. Dessa kan bland 

annat röra inställningen till att delta i samhällslivet, som till exempel att man ser det som sin plikt att rösta eller uttrycka sin åsikt i olika 

sammanhang. På så sätt kan normer ha betydelse för politiskt deltagande eftersom de påverkar beteendet oberoende av hur man uppfattar sin 

omgivning – oavsett om man litar på att andra kommer att återgälda insatser man gör är man beredd att offra av sin egen tid (Lelieveldt, 

2004). Denna aspekt kommer inte studeras i den här uppsatsen, huvudsakligen för att fokus här är de sociala relationerna, och deras innehåll 

(jfr Rothstein och Stolle, 2003).  
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Socialt kapital och politiskt deltagande 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan politiskt deltagande och tillgången 

till socialt kapital (se t ex Lelieveldt, 2004; Neilson och Paxton, 2010). I det här avsnittet 

redovisas tänkbara mekanismer, uppdelat på nätverk respektive tillit, som kan förklara detta 

samband. Dessutom presenteras empiriska resultat inom området. Avsnittet avslutas med 

hypoteser om hur nätverk och tillit påverkar aktivt respektive passivt deltagande. 

Nätverk och deltagande 

I huvudsak finns det tre förklaringar till varför nätverk har betydelse för politiskt deltagande. 

Det handlar om förfrågningar, tillgång till information och medborgerlig träning.  

Tillgång till socialt kapital i form av nätverk ökar möjligheterna både att be andra om att delta 

i aktiviteter, som till exempel ett politiskt möte, och att själv tillfrågas (Lelieveldt, 2004). Att 

bli tillfrågad har bland annat visat sig vara viktigt för att individer ska delta i demonstrationer 

(Schussman och Soule, 2005) och andra former av aktivt deltagande som att kontakta 

politiker eller bojkotta produkter (Teorell, 2003). Likaså ökar tillgången till information ju 

fler och ju större nätverk man ingår i. Att få kännedom om olika fenomen underlättar 

engagemang i olika frågor, och kan även göra individer mer uppmärksamma på befintliga 

intressekonflikter (Neilson och Paxton, 2010). En aspekt att lyfta fram är att även om 

kontakterna i sig inte är politiska, kan de ändå innehålla en politisk komponent (a.a.). Med 

vänner kan man exempelvis diskutera politik, och föreningslivet kan innebära politiska 

ställningstaganden, trots att det inte är huvudsyftet med kontakterna. 

Att vara medlem i föreningar tränar sannolikt också individer i färdigheter och kompetenser 

som underlättar olika former av politiskt deltagande (Verba m fl, 1995). Det kan röra sig om 

att organisera en tillställning, delta i diskussioner, skriva brev eller hålla presentationer (a.a.) 

Av tidigare forskning framgår också att tillgång till formella nätverk tycks vara positivt 

relaterade till både aktivt politiskt deltagande (La Due Lake och Huckfeldt, 1998; Teorell, 

2003; Guo, 2007) och passivt politiskt deltagande (Nakhaie, 2006; Bevelander och Pendakur, 

2009). Även tillgång till informella nätverk är av betydelse för aktivt politiskt deltagande 

(Lelieveldt, 2004; Son och Lin, 2008). Bilden är däremot mindre entydig när det gäller passivt 

valdeltagande. Nakhaie (2006) finner ett positivt samband mellan informella nätverk och 

valdeltagande i Kanada, men bara för lokalval. För federala val finns inga sådana samband. 
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Bevelander och Pendakur (2009) finner inga samband mellan informella kontakter och 

sannolikheten att rösta.  

Tillit och deltagande 

Den kognitiva delen av socialt kapital handlar om betydelsen av tillitsfulla relationer (Paxton, 

1999). Tillit kan öka det politiska deltagandet eftersom tillit till andra gör att man är beredd att 

offra sin egen tid då man förväntar sig att andra kommer att göra samma sak (Lelieveldt, 

2004). Det är lättare att engagera sig i gemensamma angelägenheter om man tror att även 

andra kommer engagera sig för det allmännas bästa. 

Ytterligare en anledning till varför tillit har betydelse är att hög tillit generellt sett är 

förknippad med en känsla av att man förstår och har kontroll över sin omgivning, vilket i sin 

tur ökar sannolikheten för att delta (Uslaner och Brown, 2005). Personer med hög tillit ser det 

troligtvis som meningsfullt att ge uttryck för sina åsikter för att försöka påverka politiska 

beslut. Även tillit till olika delar av samhället har betydelse. Institutionell tillit bidrar till att 

man ser det meningsfulla i att försöka påverka och förändra beslut, genom att man har en 

grundläggande tilltro till det politiska systemet som sådant (Neilson och Paxton, 2010).  

Tillit behöver dock inte ha de ovan beskrivna effekterna. Det är möjligt att hög social tillit kan 

göra individer mindre benägna att engagera sig, eftersom de förväntar sig att andra skall lösa 

de problem de ser i sin vardag (jfr Boström m fl, 2005; Neilson och Paxton, 2010). På 

motsvarande sätt är det också möjligt att låg tillit till samhällsinstitutioner påverkar individer 

till större engagemang, eftersom man upplever det som nödvändigt att ta ett större eget ansvar 

för att samhället ska fungera (jfr Boström m fl, 2005). 

Det är även intressant att fundera över relationen mellan de både formerna av tillit. En tanke 

som förts fram är att social tillit spiller över till institutionell tillit, som i sin tur bidrar till ökat 

deltagande (Nakhaie, 2008). Med andra ord, personer som litar på människor i allmänhet litar 

också i större utsträckning på samhällsinstitutioner. Om detta stämmer så bör den 

institutionella tilliten vara det som är mest betydelsefullt för själva deltagandet, det vill säga 

ett eventuellt positivt samband mellan social tillit och deltagande bör minska när man även tar 

hänsyn till institutionell tillit. 

De empiriska studier som har gjorts visar att social tillit inte är relaterat till sannolikheten för 

vare sig aktivt deltagande, i termer av deltagande i politiska möten, eller passivt deltagande i 

termer av röstdeltagande (Uslaner och Brown, 2005), men däremot positivt relaterat till att 
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köpa eller avstå att köpa något av politiska skäl, så kallad politisk konsumtion (Neilson och 

Paxton, 2010). Institutionell tillit å sin sida har visat sig ha ett positivt samband med passivt 

politiskt deltagande (Bevelander och Pendakur, 2009). 

Hypoteser 

Utifrån ovanstående teori och tidigare forskning formuleras följande fyra hypoteser kring hur 

tillgång till nätverk och tillit kan verka i relation till aktivt respektive passivt politiskt 

deltagande.  

Hypotes 1: Tillgång till formellt nätverk är positivt relaterat till både aktivt och passivt 

politiskt deltagande 

Hypotes 2: Tillgång till informellt nätverk är positivt relaterat till aktivt deltagande, men inte 

till passivt deltagande. 

