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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att bidra med ökad empirisk kunskap om 

psykologiska mekanismers betydelse för att förklara variansen i människors 

politiskt deltagande och politiska orientering. Detta genom att undersöka 

sambandet mellan 9566 deltagares upplevda kontroll och deras politiska 

orientering samt grad av politiska deltagande. Det psykologiska konceptet 

upplevd kontroll myntades av Rotter (1966) och undersöker i vilken grad 

människor uppfattar sig ha kontroll över händelser i livet. En persons 

kontroll över händelser kan vara intern, stor kontroll över situationer 

omkring sig, eller extern, liten makt över händelser i livet. Resultaten visade 

på att det fanns ett signifikant samband mellan deltagarnas upplevda 

kontroll och politiska deltagande samt politiska orientering. Personer med 

upplevd intern kontroll deltog mer politiskt, placerade sig mer högerut på en 

vänster-höger skala samt var mer högerorienterade i sin uppfattning om 

ekonomisk politik. Personer med upplevd intern kontroll var också mer 

positivt inställda till en öppnare invandringspolitik och en mer aktiv 

miljöpolitik. 

 

Nyckelord: Upplevd kontroll, Politiskt deltagande, Politisk orientering, 

Locus of control.  
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Inledning  
Varje dag upplever vi både små och stora händelser som påverkar våra liv. En kollega är 

irriterad, hemkommunen bygger nya bostäder, reporäntan sänks och flyktingar avvisas asyl. 

Skillnaden mellan oss människor beror inte enbart på vad vi tycker om asyllagarna och 

bostadsbyggandet, utan också hur stor kontroll vi upplever att vi har över dessa politiska 

fenomen. Hur stor kontroll vi upplever oss ha över händelser i vårt liv varierar mellan 

människor och har visat sig vara en psykologisk mekanism som påverkar upplevelser och 

beteende i flera situationer i vårt liv. Människors upplevda kontroll över sitt liv har visat sig 

inverka på allt ifrån hälsotillstånd och hur väl motgångar hanteras till hur bra betyg en person 

får (Passer et al., 2009).   

 

De senaste åren har ett flertal forskare riktat blicken mot psykologiska mekanismer för att 

förklara statsvetenskapliga fenomen (se t.ex. Mondak et al., 2010; Blais & St-Vincent, 2011). 

Sambandet med upplevd kontroll är dock fortfarande förhållandevis outforskat, framförallt i 

svensk kontext. Mot bakgrund av detta har denna uppsats ambitionen att utöka förståelsen för 

psykologiska mekanismers betydelse i att förklara statsvetenskapliga fenomen genom att 

fokusera på människors upplevda kontroll. Syftet med denna uppsats är följaktligen att 

undersöka sambandet mellan människors upplevda kontroll och deras politiska deltagande 

samt politiska orientering.  

Upplevd kontroll 

Konceptet upplevd kontroll1 (eng. locus of control) introducerades av Julian B. Rotter år 1966 

och har sedan dess används inom socialpsykologiska förklaringsmodeller för hur människor 

handlar, tänker och tar beslut (Passer et al., 2009). Begreppet syftar till att beskriva hur 

personer uppfattar sin egen kontroll över positiva och negativa händelser i omgivningen. Att 

en person upplever intern kontroll (eng. internal locus of control) innebär en känsla av att ha 

kontroll och makt över händelser omkring sig. Upplevd extern kontroll betyder istället att en 

person inte uppfattar sig ha kontroll över händelser omkring sig, och har liten makt över hur 

över saker och ting blir (Rotter, 1966). Rotter utvecklade även frågor för att mäta upplevd 

kontroll genom en så kallad I-E skala, där I står för intern kontroll och E för extern kontroll. 

Konceptet upplevd kontroll utvecklades utifrån tidigare forskning om förstärkningar och 

                                                
1 Julian B. Rotter introducerade 1966 konceptet locus of control vilket jag valt att översätta till upplevd kontroll. 
I de flesta engelskspråkiga studier används begreppet locus of control, men även perceived control och personal 
control är vanligt förekommande. I denna uppsats kommer begreppet upplevd kontroll att användas 
genomgående.  
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belöningar samt hur dessa kan förutsäga hur människor kommer att bete sig. Tidigare teorier 

hade förklarat människors beteenden utifrån vad för förstärkning och belöning som ett visst 

beteende kunde resultera i (Ferster & Skinner, 1957). Rotter däremot menade att:  

 
The effects of reward or reinforcement on preceding behavior depend in part on whether the 

person perceives the reward as contingent on his own behavior or independent of it. Acquisition 

and performance differ in situations perceived as determined by skill versus chance. (Rotter, 1966, 

s. 1) 

