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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Den historiska framväxten av sociala rörelser som kom att bli folkrörelserna drevs i mångt och 

mycket av de sociala problem som uppstod i och med industrialiseringen och urbaniseringen av 

Sverige. Genom detta växte nya sociala rörelser fram och det kunde vara allt ifrån arbetarrörelsens 

politiska och fackliga grenar till idrottsrörelser (Lundåsen 2010: 11-12). Föreningslivet i Sverige 

började växa fram på allvar i slutet av 1800-talet. 

Något som är unikt i Norden och framförallt Sverige under 1800-talet är förenings- och 

organisationsstrukturers icke-elitistiska karaktär. Genom framväxten av den svenska 

folkrörelsedemokratin under 1800-talet bildades starka organisationer. Dessa organisationer ansågs 

viktiga för samhället då de kunde fungera som en länk mellan lokal och nationell nivå. Genom detta

kunde dessa organisationer fungera som en mellanhand mellan medborgare och politiska 

institutioner. Det bör således finnas ett samband i de nordiska ländernas föreningars/organisationers

styrka och generell tillit på en större nivå, då föreningar och organisationer haft en statsvänlig 

hållning (Trådgårdh, Lundåsen, Wollebæk & Svedberg 2013: 72-77). Under denna tid fanns en 

stark koppling mellan staten och och de folkrörelser som växte fram, vilket kan förklara ett högt 

förtroende för politiska institutioner i Sverige hos svenska föreningar. 

I slutet av 1990-talet påbörjades en Demokratiutredning (SOU 2000:1) i Sverige som pågick i tre år.

Den hade i uppdrag att utreda demokrati och det svenska samhället, där en del av den lyfter upp 

föreningslivets viktiga roll i samhället då det kommer till hur det påverkar samhället och individen. 

Demokratiutredningen kommer fram till att föreningslivet hjälper människor med demokratiskt 

tänkande där de utvecklas och man lär sig samarbeta med andra människor samtidigt som man 

skapar förtroende för andra. Föreningslivet i Sverige anses vara en hörnsten i ett demokratiskt 

samhälle (SOU 2000:1, 196). Föreningslivet betraktas av vissa som en ”demokratisk infrastruktur”, 

som människor kan använda sig av för att påverka politiskt (SOU 2016:5, 362-363). I en annan 

utredning som gjorts av SCB har det konstaterats att föreningslivet är en plattform där människor 

kan utveckla sociala relationer, där föreningslivet genererar ett slags socialt kapital för de 

engagerade genom att lära sig samarbeta, kompetens, samtidigt där förtroende i medmänskliga 
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relationer skapas (SCB 2003: 9). 

I Sverige finns bilden av att förtroende för politiker och politiska institutioner är något som minskar.

Detta är dock något som visats vara falskt. Tidigare SOM-undersökningar har visat en uppgång i 

förtroende för politiska institutioner (Holmberg & Weibull 2011: 45). Valåret 2010 ansåg SOM-

institutet de politiska institutionerna de stora vinnarna, då t.ex. förtroende för regeringen flyttade sig

från trettonde till sjätte plats i rangordningen (Holmberg & Weibull 2011: 49). Är det 

föreningslivets påverkan på individer som spelar roll när det handlar om ökat förtroende till 

politiska institutioner?

Forskningsfältet rörande föreningslivets påverkan på individer är splittrat i två delar mellan de som 

hävdar att föreningslivet bör ses som demokratiskolor eller demokratipooler. Robert Putnam, en 

amerikansk forskare, studerade de södra och norra delarna i Italien under närmare 20 år. De norra 

delarna av Italien, som hade ett rikt föreningsliv fungerade bättre än de södra delarna som inte hade 

ett lika etablerat föreningsliv som de norra delarna (Putnam 1993). Putnam är en av de många 

forskare som hävdar att föreningslivet är demokratiskolor där ett socialt kapital (däri bland annat 

tillit) skapas. På andra sidan forskningsfältet finns bland annat Van Ingen och Van der Meer (2009, 

2015). Forskare på denna sida fältet menar att Putnams tes rörande demokratiskolor är svår att 

pröva empiriskt och menar snarare att man bör se föreningar som demokratipooler. Individer med 

t.ex. en högre grad förtroende väljer att söka sig till dessa föreningar. Via dessa demokratipooler 

kan de utveckla och bibehålla den grad av sociala kapital de redan har.

”We do not know enough about whether and how voluntary associations make their 

members more trusting and cooperative. For example, even though we find association 

members to be more trusting than the rest of the population, the possibility remains that

people who are more trusting will self-select into associations.” (Stolle 1998: 498)

Detta citat kommer ifrån Stolles artikel där hon undersöker generell tillit (generalized trust) och om 

det påverkas av föreningar och organisationer. Citatet ovan summerar upp bra varför detta ämne 

inte är helt utforskat ännu och det krävs fortsatta studier på om och hur föreningar genererar en 

högre grad av tillit.
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Jag i denna uppsats studera huruvida det skiljer sig om man är medlem i en förening eller inte, om 

antal föreningsmedlemskap och om vissa föreningstyper har högre förtroende för politiska 

institutioner. Med politiska institutioner menar jag riksdagen, regeringen och kommunstyrelser i 

Sverige.  

1.2. Syfte

Mitt syfte med denna studie är att undersöka om föreningsmedlemmar har högre förtroende för 

politiska institutioner jämfört med individer som inte är medlemmar och vidare om graden av 

förtroende skiljer sig mellan typ av förening som individer är engagerade i. Jag vill genom denna 

uppsats undersöka om föreningstyp spelar roll när det kommer till förtroende till svenska politiska 

institutioner (regering, riksdag och kommunstyrelser). I slutet av teoriavsnittet kommer en del 

hypoteser att ställas upp, som kommer ifrån tidigare forskning som gjorts inom detta fält. Dessa 

hypoteser kommer förhoppningsvis ge en givande indikator och svar på syftet med min uppsats. 

1.3. Tidigare forskning

1.3.1. Föreningars påverkan på individen

Att föreningslivet spelar en viktig roll för samhällen och individer finns det många forskare som är 

överens om. Forskningsfältet föreningsliv är ett fält som berörts av många forskare tidigare men en 

klassisk brytning inom detta forskningsfält är att vissa forskare hävdar att man borde se föreningar 

som demokratiskolor (se t.ex. Putnam 1993, 2000), medan andra hävdar att de är demokratipooler 

(se t.ex. Van Ingen & Van der Meer 2009, 2015). 

Kenneth Newton (2001) problematiserar och diskuterar begreppet tillit och menar att man måste 

skilja på mellanmänsklig tillit och politisk tillit. Den politiska tilliten är inte relaterat med samma 

typer av variabler som den mellanmänskliga tilliten. Newton menar att den politiska tilliten oftast 

mäts med variabler som bland annat inkluderar politiskt intresse och politisk tolerans (Newton 

2001: 204-205)  I artikeln kommer han dock fram till att om man har hög tillit till andra människor, 

är det också troligt att man som individ har hög politisk tillit. Vidare menar Newton att det verkar 

finnas ett samband mellan social tillit och politisk tillit och att det förmedlas beroende på hur 

effektiv de sociala och politiska institutionerna är (Newton 2001: 211). Han kopplar tillit till 

föreningslivet och menar att föreningslivet är en viktig aspekt i samhället. ”Voluntary 

organizations are a special kind of social institutions because they are neither family, nor work, 
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nor state: we are born into families; we cannot avoid the state; and most of us have to work” 

(Newton 2001: 206). Newton menar att föreningsmedlemskap är helt upp till individen själv att 

ansöka till, beroende på vilka intressen denne har. 

Redan i mitten av 1800-talet skrev fransmannen Alexis de Tocqueville sin bok Democracy in 

America (Tocqueville 2000 [1835-1840]), där han studerade de effekter som föreningslivet hade på 

individer. I sin bok jämför han USA och Frankrike efter den franska revolutionen och kommer fram

till att USA:s demokrati fungerade bättre än den franska, efter den franska revolutionen, just på 

grund av det rika föreningsliv som florerade i USA. I föreningar kunde individer träffas, diskutera 

och genom detta skapa bland annat tillit till varandra. Tocqueville menade att medborgarandan som 

föreningslivet hjälpte till att skapa var anledningen till att USA lyckades demokratiskt, medan 

Frankrike inte gjorde det. Tocqueville menar att föreningar är demokratiskolor som fostrar 

medborgare till det bättre, där socialt kapital genereras.

En klassisk bok inom detta forskningsfält är The civic culture (1963), skriven av Almond och 

Verba. Författarna undersöker hur väl det demokratiska systemet fungerar i Storbritannien, 

Tyskland, Italien, Mexiko och USA. De gör en enkätundersökning med över 5 000 respondenter i 

dessa länder för att få medborgares syn på politiska attityder. Almond och Verba menar att 

välfungerande demokratier behöver ha en politisk kultur som uppmuntrar medborgare i 

demokratiska länder att kunna vara med och delta politiskt. Författarna mäter bland annat 

föreningsmedlemmars tillit till andra i studien och kommer fram till att medlemskap i föreningar är 

en av de kanaler som gör medborgare till det bättre och mer involverade i t.ex. politik (Almond & 

Verba 1963). 

Robert Putnams studie av Italien, Making democracy work (1993) är ett annat bra exempel på en 

klassisk studie inom detta område. Putnam studerar de södra och norra delarna av Italien under 

närmare 20 års tid, där han finner att det rika föreningslivet som fanns i de norra delarna av Italien 

gjorde att det samhället i norr fungerade bättre än det i söder. Fokus i Putnams studie ligger just på 

föreningslivets påverkan på individer i samhället och vilka positiva egenskaper föreningslivet för 

med sig för hela samhällen. Tesen rörande demokratiskolor menar forskare kan förklaras att när 

individer går med i föreningar fostrar dessa individer till det bättre genom ett ökat socialt kapital 

och genom detta bidrar man till ett bättre samhälle. Med socialt kapital menar Putnam framförallt 

tillit, normer och nätverk människor emellan. Putnam bär med sig denna tes till en senare bok han 

skrivit, Bowling alone (2000). Det sociala kapitalet är på väg neråt i USA och han menar att det är 

det sjunkande deltagandet inom föreningslivet som bidragit till detta. Precis som bokens titel menar 

Putnam att man bowlar lika mycket som tidigare, men nu gör man det ensam istället. 
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”[...] being involved in civic associations and volunteer work not only helps develop political skills 

but also fosters trust and confidence in others [...]” (Jennings & Stoker 2004: 39). Detta citat från 

Jennings och Stokers artikel stödjer det Putnam resonerar om rörande föreningslivet och den ökade 

tilliten det skapar. 