Hypotes 3: Tillgång till social tillit är varken relaterat till aktivt eller passivt politiskt 

deltagande.  

Institutionell tillit består av tillit till olika delar av samhället, och de kan förväntas ha olika 

betydelse beroende på vilken del det är man tittar på. Exempelvis bör tillit gentemot riksdagen 

vara viktigt för att förstå passivt deltagande, medan andra former av tillit kan vara viktiga för 

att förstå aktivt deltagande.  

Hypotes 4: Sambanden mellan tillgång till institutionell tillit och aktivt respektive passivt 

politiskt deltagande ser olika ut beroende på vilken form av institutionell tillit som studeras.  

Data och metod 

Datamaterial 

Datamaterialet kommer från European Social Surveys (ESS) första omgång, som samlades in 

2002 och 2003. Undersökningen har sedan genomförts vartannat år i ett trettiotal europeiska 

länder, och innehåller bland annat ett brett spektrum av frågor rörande politiskt engagemang, 

socialt kapital och socioekonomisk profil. De frågor som ingår är uppdelade på tre moduler, 

varav en är densamma för alla omgångar medan de andra två roterar och upprepas med jämna 
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mellanrum. Den första omgången av ESS lämpar sig särskilt väl för studier av politiskt 

deltagande eftersom en av de ingående modulerna berör just detta.  

För Sveriges del genomfördes datainsamlingen under hösten 2002.
3
 Datamaterialet är fritt 

tillgängligt och kan laddas ned från projektets hemsida.
4
   

Den svenska delen av ESS består av ett obundet slumpmässigt urval på 3000 personer i 

åldrarna 15 år och uppåt. Av dessa deltog 1999 personer i undersökningen, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 69,5% (ESS Documentation Report).
5
 I de följande analyserna ingår 

individer från 25 år och uppåt, som inte har bortfall på någon av de ingående variablerna, 

vilket ger 1548 respondenter.
6
 Personer under 25 år exkluderas därför att forskning visat att 

politiskt deltagande och socialt kapital påverkas kraftigt vid övergången från ungdomsåren till 

tidigt vuxenskap (Jennings och Stoker, 2004). Det finns därför anledning att tro att resultat för 

denna åldersgrupp inte är representativa för den vuxna befolkningen. Att ta bort personer med 

så kallat internt bortfall betyder att samtliga analyser innehåller samma uppsättning 

respondenter. Detta eliminerar risken att resultat som skiljer sig mellan olika analyser beror på 

att olika respondenter ingår.  

Operationaliseringar 

Beroende variabler 

I studien används två beroende variabler som mäter passivt respektive aktivt politiskt 

deltagande. Passivt deltagande baseras på frågan ”Röstade du i det senaste riksdagsvalet den 

15 september i år?”. De som angett att de röstade får värdet 1, övriga 0. 

Aktivt deltagande baseras på tre frågor om vad respondenten har gjort under de senaste 12 

månaderna. Under rubriken ”Det finns olika sätt att försöka förbättra saker i Sverige eller att 

försöka hindra att saker går fel” ställs frågor om man har i) kontaktat en politiker eller 

offentlig tjänsteman, ii) arbetat i ett parti eller iii) deltagit i en laglig demonstration. De som 

angett att de gjort någon av dessa tre saker får värdet 1 på variabeln, övriga 0.  

                                                 
3 Datainsamlingen genomfördes av Statistiska Centralbyrån genom besöksintervjuer på cirka en timme vardera. Efter intervjun har 

respondenterna även fått besvara ytterligare frågor i enkätform.  

4 Datasetet som används heter ESS1SE och nås via adressen http://www.europeansocialsurvey.org/ 

5 Notera att i beräkningen av svarsfrekvenser har ogiltiga adresser, personer som flyttat utomlands och avlidna räknats bort. 

6 Majoriteten av de som exkluderas har exkluderats på grund av ålderskriteriet (n=282). 

http://www.europeansocialsurvey.org/


9 

 

Man kan diskutera om aktivt politiskt deltagande ska behandlas som en binär variabel eller 

om det är rimligare att skapa en skala från 0 till 3, där varje person får en poäng för varje form 

av deltagande. Det senare innebär att mer information behålls i variabeln eftersom det då 

framgår hur många former av deltagande en person angett. Fördelen med en binär indelning är 

att fokus blir på om en person har eller inte har varit politiskt aktiv. Dessutom är det mindre 

lämpligt att behandla variabeln som kontinuerlig eftersom det är olika aktiviteter som ingår. 

Det är till exempel skillnad på att demonstrera jämfört med att kontakta en politiker (för en 

diskussion av övriga aspekter av den här variabeln, se appendix).
7
 

Oberoende variabler 

Tillgång till formellt nätverk mäts som antal medlemskap i föreningar och organisationer. 

Variabeln bygger på frågor om medlemskap i fem olika typer av organisationer och kan 

därför anta värden från 0, inte medlem i någon organisation, till 5 vilket motsvarar 

medlemskap i fem organisationer. De organisationer respondenten kan ange att hon eller han 

är medlem i är i) idrottsförening eller förening för utomhusaktiviteter, ii) kultur- eller 

hobbyförening, iii) en organisation för humanitär hjälp, mänskliga rättigheter, minoriteter 

eller invandrare, iv) en religiös eller kyrklig förening och v) en organisation för vetenskap, 

utbildning eller hem och skola.
8
 

Informellt nätverk mäts med frågan ”Hur ofta umgås du med vänner, släktingar eller 

arbetskamrater?”. Svarsalternativen är ”aldrig”, ”mindre än en gång i månaden”, ”en gång i 

månaden”, ”flera gånger i månaden”, ”en gång i veckan”, ”flera gånger i veckan” samt, ”varje 

dag”. För att underlätta tolkningen har svaren delats in i tre kategorier – sällan, ibland och 

ofta.
9
 I analyserna används dummyvariabler för de olika kategorierna med ”sällan” som 

referenskategori.
10

  

                                                 
7 Var och en av de aktiviteter som det frågas om har också analyserats separat, och resultaten skiljer sig inte substantiellt från de 

resultat som fås med en dikotom indelning. 

8 Partimedlemskap har medvetet valts bort som mått på formellt nätverk eftersom det finns en risk att det mäter ungefär samma sak 

som frågan i den beroende variabeln om arbete i ett parti.  

9 I kategorin sällan ingår de som svarat ”aldrig” och ”mindre än en gång i månaden”. De som svarat ”En gång i månaden”, ”Flera gånger i 

månaden” och ”En gång i veckan” ingår i kategorin ibland. I kategorin ofta räknas svaren ”Flera gånger i veckan” och ”Varje dag”. De som 

svarat ”aldrig” (n=6) har grupperats i kategorin sällan eftersom de utgör så få individer och därmed inte är meningsfulla att analysera separat. 