Att belöningar i utbyte mot ett visst beteende skulle spela mindre roll, eller inte alls, om 

personen upplever att sitt beteende ändå inte kan påverka sin chans att få sin belöning kan 

tyckas vara självklart. Exempelvis kan en person uppleva att sitt resultat på en tenta inte 

kommer att påverkas nämnvärt av hur mycket studietid som läggs ner, utan istället bero på 

slumpen – på vissa tentor kommer det lätta frågor och på andra svåra. En sådan person 

kommer förmodligen ägna mycket mindre tid till att läsa kurslitteraturen än en person som 

upplever att resultatet på tentan enbart beror på sin egen studieinsats. På så vis påverkar vår 

upplevda kontroll över händelser i livet våra val, beslut och beteenden i olika situationer. Men 

hur påverkar människors upplevda kontroll omständigheter som berör alla i samhället, och 

inte bara vår egen hälsa eller den tid vi lägger ner på studier?  

 

Det demokratiska systemet är uppbyggt utifrån devisen att alla ska ha möjligheten att delta 

om de så önskar. Att den offentliga makten ska utgå från folket är dessutom avhängt av att 

människor uppfattar sig ha en del av den politiska makten, och att de uppfattar att deras 

deltagande är något som kan påverka politiska utfall. Trots att demokratier ska medföra 

politisk jämlikhet tenderar människors politiska deltagande att variera (Dalton, 2008). En 

möjlig förklaring till detta utgår från Rotters (1966) teori om att vi enkom motiverar oss till att 

delta i aktiviteter där vi tror att vår insats spelar roll för utfallet – att vi upplever intern 

kontroll. Således kan människors upplevda kontroll utgöra en del i förklaringsmodellen till 

variansen i människors politiska deltagande.   

 

Vidare är det demokratiska systemet uppbyggt på att människor kan forma det samhälle vi 

lever i utifrån sina egna preferenser och sin egen politiska orientering. Frågan är dock varför 

vi människor har olika uppfattningar om hur vårt samhälle ska organiseras och vad det beror 

på? En möjlig del i förklaringsmodellen över politisk orientering skulle kunna vara att 

människors upplevda kontroll över händelser i omgivningen påverkar hur vi ser på hur 

samhället ska organiseras och våra värderingar i politiska frågor.  
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Även om psykologiska mekanismers betydelse för politiskt beteende har undersökts närmare 

de senaste åren (se t.ex. Mondak et al., 2010; Blais & St-Vincent, 2011) finns det begränsad 

forskning om sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt deltagande samt politisk 

orientering, framför allt i svensk kontext. Forskningen inom området är mestadels utförd för 

över 30 år sedan och bygger i regel på ett mindre antal deltagare som läser vid amerikanska 

universitet, vilket innebär en begränsad generaliserbarhet. Vidare så undersöker de flesta 

studier politiskt deltagande utifrån endast valdeltagande och politisk orientering utifrån endast 

en vänster-höger- dimension. Följaktligen har denna uppsats även intensionen att undersöka 

politiskt deltagande och politisk orientering ur ett vidare perspektiv för att öka kunskapen om 

deras respektive samband till upplevd kontroll. Syftet med den här uppsatsen är således att 

bidra med ökat kunskap vad gäller förklaringar till människors politiska orientering och 

variansen i människors politiska deltagande i Sverige.  

 

Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

I) Finns det ett samband mellan människors upplevda kontroll och deras politiska 

deltagande? 

II) Finns det ett samband mellan människors upplevda kontroll och deras politiska 

orientering.           
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Psykologiska mekanismers betydelse för att predicera politiskt beteende 
Forskningen angående upplevd kontroll kopplat till statsvetenskapliga fenomen har som sagt 

varit relativt begränsad medan personlighetsfaktorer och politiskt beteende undersökts mer 

frekvent. Forskning om personlighet och politiskt beteende kan vara av intresse för att bättre 

förstå hur upplevd kontroll påverkar politiskt deltagande och politisk orientering eftersom 

flera personlighetsfaktorer, och andra psykologiska mekanismer, har ett samband med 

människors upplevda kontroll. Upplevd intern kontroll har visat sig ha ett positivt samband 

med högre självtilltro2 (Bono and Judge, 2003) och högre självförtroende (Judge, Bono & 

Thoresen, 2002). Vidare korrelerar upplevd intern kontroll även positivt med 

personlighetsdraget emotionell stabilitet3 och extraversion4 (Judge, Bono & Thoresen, 2002). 