De forskare som inte väljer att se föreningar som demokratiskolor där föreningar genererar socialt 

kapital, hävdar snarare att föreningar är demokratipooler. Med demokratipooler menar dessa 

forskare där individer med ett redan högt socialt kapital, individer med högre tillit till andra, etc. 

väljer att söka sig till föreningar. En så kallad självselektion. Det är inte föreningarna som skapar 

det sociala kapitalet. Föreningarna hjälper de som redan har det höga kapitalet att utveckla och 

bibehålla det genom föreningslivet. Wollebæk och Selle (2002) diskuterar Putnams teorier rörande 

tillit kopplat till föreningsliv. De prövar Putnams tes om föreningsliv som demokratiskolor. 

Wollebæk och Selle väljer i sin artiklar att dela upp föreningsmedlemmar i aktiva och inaktiva 

medlemmar. Detta är även en av deras forskningsfrågor, om ett aktivt medlemskap i föreningar 

genererar mer socialt kapital än inaktiva medlemmar (Wollebæk & Selle 2002: 33). Dessa två 

ställer sig emot Putnams resonemang om huruvida föreningslivet faktiskt genererar socialt kapital. 

Likaså gör Stolle (2001) i en artikel där hon inte finner något kausalt samband mellan att som 

individ vara aktiv i föreningar/organisationer och att detta i sin tur skulle öka tilliten till andra 

människor. ”People who join associations are significantly more trusting than people who do not 

join” (Stolle 1998). Detta är en av slutsatserna från Stolles artikel från 1998, där hon undersöker 

generell tillit  (generalized trust) för individer som är medlem i föreningar. Hon frågar svenska och 

tyska individer hur länge de varit medlem i vissa typer av föreningar. Stolle kommer fram till att 

tilliten inte ökar beroende på hur många år man varit medlem. Samtidigt menar hon att det är mest 

troligt att de som gått med i föreningar redan hade en högre tillit innan de gick med (Stolle 1998: 

507-509), vilket bekräftar teorin att föreningar bör ses som demokratipooler, snarare än 

demokratiskolor.  

1.3.2. Föreningslivets mörka sida

Det mesta som lyfts fram rörande föreningslivet är mestadels de positiva effekter som föreningar 

har på individer och samhälle. Är verkligen alla föreningar något som gynnar civilsamhället och 

medborgare i samhällen? Det existerar föreningar som inte har den positiva effekten som många 

säger och som hamnar i skymundan. Där handlar det om föreningar som är exkluderande, t.ex. 

8



religiösa sekter eller brottssyndikat (Torége 2015: 61). Rothstein och Stolle menar också att man 

inte kan se alla föreningar som något bra. I en artikel från (2008) diskuterar de t.ex. hur nazisterna 

använde sig av redan existerande föreningar för att ta över makten i Tyskland. Ett mindre extremt 

exempel än det är föreningar som använder föreningar för att ta olika resurser från samhället som de

kan använda sig av för att dra nytta av eller använda som utpressning (Rothstein & Stolle 2008: 

442). Rothstein och Kumlin argumenterar redan 2001 om föreningslivets mörka sida där de menar 

att inte alla föreningar är något positivt och eftersträvansvärt. 

”[...] många frivilliga organisationer och nätverk är uppbyggda på att skapa 

misstroende mot medlemmarna i andra organisationer. Det är inte bara i övertydliga 

fall som att Hells Angels medlemmar förutsätts misstro medlemmarna i Bandidos och 

att AIKs sk. ”black army” inte hyser några varmare känslor för Djurgårdens 

supportrar.” (Rothstein & Kumlin 2001: 53-54)

Rothstein & Kumlins resultat och slutsats är att föreningslivet inte spelar den positiva roll för 

samhällen och individer som bland annat Putnam hävdar (Rothstein & Kumlin 2001). 

1.4. Sammanfattning. Tidigare forskning. 

Oavsett om man som forskare väljer att se föreningar som demokratiskolor eller demokratipooler är 

forskare ändå överens om att föreningslivet är något nyttigt för individer och samhälle. Den tidigare

forskningen inom detta ämne visar också att tillit och förtroende är något som ökar hos 

föreningsmedlemmar, oavsett om man väljer att se föreningar som demokratiskolor eller 

demokratipooler. Det som skiljer dessa två sidor åt är huruvida föreningar skapar det sociala 

kapitalet, som t.ex. Putnam (1993) hävdar genom demokratiskolor eller om föreningar inte har 

något med det sociala kapitalet att göra. Andra sidan ser föreningar som demokratipooler där de 

redan fostrade medborgarna med ett högre socialt kapital träffas och föreningarna hjälper dessa 

individer att bibehålla detta kapital (Van Ingen & Van der Meer 2009, 2015, Van Ingen & Bekker 

2015). Oavsett om det sociala kapitalet skapas eller bibehålls inom föreningar, ligger mitt intresse i 

denna uppsats att undersöka om även föreningsmedlemmar har högre förtroende för politiska 

institutioner i Sverige än de individer som inte är medlemmar, samtidigt om det skiljer sig mellan 

olika typer av föreningar eller antal föreningsmedlemskap. 
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1.5. Avgränsningar

Det finns två huvudsakliga anledningar till varför jag endast kommer att studera Sverige som fall i 

denna uppsats. Först på grund av att mitt dataset jag använder kommer ifrån SOM-institutet, där 

endast svensk data finns. Den data jag fått ta del av kommer ifrån SOM-institutets undersökning 

som gjordes i Sverige under 2014 (SOM-institutet 2014). Jag har även gjort en avgränsning 

gällande föreningsvariablerna jag kommer använda mig av. En av frågorna i datasetet handlar om 

man är medlem i ett politiskt parti eller inte och vidare om man har någon typ av uppdrag. Jag valde

aktivt att inte ta med den variabeln i min uppsats då om man svarar ”ja” på frågan om man är 

medlem i ett politiskt parti, bör kunna härledas till att man har högre förtroende för politiska 

institutioner. Detta är något som kommer att förklaras mer utvecklat under metod- och 

materialkapitlet av denna uppsats. 

Den andra anledningen till varför jag valt att avgränsa mig till just Sverige är att Sverige har en rik 

historia av föreningsliv, som jag beskrivit i det inledande kapitlet av denna uppsats. Detta gör 

Sverige till ett gynnsamt fall då det redan är bevisat att Sverige redan har en hög grad socialt 

kapital, högre förtroende och föreningsmedlemmar. Vidare har det gjorts många jämförande studier 

länder emellan (se t.ex. Van Ingen & Van der Meer 2009, Almond and Verba 1963), vilket fick mig

att välja endast Sverige som fall i denna uppsats, då jag inte funnit sådana studier i mitt sökande 

kring tidigare forskning och inte heller forskning som gjorts med ett så pass nytt material som jag 

kommer använda mig av i denna uppsats.

1.6. Uppsatsens disposition

I första kapitlet har jag en kort inledning/bakgrund till uppsatsen, syftet samt en inblick i 

forskningsfältet föreningsliv. Kapitlet avslutas med de avgränsningar jag gjort. I det  andra kapitlet 

presenterar jag de teorier som jag använder i uppsatsen. Teoridelen sammanfattas genom att visa 

hur jag kommer använda dessa teorier i resultat och analys-kapitlet. Kapitlet avslutas med mina 

hypoteser jag kommer pröva. Tredje kapitlet behandlar jag min metod, de material jag kommer 

använda, samt källkritik och en diskussion kring validitet och reliabilitet. I kapitel fyra presenterar 

jag tabeller från mina körningar i SPSS och kortare analyser under varje tabell för att presentera vad

tabellerna visar. I kapitel fem finns de slutsatser jag kommit fram till utifrån resultatet och 

analyserna. Där kommer även hypoteserna bekräftas eller förkastas. I kapitel sex finner ni 

referenslista och elektroniska källor. Kapitel sju innehåller bilagor.   
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2. Teori och hypoteser

I detta kapitel kommer de teorier jag ska använda mig av i denna uppsats att presenteras. Kapitlet är

uppdelat i underkapitel, där jag presenterar de olika teorierna. Utifrån tidigare forskning och teori 

har jag plockat fram fyra hypoteser som ska testas. Detta görs då tidigare forskning har visat oklara 

resultat där de studerat föreningslivet relaterat till förtroende för politiska institutioner. Vissa 

hypoteser har redan blivit testade innan, men så vitt jag vet aldrig testats i en svensk kontext. Därför

kommer jag via SOM-institutets data att pröva dessa hypoteser. Hypoteserna presenteras i slutet av 

varje underkapitel. Avslutningsvis kommer en modell presenteras som visar hur jag kommer 

använda teorierna i mina analyser. 

2.1. Föreningar ökar förtroende 

Inom forskningsfältet föreningsliv (eng: voluntary associations/voluntary engagement, etc.) och 

föreningslivets påverkan på individer i samhället, relaterat till bland annat förtroende, är de flesta 

forskare överens när det handlar om den positiva effekten föreningar har på individer och samhället.

Individers förtroende och det sociala kapitalet ökar, samtidigt som det sociala kapitalet skapas och 

bibehålls. Robert Putnam (1993, 2000) är kanske det mest kända exemplet på detta, som jag också 

har nämnt under tidigare forskning. Putnams teorier rörande föreningslivet är något som fått detta 

föreningsliv att bli vad det är idag. När Putnam diskuterar det sociala kapitalet i sina böcker, syftar 

han framförallt på tillit, normer och nätverk (Putnam 1993: 167). ”Social trust, norms of 

reciprocity, networks of civic engagement, and successful cooperation are mutually reinforcing.” 