10 Dummyvariabler gör det möjligt att inkludera kategoriska variabler i regressionsmodellerna. De kan bara anta värdena 0 eller 1, och 

koefficienten för en dummyvariabeln visar sambandet jämfört med den referenskategori som valts (Edling och Hedström, 2003).  



10 

 

Social tillit mäts med frågan ”Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta 

människor eller att man inte kan vara nog försiktig när man har att göra med andra 

människor?” (jfr Uslaner och Brown, 2005). Svaret på frågan har angetts på en skala från 0 

till 10, där 0 är minst tillit och 10 mest tillit.  

Institutionell tillit mäts med tre frågor som rör hur mycket man litar på olika delar av det 

offentliga samhället: ”Jag vill att du på en skala från 0 till 10 talar om hur stor tillit du 

personligen har till var och en av följande institutioner” i) Sveriges riksdag, ii) rättsväsendet 

och iii) politiker” (jfr Neilson och Paxton, 2010). Lägsta poäng indikerar ingen tillit alls 

medan högsta poäng indikerar fullständig tillit. 

Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler i analyserna är kön, hushållsinkomst, ålder, sysselsättningsstatus, hindrande 

hälsoproblem och högsta avslutade utbildning. Kön, hushållsinkomst och utbildningsnivå är 

faktorer som sedan tidigare är välkända för att predicera politiskt deltagande (för kön se Burns 

m fl, 2001; Verba m fl, 1997, för inkomst se Verba m fl, 1995 och för utbildning se Berinsky 

och Lenz, 2011; La Due Lake och Huckfeldt, 1998). Syftet med att kontrollera för ålder är att 

fånga upp effekten av att befinna sig i olika stadier av livet. Exempelvis är det tänkbart att 

personer med småbarn har andra möjligheter till deltagande jämfört med pensionärer. 

Sysselsättningsstatus kan vara betydelsefullt eftersom arbete bland annat påverkar hur stor tid 

man har till förfogande för politiska aktiviteter. På motsvarande sätt kan hälsoproblem ha en 

effekt, det vill säga att individer med svag hälsa i mindre utsträckning har möjlighet att 

engagera sig i olika aktiviteter. Vad gäller vissa specifika problem är det också möjligt att 

hälsoproblem leder till högre politiskt engagemang genom arbete i exempelvis 

patientföreningar. 

Kön är en dummyvariabel, kvinna är kodat som 1 och man som 0.  

Hushållsinkomst är en ordinalskalevariabel som anger nettomånadsinkomst med 12 steg, från 

”mindre än 1400 kronor” till ”mer än 94 000 kronor”.
11

  

Ålder är kontinuerlig och mäts i år. 

                                                 

11 Samtliga kategorier är 1) mindre än 1400 2) 1400-2800 3) 2800-4700 4) 4700-9400 5) 9400-14100 6) 14100-19000 7) 19000-

23000 8) 23000-28000 9) 28000-47000 10) 47000-70000 11) 70000-94000 12) mer än 94000. Indelningen är överlappande men det 

redogörs inte hur inkomster som ligger på gränsen hanteras. Syftet med analyserna är i första hand inte att studera inkomst och 

politiskt deltagande, varför detta troligtvis inte påverkar resultaten. 
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Sysselsättningsstatus skapas från frågan om vad respondenten haft för huvudsaklig 

sysselsättning under de senaste sju dagarna. De som angett förvärvsarbete får 1 på variabeln, 

och övriga får 0.  

Hindrande hälsoproblem kontrolleras genom frågan ”Hindras du på något sätt i dina dagliga 

aktiviteter av någon långvarig sjukdom eller funktionshinder, krämpor eller psykiska 

besvär?”. De som angett att de i mycket eller i någon utsträckning hindras får värdet 1, övriga 

som svarat nej får 0. 

Högsta avslutade utbildning skiljer mellan i) ofullständig grundskola eller grundskola, ii) 

gymnasieutbildning samt iii) högskole- eller universitetsutbildning. I analyserna inkluderas 

dessa kategorier som dummyvariabler, med ofullständig grundskola/grundskola som 

referenskategori.  

Metod 

Sambanden mellan olika former av socialt kapital och aktivt respektive passivt politiskt 

deltagande studeras här med logistisk regressionsanalys. Denna metod har likheter med linjär 

regressionsanalys men är att föredra när utfallsvariabeln är binär (Edling och Hedström, 

2003).
12

 Liksom vid linjär regression visar en logistisk modell de oberoende variablernas 

samband med den beroende variabeln när övriga variabler i modellen hålls konstanta, men 

koefficienterna måste tolkas med större försiktighet eftersom varje variabels effekt påverkas 

av värdena på de övriga variablerna (a.a.). Dessutom påverkar icke-observerad heterogenitet 

koefficienterna (Mood, 2010) vilket gör att jämförelsen av koefficienters storlek mellan 

modeller blir problematisk. En förändring av en koefficient kan bero både på införandet av 

nya variabler, men även på att den icke-observerade heterogeniteten förändrats. 

Resultaten redovisas som oddskvoter, vilka kan tolkas som den procentuella förändringen i 

oddset, när den oberoende variabeln förändras en enhet och övriga variabler hålls konstanta 

(Edling och Hedström, 2003). Oddskvoter under 1 innebär minskad sannolikhet medan 

oddskvoter över 1 innebär ökad sannolikhet för det studerade utfallet, vilket här är olika 

former av politiskt deltagande.  

                                                 
12 Linjär regressionsanalys (OLS) med en binär variabel är problematisk eftersom prediktionerna kan falla utanför det önskade 

intervallet, och det finns även en risk för heteroskedasticitet. Ofta är även de linjära antaganden som görs i OLS orealistiska för binära 

utfall (Edling och Hedström, 2003). 
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Utöver oddskvoterna redovisas även signifikansnivåer och pseudo-R
2
. Signifikansnivån anger 

sannolikheten för att det samband som observeras i stickprovet skulle ha uppkommit av en 

slump om det i populationen som helhet inte finns något samband. Exempelvis så anger en 

nivå på fem procent att vi i fem fall av hundra skulle få en regressionskoefficient av den här 

storleken eller större även om koefficienten i populationen skulle vara noll. Pseudo-R
2
 visar 

den procentuella reduktionen i log-likelihood med modellen, i jämförelse med att använda den 

relativa sannolikheten för utfallet.
13

 Log-likelihood-funktionen indikerar hur pass väl 

modellen passar datamaterialet och ett högre pseudo-R
2
 innebär bättre anpassning (a.a.).   

Resultat 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av datamaterialet, och därefter presenteras de 

logistiska regressionsanalyserna. Dessa innehåller dels en redovisning av de enkla sambanden 

mellan olika former av socialt kapital och politiskt deltagande, dels en redovisning av hur 

sambanden ser ut med kontrollvariabler inkluderade. För att kunna jämföra och se skillnader 

mellan aktivt och passivt politiskt deltagande presenteras modellerna med respektive 

beroende variabel bredvid varandra. Först fokuseras nätverk och därefter tillit. Avslutningsvis 

ges exempel på vilken betydelse tillgång till nätverk respektive tillit kan ha för den faktiska 

sannolikheten för aktivt respektive passivt politiskt deltagande. 