Även om upplevd kontroll, självtilltro, självförtroende, extraversion och emotionell stabilitet 

är olika psykologiska mekanismer i vår personlighet är de ändå starkt förknippande med 

varandra (Judge et al., 2002). Således kan forskning om dessa personlighetsdrag och deras 

samband med politiskt deltagande och politisk orientering stärka antagandet om att upplevd 

kontroll också är en relevant mekanism i att förstå politiskt beteende. Mot bakgrund av detta 

kommer därför forskning om personlighetsfaktorer och politiskt deltagande och politisk 

orientering presenteras nedan under respektive underrubrik.   

Tidigare forskning om politiskt deltagande 
Stödet för demokrati har haft en enorm genomslagskraft de senaste hundra åren och de flesta 

människor, i såväl demokratiska som i icke-demokratiska stater, uppger att de vill ha ett 

demokratiskt styrelseskick (Inglehart & Welzel, 2005; Dalton, 2008). Trots det starka stödet 

för folkstyre deltar vissa människor inte alls politiskt, även i stabila demokratier. Frågan om 

varför vissa personer är politiskt aktiva medan andra avstår har engagerat statsvetare i 

decennier och forskningen inom området är omfattande (se bl.a. Verba, Shlozman & Brady, 

1995; Niemi & Weisberg, 2001; Milner, 2002; Holmberg & Oscarsson, 2004; Dalton, 2008).  

 

En av de mest kända förklaringsmodellerna för politiskt deltagande är Verba, Schlozman och 

Bradys (1995) Civic voluntarism model. Utifrån denna modell finns det tre huvudsakliga 

orsaker till varför vissa är politiskt aktiva och andra inte; socialt kapital, politiska attityder 

                                                
2 Svensk översättning för self-efficicy.  
3 Personlighetsdrag som innebär att en person sällan upplever obehagskänslor så som till exempel ilska, ångest 
eller sårbarhet (Passer et al., 2009). 
4 Personlighetsdrag som innebär att en person ofta är utåtriktad, självsäker och söker stimulans i andras sällskap 
(Passer et al., 2009). 



 
 

8 

samt personliga kontakter (Verba, Schlozman och Bradys, 1995) Redan 1960 föreslog 

Campbell att personlighetsfaktorer kan ha betydelse för viljan att delta i politiska 

engagemang, något som fått stöd av senare forskning (Dawes et al., 2014; Blais & St-Vincent 

2011; Mondak et al., 2010; Vecchione & Caprara 2009; Alford, Funk & Hibbing, 2005). 

Inom ramen för denna uppsats undersöks istället den psykologiska mekanismen upplevd 

kontroll och dess betydelse för politiskt deltagande. I enlighet med kompetens-teorin5 föreslås 

det att personer som tror att de kan uppnå ett önskat mål genom att delta politiskt kommer 

vara mer benägna till politiskt engagemang. Detta innebär alltså att personer som upplever 

högre grad av intern kontroll borde vara mer benägna att delta politiskt.    

Upplevd kontroll och politiskt deltagande 

Även om den tidigare forskningen om upplevd kontroll och politiskt deltagande är begränsad 

finns det ett antal studier som alla ligger i linje med kompetens-teorin. En tidig studie på 

området visade att afroamerikaner som deltog i medborgarrättsrörelsen under 1960-talet 

uppvisade mer upplevd intern kontroll, mätt utifrån Rotters I-E skalan, än afroamerikaner som 

inte deltog (Rotter, 1966). De som upplevde att de hade större kontroll över händelser 

omkring sig verkade således vara mer benägna att engagera sig för politisk förändring.  

Ytterligare tre amerikanska studier, några år senare, bekräftade sambandet mellan intern 

upplevd kontroll och högre grad av politiskt deltagande (Rosen & Salling, 1971; Gootnick, 

1974; Gurrin, Gurrin & Morrisson, 1978). Alla tre studier undersökte dock endast politiskt 

deltagande så som benägenhet till att rösta, och samtliga studiers deltagare var amerikanska 

universitetsstudenter.  

 

Huebner och Lipsey (1981) undersökte en dimension av politiskt deltagande, i likhet med 

Rotters undersökning om medborgarrättsaktivism, nämligen miljörättsaktivism. Författarna 

påvisade att upplevd intern kontroll var positivt korrelerat till att engagera sig mer i aktivism 

för miljörätt. Intressant nog så förändrades dock deltagarnas upplevda kontroll mot att bli mer 

extern om de engagerat sig för miljörätt men projektet de engagerat sig i misslyckats. 

Deutchman (1985) undersökte 44 universitetsstuderande amerikaner och hon bekräftade 

återigen teorin om att upplevd intern kontroll är korrelerat med högre politiskt deltagande. 

Studien visade dessutom på att sambandet mellan intern kontroll och att rösta i allmänna val 

var mycket starkare än sambandet mellan intern kontroll och annat formellt politiskt 

deltagande, som att till exempel kontakta en tjänsteman.  