(Putnam 1993: 180). Putnam tillsammans med Tocqueville delar värderingar om att föreningar både

har externa och interna effekter. Först de interna effekterna som handlar om själva föreningens 

effekt påverkar individen som i sin tur, genom de externa effekterna speglas på det politiska 

klimatet i samhället. 

Putnam är inte ensam om att visa på hur tilliten ökar (se t.ex Seippel 2006), samt hur det politiska 

deltagande ökar (se t.ex Quintelier 2008) genom föreningsmedlemskap. Seippel (2006) undersöker 

idrottsföreningar i Norge relaterat till socialt kapital där det sociala kapitalet utifrån artikeln främst 

lägger fokus på tillit och politiskt engagemang. Seippel kommer fram till att idrottsföreningar 

genererar tillit och politiskt engagemang (Seippel 2006: 179). Uslaner summerar idrottsföreningar 

som exempel via detta citat: 
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”Sports build social capital because they build self-confidence and teach respect for 

rules. ... Sports widen our social contact. They spread tolerance and egalitarian values 

on the sly. People don't play games to make themselves more moral. Morality lessons 

are a by-product, not the main event, in athletics.” (Uslaner 1999: 33-34) 

Rothstein och Stolle (2008) är två forskare som studerar hur föreningslivet påverkar individer och 

vidare hur de utvecklar tillit till varandra genom föreningarna. De menar att medlemskapet i 

föreningarna är den viktigaste mekanismen för genererande av socialt kapital, där bland annat tillit 

ingår. En viktig aspekt Rothstein och Stolle tar upp, som inte Putnam fokuserar på riktigt är att det 

finns även föreningar som är skapta för att etablera en sorts misstro hos människor. Författarna 

motsätter sig Putnam och de författarnas resonemang som menar att föreningslivet endast skulle 

gynna medborgarna till det positiva (Rothstein & Stolle 2008: 442). Statliga institutioners struktur 

och egenskaper är två viktiga aspekter som kommer i skymundan när det handlar om skapandet av 

tillit (Rothstein & Stolle 2008: 456). Föreningslivet kanske inte har har den stora påverkan som t.ex.

Putnam menar. Det finns kanske viktigare faktorer? 

H1: Individer som är medlemmar i föreningar (generellt) uppvisar högre förtroende för politiska 

institutioner än de som inte är medlemmar.

2.2. Spelar föreningstyp roll?

Utifrån det som presenterats ovan i tidigare forskning, att föreningslivet spelar roll när det handlar 

om t.ex. högre tillit eller politiskt deltagande, finns det forskare som hävdar att man inte endast bör 

studera föreningslivet generellt. Man kan även studera olika typer av föreningar för att få en 

givande indikator om föreningstyp spelar roll. Detta är något som Ellen Quintelier gör i sin artikel 

”Who is politically active: The Athelete, the Scout Member or the Enviromental Activist?” (2008). 

Hon undersöker detta genom att använda belgisk ungdomsdata med 6330 respondenter. Hon 

studerar dock inte bara föreningstyper, utan även hur länge man varit medlem, hur många 

föreningar man är medlem i samt om man har någon typ av aktivitet i föreningen som kan öka 

färdigheter, som författaren benämner som ”skill-based activity”. Quintelier kommer fram till att 

föreningar och organisationer agerar som kraftfulla politiska socialisationsagenter som hjälper unga 

individer att engagera sig politiskt. Även ungdomar som är medlem i flera föreningar/organisationer

uppvisar ett högre politiskt engagemang. Dock menar Quintelier att ungdomar som spenderat en 

längre tid i föreningar/organisationer inte uppvisar mer politiskt deltagande (Quintelier 2008: 365). 

Sammanfattningsvis menar författaren att föreningar och organisationer ökar attityder som är 
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viktiga för samhället: tilliten ökar, individer bryr sig om varandra samtidigt som de blir mer 

involverade i samhället. Något Quintelier poängterar med sin studie är att hennes studie endast 

riktar in sig på ungdomar i Belgien och kan därför inte uttala sig om andra länder eller vuxna 

människor (Quintelier 2008: 365-366). 

Detta undersöks även av Van Ingen och Van der Meer som i en artikel från 2009 studerat ungefär 

detta, dock har de använt ett annat dataset, som involverar 17 europeiska länder med sammanlagt 

28,439 respondenter från 18 år (Van Ingen & Van der Meer 2009: 285). För det första dementerar 

författarna Putnams teser rörande demokratiskolor och hävdar snarare att individer med ett redan 

högt socialt kapital väljer att söka sig till föreningar i högre grad. För det andra kommer de fram till 

att vissa föreningar uppvisar högre grad av socialt kapital än andra, t.ex. skolgrupper, 

intresseföreningar och sociala rörelser (Van Ingen & Van der Meer 2009).

Även Seippel menar att t.ex. idrottsföreningar inte uppvisar samma effekt för socialt kapital som 

föreningar generellt sätt har. Dock påpekar han att det kompletteras av att vara medlem i 

idrottsföreningar samtidigt som andra föreningar. Som visat ovan, finns det forskare som menar att 

vissa föreningar uppvisar högre socialt kapital än andra (Seippel 2006: 169).

Quintelier har i en senare artikel, Socialization or Self-Selection? Membership in Deliberative 

Associations and Political Attitudes, prövat om föreningslivet är demokratiskolor (genom att 

föreningar socialiserar medborgare eller demokratipooler (genom självselektion). Hon kommer 

fram till att båda dessa skolor verkar stämma, när det är relaterat till politiskt intresse, men inte 

andra sorters attityder. Samtidigt pekar hon på att längre medlemskap och om man är medlem i flera

föreningar har den starkaste socialisationseffekten (Quintelier 2013: 184). Putnam (1993: 90), likt 

Almond och Verba (1963) menar att föreningstyp inte spelar någon spelar någon större roll när det 

handlar om genererande av socialt kapital från föreningar.

Van Ingen och Van der Meer (2009) diskuterar att intresseorganisationer är speciella. De menar att 

dessa typer av organisationer har mer sociala interaktioner mellan individer och därför har de 

starkast samband med socialt kapital (Van Ingen & Van der Meer 2009). Vidare kommer de fram 

till att intresseföreningar har målsättningar som är relaterade till politik eller behöver politiskt stöd. 

Samtidigt pekar de på att dessa typer av organisationers målsättning är viktigare än strukturen av 

föreningen (Van Ingen & Van der Meer 2009: 302).

H2: Individer som är medlemmar i intresseföreningar har högst förtroende för politiska 

institutioner.
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2.3. Antal föreningsmedlemskap, den aktive eller passive medlemmen?

”What really matters from the point of view of social capital and civic engagement is not merley 

nominal membership, but active and involved membership” (Putnam 2000: 58). Detta citat kommer 

från Putnams bok Bowling Alone, där han menar att det inte bara räcker att vara medlem (passiv 

medlem). För att föreningar ska ha den socialiserande effekten och hjälpa skapa det sociala kapitalet

måste man också engagera sig inom föreningen. Detta är något som också mött kritik av bland 

annat Wollebæk och Selle (2002) där de snarare hävdar att den passiva medlemmen har påverkas 

lika mycket som den aktiva, relaterat till det sociala kapitalet. Förutom passivt mot aktivt 

medlemskap studeras även antal föreningar man är medlem i. Författarna kommer fram till att om 

man är medlem i flera föreningar samtidigt, gärna föreningar med olika syften (inte t.ex. endast 

idrottsföreningar). Är man passiv medlem i flera föreningar samtidigt ökar tillit och förtroende hos 

individer (Wollebæk & Selle 2002: 43).

Wollebæk och Selle har i en senare artikel undersökt tre olika dimensioner av föreningar. Om man 

är passiv eller aktiv medlem, om man är medlem i många eller få föreningar eller om föreningarna 

är politiska eller inte (Wollebæk & Selle 2003). De prövar ett antal hypoteser som berör bland annat

om aktiva medlemmar har högre socialt kapital än passiva medlemmar och om aktivt deltagande i 

föreningen genererar mer socialt kapital. Om många medlemskap genererar socialt kapital eller om 

icke-politiska föreningar visar högre socialt kapital än de som är medlemmar i föreningar med 

politiska inslag (Wollebæk & Selle 2003: 67-68). Författarna kommer fram till att aktivt deltagande 

i föreningar genererar ett högre socialt kapital än de passiva, dock visade det sig att ett passivt 

medlemskap också visade på en positiv effekt hos individer. Att vara medlem i flera föreningar 

visade också en positiv effekt för det sociala kapitalet (Wollebæk & Selle 2003: 84). 

H3: Individer som är medlemmar i flera föreningar uppvisar högre förtroende för politiska 

institutioner.

2.4. Att bibehålla socialt kapital

De forskare som inte väljer att se föreningar som demokratiskolor, hävdar att de istället bör ses 

demokratipooler (se t.ex. Van Ingen & Van der Meer 2009, 2015). Forskare som står på denna sida 

fältet menar att den redan fostrade medborgaren, alltså medborgaren som redan har en hög grad av 

socialt kapital väljer att söka sig till föreningar. Demokratipooler kan liknas vid att individer med 

det redan höga sociala kapitalet träffas vid dessa ”pooler” och genom detta kunna bibehålla detta 

kapital. och Detta är något som prövats av många. Rothstein och Kumlin (2001) var snabbt att 
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bemöta argumentet att föreningar är demokratiskolor, som Putnam hävdar att de är. De bevisar 

empiriskt att Putnams teser är direkt fel. De finns inte det kausala sambandet mellan föreningsliv 

och ökat socialt kapital och hävdar att bara för att ett samband finns mellan dessa två, betyder det 

inte att sambandet är kausalt. 

Stolle (2001) diskuterades kortfattat under rubriken ”tidigare forskning”. Vid ungefär samma 

tidpunkt som Rothstein och Kumlin kritiserade Putnams teser hävdade samtidigt Stolle att individer 

inte påverkas av föreningslivet. Hon menar att individer som redan besitter det höga sociala 

kapitalet, där bland annat förtroende är inkluderat, väljer sig att söka sig till föreningar. Återigen 

påvisar Stolle att det handlar om självselektion, att individer med som redan har högt förtroende 

och därför väljer att söka sig till föreningar. 