Beskrivning av datamaterialet 

Av Tabell 1 nedan framgår att 88 procent av respondenterna deltog i riksdagsvalet 2002, 

vilket är en högre andel än det faktiska valdeltagandet det året som var 80,1 procent (Val 

2002, Valmyndigheten). Detta ger en fingervisning om att urvalet kan vara något snedvridet, 

till förmån för individer som i större utsträckning är passivt deltagande.  

  

                                                 

13                 
       

   
 där     är värdet på log-likelihood-funktionen för den modell som innehåller oberoende variabler och 

    är värdet på log-likelihood-funktionen för en modell med enbart interceptet (Edling och Hedström, 2003). 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik av variabler (n=1548). 

 Andel Medelvärde Median Min Max  

Beroende variabler       

    Passivt deltagande (1=ja) 0,88   0 1  

    Aktivt deltagande (1=ja) 0,23   0 1  

Kontrollvariabler       

    Kvinna 0,47   0 1  

    Ålder  50,0 (15,8) 49 25 93  

    Inkomst (kategoriserad)  7,10 7 1 12  

    Har arbete 0,66   0 1  

    Hälsoproblem 0,27   0 1  

    Grundskola/ofullständig grundskola 0,47   0 1  

    Gymnasieutbildning 0,18   0 1  

    Universitets-/högskoleutbildning 0,35   0 1  

Oberoende variabler       

    Informellt nätverk       

        Sällan 0,10   0 1  

        Ibland 0,43   0 1  

        Ofta 0,47   0 1  

    Formellt nätverk       

        Medlemskap   1,07 (1,00) 1 0 5  

    Tillit      

        Social 6,17 (2,16) 7 0 10  

        Riksdagen 5,98 (2,25) 6 0 10  

        Rättsväsendet 6,09 (2,24) 7 0 10  

        Politiker 4,76 (2,11) 5 0 10  

Standardavvikelse inom parentes. 

Vidare framgår att 23 procent engagerat sig i någon form av aktivt deltagande. Det är svårt att 

hitta direkta jämförelsetal för aktivt engagemang eftersom det inte registreras, men i likhet 

med passivt deltagande är det troligt att även dessa former av engagemang kan vara något 

överskattade i urvalet. Fördelningen mellan män och kvinnor är någorlunda jämn, med 47 

procent kvinnor. Cirka hälften av respondenterna har grundskola eller ofullständig grundskola 

som högsta avslutade utbildning, och den andra hälften har gymnasie- (18 procent) respektive 

högskole- eller universitetsutbildning (35 procent). Inkomstvariabeln, som är på 
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ordinalskalenivå, har en median på 7 och ett medelvärde på 7,10. I appendix, Figur A:1, visas 

antalet respondenter i respektive inkomstkategori. 

I urvalet har 66 procent angett att de är förvärvsarbetande, och 27 procent att de har någon 

form av hälsoproblem som utgör ett hinder i deras dagliga liv. 

På frågan om hur ofta man umgås med vänner, släktingar och arbetskamrater – måttet på 

informellt nätverk – har 47 procent angett ”ofta”, 43 procent ”ibland” och endast 10 procent 

”sällan”. Medelvärdet för tillgång till formella nätverk är strax över 1, vilket betyder att i 

genomsnitt är respondenterna medlemmar i en organisation eller förening (se även appendix, 

Figur A:2 som visar fördelningen av antalet medlemskap). När det gäller medelvärdena för de 

olika måtten på tillit så ligger dessa relativt jämnt samlat runt 6, vilket betyder att dessa 

samhällsinstitutioner åtnjuter ungefär lika mycket förtroende. Undantaget är tillit till politiker 

som är något lägre, med ett medelvärde på 4,76.  

Nätverk 

Nästa steg i analysen är att undersöka sambanden mellan tillgång till nätverk och politiskt 

deltagande. I Tabell 2 nedan visas resultatet av fyra logistiska regressionsmodeller med 

passivt respektive aktivt deltagande som beroende variabel. I modell 1 och 3 redovisas endast 

de bivariata sambanden, och i modell 2 och 4 studeras dessa samband med kontroll för kön, 

ålder, inkomst, sysselsättning, hälsa och utbildning.  

Av modell 1 och 3 i Tabell 2 framgår att det finns ett positivt och signifikant samband mellan 

tillgång till formellt nätverk och både passivt respektive aktivt politiskt deltagande. För 

tillgång till informellt nätverk finns inga signifikanta samband, vilket innebär att personer som 

umgås mycket med vänner, släktingar och arbetskamrater inte engagerar sig i större 

utsträckning än de som umgås i mindre utsträckning. 

Dessa mönster förändras inte i modell 2 och 4 när vi även kontrollerar för bakgrundsvariabler. 

De signifikanta sambanden mellan tillgång till formellt nätverk och deltagande kvarstår 

medan motsvarande samband för informellt nätverk är icke-signifikanta. För nätverk verkar 

det alltså inte finnas någon skillnad för aktivt respektive passivt politiskt deltagande. I linje 

med den första hypotesen så är sannolikheten för deltagande större med ökad tillgång till 

formellt nätverk oavsett vilken typ av engagemang som studeras. Enligt hypotes två 

förväntades däremot informellt nätverk ha betydelse för aktivt deltagande, men inte för 
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passivt deltagande. Denna hypotes får inte stöd i analyserna, utan här verkar tillgång till 

informellt nätverk vare sig vara relaterat till aktivt eller passivt politiskt deltagande.  

Av kontrollvariablerna framgår emellertid att kvinnor har en signifikant lägre sannolikhet att 

delta aktivt, något som är i linje med tidigare studier (se t ex Burns, 2001; Verba m fl, 1997). 

Vidare tycks personer som upplever att de har hindrande hälsoproblem delta i större 

utsträckning än övriga. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att dessa engagerar 

sig bland annat i patientföreningar eller rättighetsgrupper som vill förbättra villkoren för 

exempelvis funktionshindrade. Som väntat framgår det också att både gymnasieutbildade och 

högskole-/universitetsutbildade engagerar sig aktivt i större utsträckning än de med en kortare 

utbildning. 

För passivt politiskt deltagande finns det inga signifikanta skillnader i deltagande mellan 

kvinnor och män. Till skillnad mot vad som gäller för aktivt deltagande, där deltagandet för 

personer med hälsoproblem är signifikant högre, så röstar personer med hälsoproblem i 

mindre utsträckning jämfört med personer utan hälsoproblem. För passivt deltagande är också 

en högre inkomst förknippad med en större sannolikhet till deltagande. Även för utbildning är 

det till viss del annorlunda samband än för aktivt deltagande – för passivt deltagande är det 

bara personer med högskole-/universitetsutbildning som deltar i större utsträckning än 

individer med kortare utbildning.  
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Tabell 2. Samband mellan nätverk och politiskt deltagande (logistisk regressionsanalys, oddskvoter). 

 Aktivt deltagande Passivt deltagande
 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
 oddskvot sig. oddskvot sig. oddskvot sig. oddskvot sig. 

Kontrollvariabler         

  Kvinna   0,67 **   1,37  

  Ålder   1,03    1,03 *** 

  Inkomst   1,01    1,16 ** 

  Har arbete   1,04    1,25  

  Hälsoproblem   1,43 *   0,69 * 

  Grundskola/ofullständig (ref.)   1,00    1,00  

  Gymnasieutbildning   1,46 *   1,13  

  Universitetsutbildning   2,23 ***   2,75 *** 

Informellt nätverk         

  Sällan (ref.) 1,00  1,00  1,00  1,00  

  Ibland 1,37  1,40  1,27  1,26  

  Ofta 1,49  1,61  0,94  1,07  

Formellt nätverk         

  Medlemskap 1,48 *** 1,37 *** 1,43 *** 1,29 ** 

Log likelihood -808,7  -786,3  -544,3  -513,7  

Pseudo R
2
 0,03  0,06  0,02  0,07  

n 1548  1548  1548  1548  

* Signifikant på 5%-nivån ** Signifikant på 1%-nivån *** Signifikant på 1‰-nivån 
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Tillit 

På motsvarande sätt som för nätverk undersöks sambanden mellan tillgång till tillit och 

politiskt deltagande. I Tabell 3 nedan redovisas fyra logistiska regressionsanalyser där modell 

1 och 3 visar enkla samband mellan tillit och deltagande, medan modell 2 och 4 även 

kontrollerar för kön, ålder, inkomst, sysselsättning, hälsa och utbildning.  

I den första modellen framgår det att det inte finns några signifikanta samband mellan 

sannolikheten till aktivt deltagande och de olika formerna av tillit. För passivt deltagande, 

modell 3, är däremot hög tillit till riksdagen förknippad med en större sannolikhet för 

deltagande, vilket föga förvånande innebär att personer med en högre tillit till riksdagen röstar 

i större utsträckning än individer med en lägre tillit.  

Modell 2 i Tabell 3 visar hur tillit förhåller sig till aktivt deltagande vid kontroll för 

bakgrundsvariabler. Då framträder både tillit gentemot rättsväsendet och tillit gentemot 

politiker som betydelsefulla. Det finns ett negativt samband mellan tillit till rättsväsendet och 

aktivt deltagande som innebär att personer som hyser en hög tillit till rättsväsendet har en 

mindre sannolikhet att ha engagerat sig jämfört med personer med en lägre tillit. Det omvända 

sambandet gäller för hög tillit till politiker som är förknippat med en högre grad av aktivt 

deltagande.  

I modell 4 undersöks sambanden mellan tillit och passivt deltagande med kontroll för 

bakgrundsvariabler. Det mönster som framgick i modell 3 kvarstår, med ett positivt samband 

mellan tillit till riksdagen och passivt politiskt deltagande.  

Beroende på vilken form av deltagande vi tittar på så verkar tillit alltså ha olika betydelse. För 

aktivt deltagande har tillit till rättsväsendet och politiker betydelse, medan det för passivt 

deltagande är tillit till riksdagen som är det avgörande. I linje med hypotes 3 har social tillit 

inte något samband med benägenheten till politiskt deltagande.  
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Tabell 3. Samband mellan tillit och politiskt deltagande (logistisk regressionsanalys, oddskvoter). 

 Aktivt deltagande Passivt deltagande
 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
 oddskvot sig. oddskvot sig. oddskvot sig. oddskvot sig. 

Kontrollvariabler         

  Kvinna   0,67 **   1,36  

  Ålder   1,01    1,03 *** 

  Inkomst   1,05    1,15 ** 

  Har arbete   1,09    1,28  

  Hälsoproblem   1,43 *   0,72  

  Grundskola/ofullständig (ref.)   1,00    1,00  

  Gymnasieutbildning   1,44    1,01  

  Universitetsutbildning   2,60 ***   2,55 *** 

Tillit         

  Social 1,02  1,00  1,07  1,02  

  Riksdagen 1,05  1,02  1,19 *** 1,16 ** 

  Rättsväsendet 0,95  0,93 * 0,96  0,94  

  Politiker 1,07  1,11 * 1,07  1,09  

Log likelihood -826,6  -796,6  -531,3  -503,4  

Pseudo R
2
 0,01  0,04  0,04  0,09  

n 1548  1548  1548  1548  

* Signifikant på 5%-nivån ** Signifikant på 1%-nivån *** Signifikant på 1‰-nivå
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För att undersöka om tillgång till nätverk respektive tillit verkar oberoende av varandra skapas 

två modeller där alla delar av socialt kapital finns med, men det förändrar inga samband 

substantiellt.
14

 Med andra ord kvarstår de samband som redovisats och diskuterats ovan även 

när tillit och nätverk ingår i samma modell. Detta kan ses som en indikation på att det 

verkligen är oberoende mekanismer som ligger bakom hur tillgång till tillit och nätverk 

relaterar till politiskt deltagande.    

I teoridelen diskuterades även den inbördes relationen mellan social och institutionell tillit. Är 

det så att social tillit spiller över i institutionell tillit, som i sin tur är det som är betydelsefullt 

för att gå och rösta? I Tabell 4 nedan redovisas en stegvis logistisk regression med passivt 

deltagande som beroende variabel.
15

 Av tabellen framgår att var för sig har social respektive 

institutionell tillit ett signifikant samband med sannolikheten att rösta, men när man även 

kontrollerar för olika former av institutionell tillit så blir sambandet mellan social tillit och 

passivt deltagande icke-signifikant. Det här tyder på att individer med social tillit är mer 

benägna att rösta i allmänna val, men än viktigare är att de känner tillit till samhällets 

institutioner, och mer specifikt att de känner tillit till riksdagen.  

Tabell 4. Samband mellan tillit och passivt deltagande (logistisk regressionsanalys, 

oddskvoter). 

 Passivt
a 

Passivt
a 

Passivt
a 

 oddskvot sig. Oddskvot sig. oddskvot sig. 

Tillit        

  Social 1,08 *   1,02  

  Riksdagen   1,16 ** 1,16 ** 

  Rättsväsendet    0,94  0,94  

  Politiker   1,09  1,09  

Log likelihood -515,9  -503,6  -503,4  

Pseudo R2 0,07  0,09  0,09  

n 1548  1548  1548  

a Modellen kontrollerar även för kön, ålder, inkomst, arbete, hälsoproblem och utbildning. 
* Signifikant på 5%-nivån ** Signifikant på 1%-nivån *** Signifikant på 1‰-nivån. 