Bo Rothstein har motbevisat Putnams teorier rörande föreningslivet och det sociala kapitalet 

Putnam menar att det skapar. I en debattartikel från april 2016, där han avfärdar Putnams teorier 

rörande tillit, skriver Rothstein: 

”Den första teorin var att social tillit kunde genereras om människor var aktiva i 

föreningslivet. Detta var en på många sätt ”söt” teori, men den hade ett problem, 

nämligen att den visade sig omöjlig att verifiera empiriskt.” (Dagens Nyheter 2016)

Förutom Rothstein har många andra forskare hävdad samma sak, att Putnams teorier är 

svårbevisade empiriskt. Stolle (2001) som diskuterats ovan, men även Van Ingen och Van der 

Meer prövar Putnams teori i två artiklar (2009, 2015) där de också dementerar 

demokratiskolor. Dessa forskare hävdar att man bör se föreningar som demokratipooler där de

som blir medlemmar i föreningar blir det på grund av att de redan innan besitter de höga 

sociala kapitalet. Det är självselektion det handlar om. 

De tre första hypoteserna i denna uppsats berör främst föreningslivets påverkan på individer.  

Dock kommer denna hypotes handla om de forskare som hävdar att föreningar är 

demokratipooler, där självselektionen ingår. Individer med redan högt socialt kapital väljer att 

söka sig till föreningar. Detta är något som presenteras mer ingående i metodkapitlet rörande 

socioekonomiska faktorer. Något som är värt att poängtera är att vi kan finna ett samband 

mellan föreningsmedlemskap och förtroende för politiska institutioner, samtidigt som denna 
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hypotes, som snarare berör socioekonomiska faktorer också kan bekräftas samtidigt. Detta är 

något som Van Ingen och Van der Meer (2015: 88) diskuterar, när de också prövar både 

hypoteser relaterat till demokratiskolor och demokratipooler. 

H4: Självselektion. Individer med högre utbildning (examen från universitet/högskola) har högre 

förtroende för politiska institutioner är de som inte har det.

2.5. Sammanfattning 

För att sammanfatta de teorier som presenterats ovan och beskriva hur jag kommer använda dem i 

min uppsats kommer jag nedan ställa upp en modell, som tydliggör hur dessa teorier kommer att 

användas i resultat och analys. 

Figur 2.1 – Teorimodell

Modellen ovan presenterar de hypoteser som ställts upp i denna uppsats, samt hur förväntas påverka

den beroende variabeln (Förtroende för politiska institutioner), utifrån tidigare forskning.

Hypotes 1 undersöker föreningsmedlemmar generellt. Då tidigare forskning visat att 

föreningsmedlemmar har högre socialt kapital än de som inte är föreningsmedlemmar, förväntas ett 

positivt samband mellan föreningsmedlemskap och förtroende. 

Hypotes 2 berör olika föreningstyper och närmare bestämt intresseorganisationer i min uppsats. 
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Intresseföreningar bör ha högre förtroende för politiska institutioner (se teorikapitlet rörande 

diskussionen som Van Ingen & Van der Meer (2009) diskuterar). För denna hypotes förväntas ett 

positivt samband mellan intresseorganisationer och förtroende för politiska institutioner. 

Hypotes 3 handlar om antalet föreningsmedlemskap. Tidigare forskning (se t.ex. Wollebæk & Selle 

2003) visar att många föreningsmedlemskap ökar det sociala kapitalet. Därför undersöks detta i min

uppsats, om individer som är medlemmar i flera föreningar har högre förtroende för politiska 

institutioner. Jag söker ett positivt samband mellan många föreningsmedlemskap och förtroende för 

politiska institutioner. 

Hypotes 4 skiljer sig jämfört med de andra tre hypoteserna. Denna hypotes ställer sig på bland annat

Rothstein & Kumlin (2001) sida av detta forskningsfält. De hävdar att föreningslivet inte har den 

påverkan på individer som t.ex. Putnam gör. Rothstein och Stolle (2001), samt Van Ingen och Van 

der Meer (2009, 2015), menar att socioekonomiska faktorer (bland annat utbildning) spelar större 

roll än föreningslivet. Därför prövar jag denna hypotes, där jag undersöker om det är självselektion 

det handlar om. Detta görs genom att studera utbildningsvariabeln i mina regressioner. Här hoppas 

jag finna ett positivt samband mellan utbildning och förtroende för politiska institutioner.
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3. Metod & Material 

3.1. Kvantitativ metod

Jag har använt en kvantitativ metod i denna uppsats, genom att göra regressionsanalyser av de 

material jag haft till förfogande. Materialet jag har använt består av surveydata, vilket innebär att 

metoden blir kvantitativ med en positivistisk ingång, med målet att kunna generalisera över en 

större population. Forskning och studier bör ha generaliserande ambitioner (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012: 27), vilket jag hoppas kunna uppnå med denna uppsats i så god 

utsträckning som möjligt. Jag kommer diskutera detta mer genomgående under ”Validitet och 

reliabilitet”- kapitlet. Detta är en av de många fördelar en kvantitativ metod har jämfört med en 

kvalitativ metod. Det blir också lättare att finns förklaringar, samband och kausalitet i det fenomen 

som undersöks och detta är något kvalitativa metoder har svårare att göra (Esaiasson et al. 2012: 

381). Då syftet med min studie var att undersöka föreningslivets roll i samhället och vidare om och 

hur det påverkade individers förtroende till politiska institutioner. Samtidigt ville jag dela upp 

föreningar och studera hur det skiljer sig om man är medlem i t.ex. en idrottsförening jämfört om 

man är medlem i en kulturförening och studera om förtroendet var högre inom vissa föreningstyper.

Ingen metod är perfekt och en kvantitativ metod har sina begränsningar. Det kommer t.ex. vara 

svårare med min metod att gå in djupt på materialet och hitta mekanismer som i vissa fall kan 

påverka ett samband som existerar (Teorell & Svensson 2007: 10-11). Men då jag inte är intresserad

av att hitta tydliga mekanismer, anser jag att en kvantitativ metod före en kvalitativ metod var att 

föredra för mig. 

Jag har studerat tidigare forskning inom detta forskningsfält noggrant och läst in mig på vad andra 

forskare använt sig av för variabler i sina studier. Variablerna jag kommer använda i denna uppsats 

kommer ifrån tidigare forskning, samt studerat enkätundersökningen från SOM-institutet och noga 

plockat ut de variabler jag anser kan hjälpa mig svara på mina hypoteser. För att kunna besvara 

mina hypoteser kommer en multivariat regressionsanalys (presenteras nedan), då denna 

analysteknik anses vara en av de mest flexibla och kraftfulla teknikerna när en kvantitativ analys 

görs (Esaiasson et al. 2012: 381)

3.2. Multivariat regressionsanalys

En multivariat regressionsanalys blir den analysmetod som bäst passar in på det jag är intresserad 

av att undersöka, men också att denna typ av metod passar bra med de variabler jag har valt till mitt 
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förfogande. Eftersom forskare är oense inom detta forskningsfält rörande föreningslivets effekter på

individen, där vissa hävdar att föreningslivet har en skapande och utvecklande verkan på individer 

(se t.ex. Putnam 1993) när det handlar om demokrati, tillit, förtroende, etc. Andra sida pekar snarare

på att den redan fostrade medborgaren med högt socialt kapital väljer sig till föreningar (se t.ex. 

Van Ingen & Van der Meer 2009, 2015). Denna uppsats berör frågan huruvida föreningslivet 

påverkar svenskars förtroende till politiska institutioner eller inte, är en multivariat 

regressionsanalys (Djurefeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010: 269-ff) att föredra. En fördel med en 

multivariat regressionsanalys är att man kan använda många variabler samtidigt i sina statistiska 

körningar. Då fokus i denna uppsats ligger på om föreningslivet påverkar förtroende för politiska 

institutioner, kan det också vara bra att inkludera kontrollvariabler som också kan studeras. Det 

kanske inte handlar om att föreningslivet ökar förtroende för politiska institutioner. En 

kontrollvariabel, t.ex. ålder, kanske visar sig vara den som påverkar förtroende för politiska 

institutioner bäst. 

I en multivariat regressionsanalys behöver alla variabler som används vara kvantitativa. Då vissa av

de variabler jag använt inte varit kvalitativa har jag behövt göra omkodningar på dessa. Detta är 

något som beskrivs nedan. Omkodningarna görs för att jag skulle kunna använda dessa variabler i 

min multivariata regressionsanalys. 

3.3. Material

Materialet som har använts i denna uppsats kommer ifrån SOM-Institutets undersökning från 2014 

(SOM 2014 - med tillhörande frågeformulär). Undersökningen har gjorts i Sverige mellan 2014 och

2015 och innehåller totalt 6876 respondenter (I kodboken tillhörande datasetet) och innehåller 

sammanlagt fyra olika undersökningar. Jag använde en av dessa undersökningar i denna uppsats då 

den var den enda av relevans för det jag vill undersöka. Det är den första som gjordes och heter 

”Samhälle och politik”. Just den undersökningen innehåller cirka en fjärdedel (1708 respondenter) 

av respondenterna från det totala urvalet. 

3.3.1. Oberoende variabel 

En av de oberoende variablerna jag har använt är den variabel jag också är mest intresserad av att 

studera om den variabeln påverkar min beroende variabel, handlar om man är medlem i en förening 

eller inte. I SOM-institutets frågeformulär ställs frågan om man inte är medlem, om man är medlem 

och sist om man svarat ”ja” på medlem, om man har någon typ av uppdrag i föreningen. Variabeln 

är kodad att 1 = ej medlem, 2 = medlem och 3 = har någon typ av uppdrag i föreningen. Denna 
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variabel har kodats om. Den kodades om till en variabel som frågar om man är medlem i en 

förening eller inte. 0 = ej medlem och 1 = medlem.  Då ursprungsvariabeln är kvalitativ på 

nominalskalenivå (Djurefeldt et al. 2010: 42) måste denna kodas om till en dummyvariabel 

(Djurfeldt et al. 320) för att jag ska kunna använda den i min multivariata regressionsanalys i SPSS.