 

                                                 
14 Dessa modeller visas ej här. 

15 Samma analys gjordes även med aktivt deltagande som beroende variabel, men i den modellen uppvisade social tillit inte något 

signifikant samband med politiskt deltagande.  
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Ovan har sambanden redovisats som oddskvoter, vilka kan tolkas som den procentuella 

förändringen i oddset, när den oberoende variabeln förändras en enhet och övriga variabler 

hålls konstanta (Edling och Hedström, 2003). Ett mer intuitivt mått på vad oddskvoterna 

innebär är hur den faktiska sannolikheten för deltagande varierar beroende på tillgång till 

socialt kapital. I Figur 1 och 2 nedan har sannolikheten för politiskt deltagande predicerats 

utifrån olika aspekter av socialt kapital genom att hålla alla övriga variabler vid deras 

medianvärden.
16

  

Av Figur 1 framgår hur sannolikheten att vara passivt respektive aktivt deltagande varierar 

efter antalet medlemskap. Som väntat är det betydligt mer sannolikt att en person deltar 

passivt än att han/hon deltar aktivt. För en individ som inte är medlem i någon förening alls är 

sannolikheten för passivt deltagande ungefär 0,80. Motsvarande värde för aktivt deltagande är 

cirka 0,10.
17

 För en individ som är medlem i fem föreningar har sannolikheten för passivt 

deltagande ökat till cirka 0,95 och till strax över 0,30 för aktivt deltagande. 

Figur 1. Predicerad sannolikhet för aktivt och passivt deltagande utifrån antal 

medlemskap (interpolerade värden). 

 

 

I Figur 2 nedan visas sannolikheten för passivt och aktivt deltagande utifrån grad av tillit. 

Som framgick av tidigare redovisade analyser så är tillit till riksdagen betydelsefullt för 

passivt deltagande. I figuren syns till exempel att för en person som angett ”ingen tillit alls” 

                                                 
16 Eftersom förändringen i sannolikhet påverkas av värdet på de övriga variablerna konstanthålls dessa vid sina medianvärden. 

17 Sannolikheten anges här mellan 0 och 1, där 0 innebär att händelsen aldrig inträffar och 1 att händelsen alltid inträffar. 
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till riksdagen är sannolikheten att han/hon röstar cirka 0,75. En individ med ”fullständig tillit” 

har däremot en sannolikhet för passivt deltagande på strax över 0,90.  

För aktivt politiskt deltagande är tillit till rättsväsendet och tillit till politiker viktigt. Hög tillit 

till politiker är förknippat med en större benägenhet att engagera sig, medan hög tillit till 

rättsväsendet tvärtom är förknippat med en lägre sannolikhet att delta. En person med ”ingen 

tillit alls” till rättsväsendet har en predicerad sannolikhet för aktivt deltagande på cirka 0,25. 

För en person med ”fullständig tillit” har sannolikheten sjunkit till ungefär 0,15. Motsvarande 

för olika grader av tillit till politiker är 0,10 för ingen tillit alls och 0,25 för fullständig tillit.  

Figur 2. Predicerad sannolikhet för passivt och aktivt politiskt deltagande utifrån grad av 

tillit (interpolerade värden).  

 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att Figur 1 och 2 visar hur tillgång till socialt kapital spelar 

en substantiell roll för sannolikheten att individer deltar politiskt i olika former. Även om 

detta gäller för både aktivt och passivt deltagande är det framförallt för aktiva former som den 

relativa skillnaden i sannolikhet förändras mest.  
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om betydelsen av socialt kapital skiljer sig åt för olika 

former av politiskt deltagande. Mer specifikt var syftet att undersöka om individers tillgång 

till nätverk respektive tillit har olika betydelse för aktivt och passivt deltagande. Med aktivt 

deltagande avsågs sådant som att demonstrera eller kontakta en politiker, medan passivt 

politiskt deltagande syftade på att rösta. Tillgång till nätverk utgörs av formella och 

informella nätverk. Tillgång till tillit handlar dels om vilken tillit man har till andra 

människor, dels om vilken tillit man hyser gentemot olika delar av samhället. 

Den första hypotesen utgick från att betydelsen av tillgång till formellt nätverk är densamma 

för både aktivt och passivt politiskt deltagande. De empiriska resultaten tyder på att så är 

fallet – för både aktivt och passivt deltagande finns det signifikanta positiva samband mellan 

tillgång till formellt nätverk och sannolikheten till politiskt deltagande. Med andra ord så är 

tillgång till ett större formellt nätverk förknippat med en större sannolikhet till politiskt 

deltagande. Detta har i huvudsak förklarats med att nätverk ökar möjligheten att bli tillfrågad 

att delta (Lelieveldt, 2004; Teorell, 2003), ger ökad tillgång till information (Neilson och 

Paxton, 2010) och att föreningsliv ger en möjlighet till träning av färdigheter som är viktiga 

för politiskt deltagande (Verba m fl, 1995). Om det är den senare aspekten som är mest 

betydelsefull borde det spela roll i vilken grad man deltar i den aktuella föreningen. 

Engagerade medlemmar får rimligtvis en större träning jämfört med mindre engagerade 

medlemmar. Utan att ta hänsyn till grad av engagemang finns alltså ett samband mellan 

nätverk och deltagande, vilket kan tyda på att rekryterings- och informationsaspekten är 

betydelsefull. För att ta del av förfrågningar spelar det inte lika stor roll hur pass engagerad 

man är, även mindre aktiva medlemmar kan bli tillfrågade eller upplysta om olika aktiviteter 

genom exempelvis medlemstidningar eller annan intern kommunikation. 

Den andra hypotesen testade antagandet att tillgång till informellt nätverk är förknippad med 

ett högre aktivt deltagande, men inte med högre passivt deltagande. Analysresultaten ger inget 

stöd för den här hypotesen eftersom tillgång till informellt nätverk saknar betydelse för både 

aktivt och passivt politiskt deltagande. Att resultaten inte är de väntade kan bero på att aktivt 

deltagande definierades annorlunda än vad som gjorts tidigare, och att de former som studeras 

inte är beroende av informella kontakter. Med tanke på vilka typer av deltagande som 
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undersökts är detta kanske en mindre trolig orsak, snarare kan det bero på att måttet som 

används brister i hur pass väl det fångar upp tillgång till informellt nätverk. Frågan som ställs 

handlar om hur ofta man umgås med vänner, släktingar eller arbetskamrater vilket inte är 

detsamma som storleken på det informella nätverket. Dessutom specificeras inte vad som 

menas med ”umgås” och det finns därför en risk att respondenter tolkar frågan olika. För vissa 

kanske en snabb träff är att umgås, medan andra endast räknar de gånger man tillbringar en 

längre tid tillsammans. Ytterligare en svaghet är att arbetskamrater ingår i frågan, eftersom det 

kan diskuteras om de verkligen ska räknas till det informella nätverket (se även appendix för 

en diskussion kring reliabilitet och validitet).  