Detta ger mig också möjlighet att kunna studera om man är medlem eller ej i en förening.

Medlem i förening1. I denna uppsats har jag kategoriserat mina föreningsvariabler i tre olika 

kategorier (se tabell 3.1). Jag är medveten att dessa kategoriseringar ses som högst subjektiva, men 

jag har hämtat inspiration från tidigare forskning som gjorts och studerat hur de kategoriserat de 

olika föreningstyperna Qunitelier (2008) är ett exempel på detta där hon kategoriserar olika typer av

föreningar utifrån föreningarnas syfte och vad de representerar. Som Quintelier gör med t.ex. 

”hjälpföreningar” och där ingår miljöföreningar, fredsföreningar, anti-rasistföreningar, etc. Då 

SOM-institutet anger 13 (se bilaga 1) typer av föreningar, har jag, likt Quintelier (2008) skapat tre 

olika kategorier baserat på karaktären på föreningarna/organisationerna. Som jag nämnt ovan 

utesluter jag politiska partier. Jag kommer även att utesluta två variabler från SOM-institutet, som 

båda heter ”annan typ av förenings/organisation”. Jag gör detta för att ”annan typ av 

förening/organisation” är ospecificerad och inte kommer ge mig ett tydligt resultat på en av mina 

hypoteser som handlar om typ av förening spelar roll. Detta görs för att kunna besvara den andra 

hypotesen, som handlar om föreningstyp spelar roll relaterat till förtroende till politiska 

institutioner. Nedan presenteras en tabell över hur jag kategoriserat in olika föreningar i tre separata 

kategorier. Kategoriseringarna har jag hämtat inspiration från tidigare forskning som gjorts (se t.ex 

Quintelier 2008). Jag är medveten om att dessa kategoriseringar ändå ses som högst subjektiva.  

Tabell 3.1 – Typ av förening

Typ av förening Föreningar/organisationer Antal fall (N) Medlem i 
förening %

Hobby Idrottsföreningar-/friluftsförening, 
kulturförening

1577 20,7%

Hjälpande Humanitär hjälporganisation, 
miljöorganisation, pensionärsförening

1565 28,7%

Intresse Facklig organisation, invandrarförening, 
lokal samhällsförening, byalag

1567 50,8%

Tabellen visar hur många som besvarat frågan, samt hur många procent som är medlemmar i 

respektive typ av förening.

1 Jag väljer aktivt att ta bort variabeln som handlar om man är medlem i ett politiskt parti eller inte. Om man är medlem

i ett politiskt parti bör man ha högre förtroende för politiska institutioner än om man inte är det.
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3.3.2. Kontrollvariabler 

Förutom den oberoende variabeln som ställts upp ovan, kommer jag även inkludera en oberoende 

variabler som kommer agera som kontrollvariabler för min uppsats. Dessa är kön, utbildning, ålder 

och inkomst

Jag kommer använda den konstruerade köns-variabeln SOM-institutet konstruerat själva. Den är 

kodad kvinna och man. Det finns en köns-variabel i enkäten där man som respondent kan svara 

kvinna, man eller annat, men då endast en person svarat ”annat” väljer jag att använda mig av den 

dikotoma variabeln SOM-institutet gjort i efterhand, då variabeln måste vara dikotom när jag ska 

använda mig av den i min multivariata regressionsanalys. Denna kommer kodas om där 0 = kvinna 

och 1 = man.  

Jag kommer även använda mig av utbildning som kontrollvariabel. Denna är kodad 1-8, men 

kommer att kodas om till en dummyvariabel som där 0 = ingen examen från högskola/universitet 

och 1 = examen från högskola/universitet. 

Åldersvariabeln är redan önskvärt kodad (individen får fylla i hur gammal hen är) och kommer att 

förbli orörd, likaså inkomstvariabeln. Inkomstvariabeln frågar efter hushållets årsinkomst och antar 

12 värden (se bilaga 2). Denna variabel är i grunden en kvalitativ variabel på ordinalskalenivå, men 

då den antar så pass många olika värden, fungerar det att använda den variabeln i min multivariata 

regressionsanalys. 

Dessa oberoende variabler är något som återfunnits i mycket av den tidigare forskning inom detta 

fält och därför väljer jag att ha med dessa i min multivariata regressionsanalys. De forskare som 

kritiserar och problematiserar Putnams (1993, 2000) teser rörande föreningar som demokratiskolor 

använder ofta bland annat socioekonomiska variabler (t.ex. utbildning) för att förklara att 

föreningslivet inte har den påverkan som Putnam hävdar. Om utbildning förklarar t.ex. högre tillit 

eller förtroende för andra, menar forskare (se t.ex. Van Ingen & Van der Meer 2009, 2015) att det 

snarare handlar om självselektion. Individer med redan hög tillit eller mer socialt kapital väljer att 

söka sig till föreningar. 

3.3.3. Beroende variabel

Jag kommer att använda tre olika variabler i denna uppsats som handlar om förtroende. Förtroende 

för riksdag, förtroende för regeringen och förtroende för kommunstyrelsen. Dessa tre frågor från 

SOM-institutet mäter hur stort förtroende individer har till de olika institutionerna, vilket mina 

hypoteser främst handlar om. Variabeln antar fem värden och alla dessa tre variabler är kodade 1 = 
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Mycket stort förtroende och 5 = mycket litet förtroende (se bilaga 3). Jag har kodat om alla tre så de

blir en logisk ordning där 1 = mycket litet förtroende och 5 = Mycket stort förtroende och alla 

omkodningar gjordes för att alla värden skulle peka åt samma håll i mina analyser. Detta gjorde jag 

för att senare kunna göra ett index på dessa tre variabler som jag kommer kalla ”förtroende för 

politiska institutioner”.

3.3.4. Index

Efter omkodningarna för de tre variablerna jag presenterat ovan skapade jag ett index av dessa tre 

variabler. Detta görs främst på grund av att variabeln var kodad skala 1-5, men via ett index kan jag 

få en utökad skala för att få ett bredare spann på värdena i indexet, istället för endast 1-5. 

Innan jag gjorde mitt index måste man kontrollera att variablerna verkar mäta samma sak. Jag har 

därför gjort en faktoranalys mellan dessa tre variabler (se bilaga 2), för att se om dessa tre variabler 

mäter samma sak. Faktoranalysen är ett bra verktyg att använda för att hitta mönster i mitt 

datamaterial (Esaiasson et al. 2012). Om en person t.ex. svarat högt förtroende för riksdag också har

svarat högt förtroende för regeringen och kommunstyrelsen, visas ett högt värde på faktoranalysen. 

För att kunna besvara H3, kommer jag även konstruera ett index av alla de föreningsvariabler jag 

använder. Detta då H3 handlar om antalet föreningar. Jag kommer därför konstruera ett index med 

alla, för att kunna undersöka den hypotesen. 

Samma index jag använder för H3 kommer senare att kodas om då H1 inte berör antalet föreningar.

Därför kommer mitt index att kodas om till en dummyvariabel (0 = ej medlem och 1 = medlem), 

som inte undersöker antalet, utan endast om man är medlem i en förening eller inte.

Jag konstruerar mina index genom att använda mig av de fyra steg Djurfeldt m.fl gör i sin bok 

Statistisk Verktygslåda (Djurfeldt et al. 2010: 449-ff). 

Det första steget är att utesluta irrelevanta kategorier, det vill säga t.ex. de som inte svarat på frågan 

eller de som svarat på flera alternativ. I mina beroende variabler kommer värdet 1-5 att inkluderas. 

Andra steget handlar om att variablerna måste vara kodade åt samma håll. Den enda omkodningen 

jag gör med mina tre beroende variabler är att koda dem att 1 = mycket litet förtroende och 5 = 

mycket stort förtroende. 

Det tredje steget berör om variablerna antar samma antal kategorier. Detta steg behöver jag inte 

lägga något fokus på då alla tre variabler antar samma antal kategorier, 1-5. 

Sista steget är att summera variablerna. Detta index är konstruerat utav tre olika variabler. Då de tre 
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ursprungliga variablerna enbart kan antar värden mellan 1-5, kommer en sammanslagning av dessa 

tre variabler endast kunna anta värden mellan 1-13. 

Detta förtroende-index kommer användas i alla regressionsanalyser jag gör. 

Tabell 3.2 - Förtroende-index

Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum
9,46 2,32 3 15

N: 1607

Efter att ha gjort ett index på mina tre beroende variabler, förtroende för riksdag, regering och 

kommunstyrelsen, ser detta index ut som tabell 3.2 visar ovan. Minimum är tre eftersom om varje 

individ t.ex. svarat 1 på förtroende för dessa tre variabler, får den personen värdet 3 i mitt index. 

Har en individ svarat 5 på varje variabel får den värdet 15 i mitt index. 

3.3.5. Källkritik

I denna uppsats har jag valt att hämta mitt material från SOM-institutet som ska hjälpa mig pröva 

mina hypoteser. Jag har använt mig av den nationella undersökningen från 2014, som startades i 

september 2014 och avslutades i februari 2015. SOM-institutet samarbetade med Kinnmark 

Information som hjälpte till med att skicka ut formulär som individer fick svara på. När 

undersökningen var klar lästes enkäterna av med en optisk skanner. Sammanlagt, i hela 

undersökningen, är det 6 876 av 13 600 (53,6% svarsandel) som svarat på undersökningen (SOM 

2014 - med tillhörande kodbok). Då undersökningen är uppdelad genom fyra olika enkäter, kommer

jag endast använda mig av den första enkäten som gjordes och den heter ”Samhälle och politik”. 

Där inkluderas 1708 respondenter. 

SOM-institutet i Göteborg har sedan 1986 arbetat tillsammans med forskare inom olika 

forskningsfält för att lyfta fram framföra opinioner och förstå den svenska samhällsutvecklingen 

och deras undersökningar är opartiska. Något som bidragit till att SOM-institutet blivit ett centrum 

för forskning i Sverige är den unika mängd data de lyckas framställa. 

Esaiasson m.fl. ställer upp fyra faktorer man bör värdera som forskare: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2012: 278-ff). I mitt fall uppfyller mitt material från 

SOM-institutet alla dessa kriterier, utifrån det jag presenterat ovan. 
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3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitetsbegreppet brukar skilja på två typer av validitet: intern och extern. Den interna validiteten 

berör hur väl mina slutsatser i min uppsats är giltiga utifrån det jag studerat, alltså föreningslivet 

och förtroende för politiska institutioner. Är mina slutsater jag drar trovärdiga? 

Den externa validiteten berör vilken generaliserbarhet min uppsats har. Jag hoppas kunna dra en 

generaliserande slutsats över Sverige som population, detta då jag använder SOM-institutet som 

material, som är en omfattande och respekterad undersökning som görs varje år i Sverige. Därifrån 

kommer också mina tre variabler som handlar om förtroende för 

riksdag/regering/kommunstyrelsen. Då jag vill mäta förtroende för politiska institutioner, anser jag 

att variabeln jag använd är ställd på ett önskvärt sätt. SOM-institutets material har används av allt 

ifrån studenter till etablerade forskare, t.ex. Rothstein och Kumlin (2001), vilket ger en god 

indikator på att materialet är legitimt. 

För att jag ska uppnå en hög reliabilitet kommer jag göra mina SPSS-körningar flera gånger för att 

undvika slarvfel. Vidare kommer jag noga kontrollera att alla mina variabler är kodade på önskvärt 

och korrekt sätt så det inte blir något fel i körningarna som kan påverka resultatet. Många av de 

ursprungsvariablerna kommer att behövas kodas om, så att alla variabler pekar åt samma riktning. 

Detta är också något som kommer att kontrolleras noga. 

Avslutningsvis hoppas jag på en hög reliabilitet + begreppsvaliditet = resultatvaliditet (jag mäter det

jag säger att jag mäter). 
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4. Resultat och analys 

Tabell 4.1 – Förtroende-index (3-15) ställt mot föreningsmedlemskap (Medlem – ej medlem)

Ej medlem Medlem Totalt
3 3.0 % 1,3 % 1,9 %

4 1,6 % 1,1 % 1,3 %

5 3,0 % 1,5 % 2,0 %

6 6,8 % 4,7 % 5,4 %

7 9,6 % 5,7 % 7,0 %

8 11,6 % 10,6 % 10,9 %

9 21,2 % 23,0 % 22,4 %

10 16,6 % 14,6 % 15,2 %

11 10,2 % 16,7 % 14,5 %

12 10,8 % 14,6 % 13,3 %

13 3,0 % 3,0 % 3,0 %

14 2,0 % 2,3 % 2,2 %

15 0,8 % 0,9 % 0,9 %

Total: 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Korstabellen ovan visar mitt förtroende-index ställt mot om man är medlem i föreningar eller inte. 

Syftet med denna tabell är att få en överblick över hur individer har svarat om de är 

föreningsmedlemmar eller inte och hur dessa svarat på mitt förtroende-index. Vi ser t.ex. att 23 % 

av  föreningsmedlemmarna har värdet 9 på mitt förtroende-index. Då mitt förtroende-index är en 

sammansättning av tre olika variabler från SOM-institutet (förtroende för regering, förtroende för 

riksdag, förtroende för kommunstyrelsen) innebär detta att 23 % föreningsmedlemmar svarat 

sammanlagt 9 i förtroende för politiska institutioner.

4.1. Föreningsmedlemskap eller inte

Nedan presenteras mina regressionsanalyser i tabeller. Vidare kommer en kortare analys att göras 

efter varje tabell. Tabellerna som presenteras nedan kommer innehålla två olika modeller. I tabell 

4.2 innehåller Modell 1 endast mitt förtroende-index ställt mot mitt föreningsmedlemskap-index 

(detta index är omkodat där 0 = ej medlem, 1 = medlem). Modell 2 inkluderar mitt förtroende-

index, föreningsmedlemskap-index, samt de oberoende kontrollvariabler som presenterats i 

metodkapitlet. Värdena i modellerna för variablerna representerar de ostandardiserade 
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betakoefficienterna (B-värdet). 

Tabell 4.2 – Föreningsmedlemskap eller inte ställt mot förtroende-index

Modell 1 Modell 2
Föreningsmedlemskap 0,563** 0,362*

Ålder 0,007*

Kön -0,137

Inkomst 0,097**

Utbildning 0,586**

Justerat R² värde 0,013** 0,046**

Konstant 9,094** 8,191**

N: 1404 1404
* = signifikant på 0,05-nivå. ** = signifikant på 0,01-nivå

Enligt den tabell som presenterats ovan ser vi modellens förklaringskraft, det vill säga det justerade 

R²-värdet i modell 1 visar drygt 1 %, vilket är lågt. Detta innebär att den inkluderande variabeln 

(föreningsmedlemskap) förklarar drygt en procent av variansen i förtroende. 

Variabeln föreningsmedlemskap är signifikant på 0,01-nivå, det vill säga att risken är 1% att 

sambandet i urvalet är slumpmässigt och inte finns i populationen. Den ostandardiserade 

betakoefficienten (kommer vidare att betecknas som B-värdet) visar 0,563, vilket betyder att när du 

är medlem i en förening ökar förtroendet till politiska institutioner med 0,563 enheter. Både B-

värdet för föreningsvariabeln och det justerade R²-värdet i modell 1 är statistiskt signifikant på 0,01-

nivå. 

I modell 2 har jag lagt till ytterligare fyra variabler. Ålder, kön, inkomst och utbildning. Det 

justerade R² värde ökar från drygt 1 % till närmare 5 %. Alla variabler i modell 2 förklarar närmare 

5% av variansen i förtroende. Alla variabler är signifikant förutom variabeln kön.

B-värdet i föreningsvariabeln visar 0,362. Noterbart är även att föreningsvariabelns inte är 

signifikant på 0,01-nivå i modell 2, vilket den är i modell 1. Den är fortfarande signifikant, dock på 

0,05-nivå. Det högsta B-värdet i modell 2 är utbildning (0,586). Det justerade R² värdet är statistiskt

signifikant på 0,01-nivå, vilket innebär modellen i sin helhet är signifikant. 

Sammanfattningsvis ser vi en förändring när vi ser de olika modellerna ställt mot varandra. 

Signifikansen i modell 1 visar att B-värdet på föreningsvariabel är signifikant på 0,01-nivå, men när

vi lägger in fyra kontrollvariabler (ålder, kön, inkomst, utbildning) visar B-värdet en signifikans på 
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0,05-nivå. B-värdet minskar från 0,563 (modell 1) till 0,362 (modell 2). Även om B-värdet minskar 

visar ändå tabellen att föreningsmedlemmar har högre förtroende för politiker, än individer som inte

är medlemmar. Högst B-värde i modell 2 är utbildning som visar värdet 0,586, som dock är kodad 

0-1, jämfört med t.ex. inkomst som antar tolv värden. Detta är något som kan ha påverkat.

4.2. Antal föreningsmedlemskap 

I tabell 4.3 inkluderar modell 1 mitt förtroende-index ställt mot mitt föreningsmedlemskap-index  

som mäter antal föreningsmedlemskap. I modell 2 inkluderar jag mina kontrollvariabler, precis som

i föregående tabell 4.2. 

Tabell 4.3 – Antal föreningsmedlemskap ställt mot förtroende-index

Modell 1 Modell 2
Antal föreningsmedlemskap (Index) 0,257** 0,165*

Ålder 0,006

Kön -0,126

Inkomst 0,096**

Utbildning 0,555**

Justerat R² värde 0,017** 0,048**

Konstant 9,164** 8,288**

N: 1404 1404
* = signifikant på 0,05-nivå. ** = signifikant på 0,01-nivå

I tabellen ovan ser vi modellens förklaringskraft. Det justerade R²-värdet i modell 1 visar 0,017. 

Den inkluderade oberoende variabeln i tabell 1 (Antal föreningsmedlemskap) förklarar därmed 

närmare två procent av variansen i förtroende.

Den oberoende variabeln i modell 1 är signifikant på 0,01-nivå, vilket innebär att sambandet bättre 

förklaras av slumpen i mindre än en procent av fallen. Variabelns B-värde visar 0,257 vilket innebär

att individer som är medlem i flera föreningar har högre förtroende för politiska institutioner. Både 

B-värdet och den totala modellen (justerade R²-värdet) är signifikant på 0,01-nivå. 

I modell 2 har jag återigen lagt till mina kontrollvariabler för att pröva styrkan i sambandet. Det 

justerade R² ökar visar 0,048 vilket är en ökning från modell 1 som visade 0,017. Detta innebär att 

alla inkluderade variabler i modell 2 förklarar närmare 5 % av variansen i förtroende. Alla variabler 
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är signifikanta, förutom ålder och kön. B-värdet i föreningsvariabeln visar nu 0,165. 

Föreningsvariabeln är dock signifikant på 0,05-nivå och inte på 0,01-nivå som den är i modell 1. 

Det högsta B-värdet i modell 2 är återigen utbildning (0,555) som också är signifikant på 0,01-nivå. 

Det justerade R² värdet är statistiskt signifikant på 0,01-nivå. 

För att summera tabell 2 ser vi återigen en förändring när modellerna ställs mot varandra. Precis 

som i tabell 1 visar B-värdet på föreningsvariabeln signifikans på 0,01-nivå, men när vi sedan 

lägger in de fyra kontrollvariablerna visar B-värdet en signifikans på 0,05-nivå. Den är fortfarande 

signifikant dock. B-värdet minskar från modell 1 (0,257) till modell 2 (0,165). Även om B-värdet 

minskar visar ändå tabell 4.3 att förtroende för politiska institutioner ökar om man är medlem i flera

föreningar. Högst B-värde i modell 2 är utbildning som visar värdet 0,555.