Den tredje hypotesen handlade om tillgång till social tillit. Utifrån tidigare forskningsresultat 

förväntades social tillit inte vara relaterat till varken aktivt eller passivt deltagande. Denna 

hypotes får stöd då inga signifikanta samband mellan tillgång till social tillit och någon form 

av politiskt deltagande finns i materialet. Däremot tyder resultaten på att social tillit är 

betydelsefullt såtillvida att den kan ”spilla över” i institutionell tillit, som i sin tur har 

betydelse för deltagande (jfr Nakhaie, 2008).  

Den fjärde och sista hypotesen handlade om betydelsen av tillgång till institutionell tillit. 

Institutionell tillit består av tillit riktad mot olika delar av samhället och det antogs att 

sambanden är olika för aktivt respektive passivt deltagande, beroende på vilken del av den 

institutionella tilliten man studerar. Analysresultaten pekar på att så också verkar vara fallet. 

För aktivt deltagande är tillit till rättsväsendet och tillit till politiker betydelsefullt, medan det 

för passivt deltagande är tillit riktad gentemot riksdagen som spelar roll. Särskilt intressant att 

notera är att det finns ett negativt samband mellan tillit till rättsväsendet och aktivt politiskt 

deltagande, vilket innebär att personer med en hög tillit till rättsväsendet engagerar sig i 

mindre utsträckning än personer med låg tillit till rättsväsendet. För de övriga formerna av 

tillit så går sambanden i positiv riktning, vilket innebär att personer med en högre tillit deltar 

mer än personer med en lägre tillit.  

De här resultaten kan vara ett svar på frågan kring vilken roll tillit spelar – ökar benägenheten 

att delta därför att man litar på att engagemanget kan ge ”utdelning” eller minskar 

engagemanget därför att man litar på att andra tar ansvar för problem i samhället? Genom att 

studera olika delar av tillit mot samhället framträder ett nytt mönster för hur institutionell tillit 

kan verka. I jämförelse med tidigare forskning som behandlat institutionell tillit i 

sammanslagen form (se t ex Neilson och Paxton, 2010) så leder den här uppdelningen av 

institutionell tillit i olika delar till en fördjupad förståelse av dess betydelse. 
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Vad har då dessa resultat för betydelse för att förstå systematiska skillnader i deltagande? För 

det första tyder analyserna på att tillgång till socialt kapital har en substantiell betydelse för att 

förstå vem som deltar politiskt. Exempelvis kan sannolikheten för aktivt deltagande skilja 

uppemot 20 procentenheter för individer med olika stor tillgång till formellt nätverk, och 

därför är socialt kapital troligtvis en viktig nyckel för att förstå skillnader i olika 

samhällsgruppers politiska deltagande. Man kan till exempel diskutera om en del av effekten 

av utbildning på deltagande kanske består i tillgång till större nätverk och/eller förändring i 

nivåerna av tillit. För det andra så är det viktigt att känna till vilken form av socialt kapital 

som har betydelse för olika typer av deltagande. Analyserna har visat att tillgång till socialt 

kapital inte enbart är förknippad med ett högre deltagande utan att det skiljer sig mellan å ena 

sidan aktivt och passivt deltagande, och å andra sidan olika delar av kapitalbegreppet.  

I anslutning till diskussionen av resultaten så finns det några viktiga begränsningar att ta i 

beaktande. En begränsning är bortfallet som dels beror på att respondenter valt att inte delta i 

undersökningen över huvud taget, dels att vissa inte svarat på alla frågor i undersökningen. 

Risken är att de personer som fallit bort skiljer sig systematiskt från de personer som ingår i 

studien, och därför påverkar resultaten i någon riktning. Det är mycket svårt att avgöra om så 

är fallet här, men som nämnts är valdeltagandet högre i urvalet än det faktiska valdeltagandet 

det år undersökningen gjordes, vilket ger en indikation på att personer som är mer deltagande 

också i större utsträckning besvarat undersökningen. Det kan även vara så att denna 

överrepresentation speglar en benägenhet att till viss del överdriva sitt engagemang för att 

man vill framstå som en ”god medborgare”. 

Ett annat problem som hör samman med den här typen av tvärsnittsundersökning är att 

fastställa kausala samband. Det är möjligt att den kausala riktningen är omvänd jämfört med 

vad som implicit har antagits här, det vill säga att politiskt deltagande leder till ökad tillgång 

till formellt nätverk. Motsvarande resonemang kan föras om tillit – deltagande kanske 

förändrar tilliten hos individer och det är det orsaksförhållandet som observeras här. Det kan 

även vara så att sambandet mellan tillgång till formellt nätverk och politiskt deltagande inte 

beror på att nätverk leder till ökat deltagande, utan att det är någonting annat som förklarar 

både nätverk och deltagande. Man kan exempelvis tänka sig att en viss typ av individer både 

är aktiva politiskt och benägna att engagera sig i föreningar av olika slag.  

I huvudsak finns det två sätt att komma åt dessa problem. Det ena sättet är att använda 

paneldata och följa individer över tid för att se vad som kommer först, nätverk/tillit eller 

politiskt deltagande. Det andra sättet är att utifrån en teoretisk idé om vad det är hos de olika 
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delarna av socialt kapital som leder till deltagande ställa upp hypoteser och pröva om dessa 

får stöd i data. Ett exempel på detta är att kontrollera för effekter som man tror förklarar 

sambandet mellan nätverk och deltagande och se hur sambandet då påverkas. Ett svagare 

samband är en indikation på att man faktiskt ser en effekt av nätverken i sig. 

Trots dessa begränsningar pekar ändå resultaten på att socialt kapital är kopplat till politiskt 

deltagande. Till skillnad mot vad vissa tidigare studier har visat är det dock inte enbart så att 

större tillgång till socialt kapital är förknippad med ett högre deltagande, utan olika delar av 

det sociala kapitalet har olika betydelse för olika typer av politiskt engagemang. Det här 

understryker vikten av att inte betrakta socialt kapital som något enhetligt, utan som en 

tillgång vilken består av flera delar. Likaså finns det ett värde i att skilja mellan olika former 

av politiskt deltagande, både för att de fyller olika funktioner i den politiska beslutsprocessen, 

men också för att det troligtvis är olika mekanismer som ligger bakom att individer engagerar 

sig på olika sätt.  

För fortsatt forskning skulle en intressant del att studera vara hur nätverk kan påverka politiskt 

deltagande, och då särskilt om det är själva medlemskapet i sig med de möjligheter till 

information och förfrågningar som är betydelsefullt, eller om det är att få ”träning” genom sitt 

medlemskap som är det viktiga för politiskt deltagande. Ytterligare en aspekt att undersöka är 

huruvida olika typer av föreningar/organisationer har olika betydelse för deltagande. Om 

målsättningen är att öka politiskt deltagande genom tillgång till formellt nätverk är det viktigt 

att känna till om en viss typ av föreningar spelar större roll än andra. Särskilt intressant att 

undersöka är hur bridging- och bonding-aspekten av nätverk ser ut för olika typer av 

organisationer (jfr Putnam, 2000). Man kan exempelvis tänka sig att vissa typer av föreningar 

snarare fungerar som informella nätverk och därmed inte ger tillgång till ny information eller 

förfrågningar om deltagande. 