4.3. Föreningstypers relevans

Då H3 frågar om vissa föreningstyper har högre förtroende för politiska institutioner än andra, 

använder jag i tabell 4.4 de olika kategoriseringar av föreningstyper jag skapat. Modell 1 

undersöker endast de tre olika typer av föreningar ställt mot mitt förtroende-index. Modell 2 

inkluderar övriga kontrollvariabler. 

Tabell 4.4 – Olika föreningstyper ställt mot förtroende-index

Modell 1 Modell 2
Hobbyföreningar Ref. Ref.

Hjälpföreningar 0,553** 0,444**

Intresseföreningar 0,322* 0,131

Ålder 0,005

Kön -0,107

Inkomst 0,098**

Utbildning 0,571**

Justerat R² värde 0,017** 0,049**

Konstant 9,142** 8,314**

N: 1406 1406
* = signifikant på 0,05-nivå. ** = signifikant på 0,01-nivå

I tabell 4.4 visar modell 1 ett justerat R²-värdet 0,017 och detta innebär att modellens 

förklaringskraft är närmare 2 %. Mina två föreningskategorier förklarar närmare 2 % av variansen i 
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förtroende för politiska institutioner. I modell 1 används hobbyföreningar som referenskategori.

När jag nu använder flera oberoende dummyvariabler (i modell 1) måste en av dessa kategorier 

agera referensgrupp och då tolkas konstanten (9,142) som medelvärde för referensgruppen. Detta 

betyder då att medelvärdet i förtroende för politiska institutioner hos hobbyföreningar är 9,142. 

Av båda mina föreningskategorier i modell 1 är hjälpföreningar signifikant på 0,01-nivå och 

intresseföreningar signifikant på 0,05-nivå. B-värdet skiljer sig också mellan dessa föreningstyper. 

Båda föreningstyper uppvisar ett positivt B-värde. Hjälpföreningar, som är signifikant på 0,01-nivå 

uppvisar högst B-värde (0,553). Mitt justerade R²-värde är signifikant på 0,01-nivå. 

I modell 2 är samtliga variabler inkluderade. Det justerade R²-värdet visar 0,049 och är signifikant 

på 0,01-nivå. Samtliga variabler i modell 2 förklarar närmare 5 % av variansen i förtroende. 5 av 8 

variabler är signifikanta (se tabell 4.3). 

B-värdet för föreningsvariablerna sjunker samtidigt som intresseföreningar inte längre är 

signifikant. Utbildning uppvisar återigen högst B-värde (0,551) och är signifikant på 0,01-nivå. 

När jag nu ställt modellerna mot varandra kan vi se att signifikansen och B-värdena sjunker för 

föreningsvariablerna. B-värdena är dock fortfarande positiva, vilket innebär att alla föreningstyper 

har högre förtroende för politiska institutioner. 
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5. Slutsats 

I detta kapitel kommer de hypoteser jag ställt upp i teorikapitlet i denna uppsats att undersökas för 

att sedan bekräftas eller förkastas. Hypoteserna kommer ifrån den tidigare forskningen och teorier 

jag använt mig av. Detta kapitel kommer delas upp i olika underrubriker där jag besvarar en hypotes

i taget.

5.1. Föreningslivet ökar förtroende

H1: Individer som är medlemmar i föreningar (generellt) uppvisar högre förtroende för politiska 

institutioner än de som inte är medlemmar. 

Teorin jag utgått ifrån gällande denna hypotes kommer ifrån den sida av forskningsfältet som 

representeras av bland annat Putnam där han diskuterar föreningars fostrande effekt på individer. 

Även Seippel (2006) undersöker föreningslivets relevans för bland annat tillit och politiskt 

engagemang. Denna hypotes syns ofta i tidigare forskning inom forskningsfältet föreningsliv. 

Putnam (1993) var bland de första att pröva och bekräfta denna hypotes och menar då att 

föreningslivet bör beaktas som demokratiskolor. Denna hypotes är baserad på hur Putnam ser på 

föreningslivets påverkan på individer. I min uppsats, i den svenska kontexten, besvaras denna 

hypotes genom tabell 4.1. Som vi ser i den tabellen (modell 1 + modell 2) visas ett positivt samband

mellan föreningsmedlemskap och förtroende för politiska institutioner. Modell 1, där endast 

föreningsmedlemmar (Ja eller nej) ställs mot mitt förtroende-index, visar ett B-värde på 0,563 och 

är signifikant på 0,01 nivå. När jag sedan i modell 2 inkluderade mina kontrollvariabler, minskade 

B-värdet till 0,362 och min föreningsvariabel var signifikant på 0,05-nivå. Av tabellen att läsa 

framgår det dock att föreningsmedlemmar har högre förtroende för politiska institutioner än 

individer som inte är medlemmar. Detta är det t.ex. Putnam (1993) diskuterar i sin studie av Italien, 

att ett rikt föreningsliv leder till högre socialt kapital, där bland annat förtroende inkluderas. Något 

som bör poängteras är dock att även om B-värdet är positivt och signifikant, är det inte speciellt 

högt då mitt förtroende-index antar värdena 3-15. Det går dock inte besvara om föreningar ökar det 

sociala kapitalet (Putnam 1993) eller om individer med redan högt socialt kapital väljer att gå med i 

föreningar på grund av att de redan har högt socialt kapital, som diskuteras av Van Ingen & Van der

Meer (2015). Min hypotesen tar inte hänsyn till detta, utan prövar om föreningsmedlemmar har 

högre förtroende för politiska institutioner än individer som inte är medlemmar. Resultatet visar att 

det finns en koppling mellan föreningsmedlemskap och ökat socialt kapital, precis det Putnam 

(1993, 2000) diskuterar rörande föreningar som demokratiskolor. 
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Utifrån resultatet från tabell 4.2 och de som diskuterats ovan kan därför hypotes 1 bekräftas.

5.2. Många föreningsmedlemskap ökar förtroende 

H2: Individer som är medlemmar i flera föreningar uppvisar högre förtroende för politiska 

institutioner. 

Att många föreningsmedlemskap ökar individers sociala kapital diskuterar bland annat Wollebæk 

och Selle (2003). I tabell 4.3 visas ett signifikant positivt B-värde i båda modellerna som berör antal

föreningsmedlemskap. I modell 2 sjunker dock B-värdet, där utbildning är den variabel som visar 

högst B-värde. Flera medlemskap i föreningar ökar förtroendet för politiska institutioner, precis som

Wollebæk och Selle visar från sina resultat. Dock visar de i deras artikel att antal 

föreningsmedlemskap är den variabel som bäst förklarar förtroende (Wollebæk & Selle 2003: 44). 

Detta skiljer sig från mitt resultat, där utbildning är det som bäst förklarar förtroende för politiska 

institutioner.

Quintelier menar att många föreningsmedlemskap har ett samband med politiska attityder, där hon 

innefattar bland annat förtroende och politisk tolerans (Quintelier 2013: 186). Mitt resultat pekar åt 

samma riktning, där individer med många föreningsmedlemskap har ökat förtroende för politiska 

institutioner (se tabell 4.3). Hypotes 2 bekräftas, då resultatet visar att många föreningsmedlemskap 

har högre förtroende för politiska institutioner. 

5.3. Hjälpföreningar visar högst förtroende 

H3: Individer som är medlemmar i intresseföreningar har högst förtroende för politiska 

institutioner. 

Inom forskningsfältet föreningsliv finns det forskare som menar att typ av förening spelar roll 

relaterat till socialt kapital. Van Ingen & Van der Meer (2009) undersöker detta och menar att 

intresseföreningar, bland annat, uppvisar högre socialt kapital än andra sorters 

föreningar/organisationer. I tabell 4.4 visar intresseföreningar ett positivt samband i modell 1, med 

signifikans på 0,05-nivå. I modell 2, med alla variabler inkluderade är intresseföreningar inte 

signifikant. Däremot är hjälpföreningar signifikant i båda modellerna, vilket är överraskande då 

tidigare forskning visat annat. Tidigare forskning (Van Ingen & Van der Meer 2009) har pekat på 

att intresseföreningar uppvisar högst samband mellan föreningar och socialt kapital. Deras teori 

stämmer inte överens med det jag kommit fram till i min uppsats. Att det inte gör det i min uppsats 

går dock att problematisera. Kategoriseringarna av föreningar jag gjort i denna uppsats är influerade

av tidigare forskning. Mina kategoriseringar är dock inte exakt som den tidigare forskningen 
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(Quintelier 2009). Här går operationaliseringen att diskutera. Det dataset jag använt mig av i denna 

uppsats innehåller inte samma omfattning av föreningar som tidigare studier. Detta är något som 

kan ha påverkat resultatet för denna hypotes. Hypotes 3 förkastas, då inte intresseorganisationer var 

signifikant. 

5.4. Utbildning viktigt

H4: Självselektion. Individer med högre utbildning (examen från universitet/högskola) har högre 

förtroende för politiska institutioner är de som inte har det.

Hypotes 4 skiljer sig en del från resterande hypoteser, då den framförallt kommer ifrån de forskare 

som motsätter sig Putnams teser om föreningslivets påverkan på individer. Van Ingen och Van der 

Meer (2009, 2015) är två forskare som ifrågasatt Putnam och hur han ser på föreningslivet. Dessa 

forskare menar att föreningslivet inte är demokratiskolor där medborgare går med i föreningar och 

genom det får ett högre kapital. De forskare som motsätter sig demokratiskolor-tesen, hävdar att 

föreningar bör ses som demokratipooler. Forskare världen över bevisar genom empiri att individer 

med ett redan högt socialt kapital ansluter sig till föreningar. Självselektion. Hypotes 4 handlar just 

om de socioekonomiska faktorer demokratipooler-forskare undersöker. 

I samtliga tabeller i resultat- och analyskapitlet visar utbildning högst B-värde och är signifikant. 

Stolle (2001) menar att individer inte påverkas av föreningslivet i den grad som Putnam (1993) 

hävdar. Hon menar att individer med redan högt socialt kapital söker sig till föreningar. Mitt resultat

visar att högutbildade individer har högre förtroende för politiska institutioner än lågutbildade. Det 

blir svårt för min uppsats att påstå vad som påverkar vad. Jag kan inte säga med säkerhet om det 

handlar om självselektion utan det jag kan konstatera är att högutbildade har högre förtroende för 

politiska institutioner än lågutbildade. Samtidigt är jag medveten om att föreningsvariablerna i 

tabellerna för det mesta var signifikanta. 

Hypotes 4 bekräftas, då utbildning är signifikant och har höga positiva B-värden i samtliga tabeller i

resultatkapitlet. Något som måste problematiseras här är kodningen av variablerna. 

Utbildningsvariabeln är kodad 0-1, vilket gör den mer trolig att anta ett högre B-värde än en 

variabel som antar flera värden. Detta är något som kan ha påverkat resultatet.

5.5. Diskussion

Sammanfattningsvis bekräftas tre av fyra hypoteser i denna uppsats. Hypotes 3, som handlade om 

att medlemmar i intresseorganisationer skulle visa högst förtroendet för politiska institutioner, 

förkastas. Detta då den inte är signifikant i modell 2 (tabell 4.4), samtidigt som hjälporganisationer 
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var det och hade ett högre B-värde. Viktigt att poängtera för alla tabeller i resultaten är att även om 

de tre hypoteser kunde bekräftas, där B-värdet var positivt och signifikant, var inte B-värdena 

särskilt höga. Vi måste ha i åtanke att mitt förtroende-index antar värdet 3-15. Som t.ex. i tabell 4.2,

där B-värdet i modell 2 visade 0,362 för föreningsvariabeln (ja eller nej) och var signifikant på 

0,05-nivå. B-värdet är positivt och det finns ett samband med föreningsmedlemskap och högre 

förtroende för politiska institutioner än de som inte är medlemmar, men värdet är lågt. Om man går 

från ej medlem till medlem i en förening ökar förtroendet endast 0,362 enheter, vilket är lågt. Då 

hypotesen frågade om föreningsmedlemmar har högre förtroende för politiska institutioner än de 

som inte är medlemmar, bekräftas ändå hypotes 1. Detta är precis det Putnam (1993, 2000) 

diskuterar rörande sin tes om demokratiskolor. Om man som individ går med i en förening, ökar det

sociala kapitalet, där bland annat förtroende ingår. 

Genomgående i samtliga tabeller visar variabeln ”utbildning” högst B-värde och är signifikant. 

Hypotes 4 besvarades genom att studera alla de tabeller som presenteras i resultat och analys-

kapitlet. Det finns ett genomgående tema i tabellerna, där utbildning förklarar bäst och visar högst 

förtroende för politiska institutioner. Som jag nämnde i teorikapitlet, går det att bekräfta hypoteser 

som rör föreningslivet och förtroende, samtidigt som jag undersöker de socioekonomiska faktorerna

på förtroende.

Något annat som är värt att notera för alla mina tabeller är de låga justerade R² värdena, alltså 

modellens förklaringskraft. Det kan handla om att mina modeller inte är speciellt stora, där jag inte 

har många variabler att undersöka. Tidigare studier som gjorts på detta forskningsfält (se t.ex. 

Putnam 1993 och Van Ingen & Van der Meer 2009, 2015) använder många fler variabler när de 

undersöker föreningslivets påverkan på individer. Detta är något jag kunde ha gjort för att kunna 

förklara mer av variansen. 

Utifrån de teorier jag har använt i denna uppsats och genom mina hypoteser går det att se att de 

teorier jag använt kan bekräftas. Föreningsmedlemmar har högre förtroende för politiska 

institutioner än de som inte är medlemmar. Detta är något som framförallt Putnam (1993) 

poängterar, att föreningar genererar socialt kapital. Den teori som handlade om att 

intresseföreningar skulle visa högst förtroende för politiska institutioner förkastades. Van Ingen och

Van der Meers (2009) slutsater från deras artikel stämmer alltså inte överens med det resultatet jag 

fick i denna uppsats, men då återigen går operationaliseringen att diskutera. I Quinteliers (2013) 

slutsats i en artikel rörande föreningars påverkan på individer, kommer hon fram till att många 

föreningsmedlemskap hade den starkaste socialiserande effekten på individer. I mitt resultat visar 

utbildning starkast samband (se tabell 4.3) jämfört med antal föreningsmedlemskap. Teorin håller 
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ändå i min uppsats, då min hypotes inte handlade om vilket som förklarade bäst, utan om individer 

med flera föreningsmedlemskap hade högre förtroende för politiska institutioner. 

5.6. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag gjort en kvantitativ studie, med en multivariat regressionsanalys som metod.

Denna uppsats har handlat om föreningslivet och om föreningslivet påverkar individers förtroende 

för politiska institutioner (förtroende för riksdag, regering och kommunstyrelserna). Syftet med 

uppsatsen var att ta reda på föreningarnas roll för individer och vidare om medlemmar i föreningar, 

antal föreningsmedlemskap i föreningar och om olika föreningstyper har högre förtroende för 

politiska institutioner. Som jag presenterat i tidigare forskning och genom teorier visar jag på att 

detta är ett forskningsfält som är väletablerat inom samhällsforskningen. 

Uppsatsen grundar sig bland annat på de två sidor detta forskningsfält är uppdelat i: 

demokratiskolor och demokratipooler. Min uppsats prövar fyra hypoteser. Hypoteserna är 

influerade av tidigare forskning som gjorts inom detta ämne, men då jag inte hittat några av dessa 

hypoteser prövade i en svensk kontext på senare tid, ansåg jag att detta var intressant att studera. 

Materialet jag använt för denna uppsats kommer från SOM-institutet, 2014. 

I slutsaten ser vi att tre av fyra hypoteser bekräftas och genom detta bekräftas det mesta i mitt 

teorikapitel. Hypotesen som inte bekräftas handlade om att intresseorganisationer skulle visa högst 

förtroende för politiska institutioner, vilket inte gick i samma riktning som Van Ingen & Van der 

Meer (2009). Föreningsmedlemmar har högre förtroende för politiska institutioner än individer som

inte är medlemmar i någon förening. Lika så har individer med flera föreningsmedlemskap högre 

förtroende för politiska institutioner, som bland annat Quintelier (2013) kommer fram till. Hypotes 

4 som berör sidan av forskningsfältet som ser föreningar som demokratipooler, prövas genom att 

studera utbildning som variabel. Nu i efterhand anser jag att jag kunde inkluderat fler 

socioekonomiska faktorer än endast utbildning för att ge ett tydligare svar på hypotes 4, även om 

den bekräftades. Jag kunde också ha kodat om min inkomstvariabel till en dummyvariabel, för att 

lättare undersöka variablernas relevans mot varandra. Detta blev lite svårare i denna uppsats, då 

utbildningsvariabeln var kodad 0-1 och inkomstvariabeln var kodad 1-12. Det hade blivit tydligare 

och lättare att analysera resultaten om de kontrollvariablerna varit kodade på samma sätt. 

Något som vore intressant för framtida studier är att studera individer under en längre tid, för att se 

om förtroendet ökar när de går med i föreningar eller om de är medlemmar i flera föreningar 

samtidigt. Quintelier (2013) undersöker ungdomar (16-18 år) mellan åren 2006-2008 och studerar 
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ökningen för politiskt intresse, social tillit, social tolerans och politisk tolerans, kopplat till 

föreningslivet (Quintelier 2013: 182). Detta är ett tillvägagångssätt som skulle vara intressant att 

undersöka under en ännu längre tid, just för att kunna se om förtroendet ökar när man är medlem i 

en eller flera föreningar.
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7. Bilagor

Bilaga 1. Oberoende variabel

Föreningar

Bilaga 2. Kontrollvariabler

Inkomst 

Utbildning

Kön 

Ålder 

Bilaga 2. Beroende variabel 

39



Från dessa variabler har jag använt regeringen, riksdagen och kommunstyrelserna. 

Component Matrixa

Component
1

F.36A Förtroende för:
Regeringen

,860

F.36E Förtroende för:
Riksdagen

,892

F.36P Förtroende för:
Kommunstyrelserna

,732

Extraction Method: Principal 
Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Faktoranalys av förtroende för regeringen, riksdagen och kommunstyrelserna. 

Förtroende-Index

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent

Valid 3,00 32 1,9 2,0 2,0

4,00 20 1,2 1,2 3,2

5,00 33 1,9 2,1 5,3

6,00 88 5,1 5,5 10,8

7,00 115 6,7 7,2 17,9

8,00 167 9,8 10,4 28,3

9,00 355 20,8 22,1 50,4

10,00 248 14,5 15,4 65,8
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11,00 232 13,6 14,4 80,3

12,00 218 12,8 13,6 93,8

13,00 50 2,9 3,1 97,0

14,00 33 1,9 2,1 99,0

15,00 16 ,9 1,0 100,0

Total 1607 94,0 100,0

Missing System 102 6,0

Total 1709 100,0

Förtroende-index av variablerna:Förtroende för riksdagen, Förtroende för regeringen, Förtroende för 

kommunstyrelsen 

Bilaga 3. Beskrivande statistik

Descriptive Statistics

N
Minimu

m
Maximu

m Mean
Std.

Deviation

Förtroende-Index 1607 3,00 15,00 9,4617 2,31345

Hobbyföreningar_0=ej 
medlem

1577 ,00 1,00 ,2067 ,40508

Hjälpföreningar_0=ej 
medlem

1565 ,00 1,00 ,2869 ,45246

Intresseföreningar_0=
ej medlem

1567 ,00 1,00 ,5080 ,50010

Antal 
föreningsmedlemskap

1555 ,00 6,00 1,1659 1,19016

Föreningsmedlemskap
0=ej medlem, 
1=medlem

1555 ,00 1,00 ,6572 ,47479

Kön 0=kvinna, 1=man 1708 ,00 1,00 ,4637 ,49883

Hushållets årsinkomst 1570 1 12 5,54 2,873

Utbildning Dummy 
1=Examen från 
högskola/universitet

1659 ,00 1,00 ,3110 ,46305

Ålder - enkätsvar 
kompletterat med 
register

1709 16 85 51,74 17,812

Valid N (listwise) 1404

Beskrivande statistik från alla variabler som använts i uppsatsen. 
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