Även hur social tillit kan tänkas verka i relation till formellt och informellt nätverk är värt att 

undersöka. Det kan exempelvis vara så att personer med en hög social tillit i större 

utsträckning litar på och agerar efter den information och de förfrågningar som de får genom 

sina nätverk (jfr Kwak m fl, 2004). För institutionell tillit skulle en vidareutveckling av 

resultaten vara att klarlägga hur tillit till andra delar av det offentliga samhället påverkar 

benägenheten att engagera sig. Det negativa sambandet mellan tillit till rättsväsendet och 

aktivt deltagande pekar på att individer som hyser hög tilltro kan vara mindre benägna att 

engagera sig, och om detta även gäller tillit till andra delar av samhället skulle en paradoxal 

effekt kunna uppstå; ett samhälle som har institutioner som åtnjuter högt förtroende från 
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medborgarna skulle ha individer som mer sällan deltar aktivt, vilket i sin tur förknippas med 

en sämre fungerande demokrati. 

Vid sidan om tidigare kända faktorer som påverkar politiskt deltagande kan socialt kapital ses 

som en tillgång som förbättrar förståelsen av vem som deltar, och till viss del även hur man 

deltar. Som lyftes fram ovan krävs det dock ytterligare forskning för att undersöka vilka 

mekanismer det är som verkar och hur dessa skiljer sig åt för olika former av engagemang. 

Genom en bättre förståelse av hur socialt kapital verkar i förhållande till politiskt deltagande 

kan en del av de systematiska skillnaderna mellan gruppers politiska deltagande troligtvis 

bättre förklaras och förstås. 
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Appendix 

Figur A:1. Andel respondenter med olika värden på inkomstvariabeln.

 

 

Figur A:2. Andel respondenter med olika värden på medlemskapsvariabeln. 

 

Datamaterial 

Användandet av ett redan insamlat datamaterial innebär både för- och nackdelar. Till 

fördelarna kan bland annat kostnad och tidsåtgång räknas – genom att använda ett befintligt 

datamaterial möjliggörs att analysera ett mycket större antal observationer än vad som annars 

skulle vara praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Ytterligare en fördel är att 

datainsamlingen redan är etikprövad och att datamaterialet är anonymiserat. Till nackdelarna 
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hör bland annat att studien blivit beroende av ett relativt gammalt datamaterial, då senare 

omgångar av ESS inte innehåller just de delar som varit av intresse här. Det går heller inte att 

anpassa frågor och frågeformuleringar för att passa just det syfte som den här studien har (se 

mer nedan).  

Validitet och reliabilitet 

Begreppen reliabilitet och validitet anknyter till frågorna i undersökningen. Med reliabilitet 

avses pålitligheten på de mått som används (Bryman, 2011). Mer specifikt finns tre delar av 

begreppet – stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Med stabilitet menas om 

måttet är stabilt över tid, det vill säga om frågorna är utformade så att de mäter samma sak 

även om undersökningen upprepas vid olika tidpunkter. Intern reliabilitet syftar till att mått 

med flera indikatorer ska byggas upp av frågor som mäter samma sak. Slutligen avser 

interbedömarreliabilitet huruvida det finns en risk att resultaten påverkas av subjektiva 

bedömningar som görs av olika personer, exempelvis om öppna svarsalternativ klassificeras 

på olika sätt av intervjuare. Validitet har att göra med om ett mått verkligen mäter det som det 

avser att mäta (a.a.), det vill säga om de frågor man använder sig av verkligen fångar de 

underliggande teoretiska begrepp man vill studera.  

Eftersom datamaterialet redan är insamlat blir frågan om reliabilitet och validitet mer en fråga 

om att hitta de bästa tillgängliga variablerna för undersökningens syfte. Måttens stabilitet är 

svårt att bedöma, men ESS har själva undersökt denna aspekt genom att upprepa vissa frågor 

och jämfört korrelationerna dem emellan, och kommit fram till att kraven på reliabilitet 

uppfylls (ESS Reliability and Validity). Intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet är av 

mindre vikt här då inga index eller öppna svarsalternativ har använts. 

Vad gäller validiteten har en brist redan förts fram, nämligen frågan om informellt nätverk. 

Frågan om hur ofta man umgås riskerar att vara ett dåligt mått på storleken på ett nätverk. 

Likaså kan måttet på tillgång till formellt nätverk ifrågasättas, framförallt eftersom det inte tar 

hänsyn till i vilken utsträckning man deltar i organisationen ifråga. Även om man är medlem i 

ett antal organisationer kan engagemanget se väldigt olika ut, från att vara en helt passiv 

medlem som inte deltar i några aktiviteter till att engagera sig i stor utsträckning.  

Angående måtten för tillit så är en fråga hur olika personer kan tänkas svara olika när man ska 

skatta tillit på en skala från 0 till 10. Det värde som en person anger behöver inte innebära att 

man har samma tillit som en annan person som anger samma värde. Dessutom är det inte 
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säkert att en förändring av ett steg på skalan alltid innebär en lika stor förändring, med andra 

ord är det ett mått som befinner sig på en ordinal skalnivå. Dock kan man argumentera för att 

en skala fångar variationen i tillit människor emellan bättre än de ja-/nej-frågor som ibland 

har använts (se t ex Uslaner och Brown, 2005). Ytterligare en tänkbar brist är att den tillit man 

anger kan påverkas av tillfälliga omständigheter i ens liv, och därför inte speglar en 

grundläggande tillit man som individ har gentemot andra och samhället. 

För den beroende variabeln kan ett problem vara att verkligt beteende skiljer sig från det 

beteende som rapporteras, alltså att det är osäkert om de som angett att de röstat eller 

engagerat sig verkligen har gjort det. Av en önskan att uppfylla normer om hur en god 

samhällsmedborgare ska vara kanske vissa anger att de deltagit på något sätt utan att faktiskt 

ha gjort det.  

Som redan kort nämnts i metoddelen så kan man även diskutera varför aktivt deltagande 

definierades som det gjordes. Man skulle kunna tänka sig att inkludera andra former av 

engagemang, såsom att bojkotta produkter eller bära kampanjmärken (för vilka det finns 

frågor om i ESS), och att detta skulle kunna påverka resultaten. Dessa typer av engagemang 

har exkluderats framförallt därför att de står för något annat i termer av den insats som krävs, 

jämfört med att exempelvis delta i en demonstration. De former av politiskt deltagande som 

har studerats här står för en mer substantiell arbetsinsats än vad vissa andra former av 

engagemang gör.   
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