                                                
5 Svensk översättning på ”Competence Theory” (Carmines, 1978) 
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Upplevd kontroll och politiskt deltagande har som sagt enbart undersökts i ett litet antal 

studier sedan 60-talet och endast en har utförs i svensk kontext (Daws et al., 2014). Dawes et 

al. (2014) undersökte bland annat sambandet mellan upplevd kontroll och ett antal olika typer 

av politiskt deltagande och engagemang. Även Dawes et al. (2014) påvisade att människors 

upplevda kontoroll kan förklara en del av variansen i politiskt deltagande och att högre intern 

kontroll över händelser i sin omgivning är förenat med ett större politiskt deltagande. Även 

här visade sig upplevd intern kontroll ha et starkare positivt samband med valdeltagande än 

annat politiskt deltagande i likhet med Deutchman (1985) studie.     

Andra psykologiska mekanismer och politiskt deltagande  

Som tidigare nämnt finns det ett starkt samband mellan upplevd kontroll och en rad andra 

personlighetsfaktorer. I ljuset av detta presenteras därför en översikt av studier om politiskt 

deltagande och andra personlighetsfaktorer.  

 

Mondak et al. (2010) påvisade ett signifikant samband mellan extraversion och politiskt 

deltagande. Detta innebar att personer som var mer extroverta, alltså mer utåtriktade, var mer 

benägna till att delta i politiska aktiviteter som att till exempel kontakta en tjänsteman eller 

delta i en manifestation (Mondak et al., 2010). Att personlighetsdraget extraversion har 

betydelse i att förklara variansen i politiskt deltagande var något som även Vecchione och 

Caprara (2009) samt Dawes et al. (2014) påvisat. Vidare har ett antal studier konstaterat att 

människor som upplever bättre självtilltro till att de kan påverka politiska företeelser, en 

psykologisk mekanism som är starkt förknippat med upplevd kontroll, deltar mer politiskt 

(Blais & St Vincent, 2011; Dalton, 2008; Cohen, Vigoda & Samorly. 2001). 

Tidigare forskning om politisk orientering 
Våra värderingar och vår politiska orientering är en av grundbultarna i det demokratiska 

samhället eftersom det är utifrån dessa som vi, genom röstning och annat politiskt deltagande, 

bestämmer hur samhället ska vara organiserat (Dalton, 2008). Trots att vi människor har 

mycket gemensamt skiljer sig personer åt i politisk orientering vilket är föremål för konflikt 

mellan både individer, grupper och stater. Varför finns det då en varians i människors 

politiska orientering och uppfattningar om hur samhället ska vara organiserat? I likhet med 

politiskt deltagande varit denna fråga varit av stort intresse inom statsvetenskaplig forskning 

och kan härledas till bland annat utbildningsnivå, kön, ålder, föräldrars åsikter och 

socioekonomiska faktorer (Dalton, 2008). Utöver dessa faktorer har även psykologiska 



 
 

10 

mekanismer undersökts som ytterligare faktorer i att förklara variansen i människors politiska 

orientering vilket kommer presenteras nedan. I likhet med forskningen om politiskt 

deltagande finns det dock begränsad forskning hur människors upplevda kontroll påverkar 

politisk orientering. De flesta studierna om detta har flera år på nacken och har endast 

undersökt ett litet urval deltagare, huvudsakligen i amerikansk kontext. Än så länge finns det 

heller ingen studie som undersökt sambandet mellan politisk orientering och upplevd kontroll 

i svensk kontext vilket gör denna studie särskilt motiverad.  

 

Att undersöka politisk orientering har dessutom utförts på olika sätt i olika studier där det 

vanligt förekommande har varit att fråga människor var de placerar sig på en vänster-höger 

skala, eller i amerikansk kontext, på en liberal-konservativ skala (Jost et al., 2009; Oscarsson, 

1998). Oscarsson (1998) menar dock att vänster-högerdimensionens tillämpbarhet bör 

ifrågasättas, något som forskare sedan en längre tid tillbaka också har gjort. Istället för att 

enbart använda en vänster-högerskala för att undersöka politisk orientering förespråkar 

Oscarsson (1998), i likhet med till exempel Jost et al. (2009) och Treier och Hillygus, (2009), 

att det behövs en multidimensionell analys av människors politiska orientering. I en sådan 

multidimensionell analys är en persons placering på höger-vänster skalan endast en del av 

dennes politiska orientering jämte andra dimensioner. Nedan kommer forskningen om 

politiskt orientering som presenteras ha undersökt människors placering på vänster-höger-

skalan men även orientering inom andra politiska områden, till exempel i miljöpolitik och 

invandringspolitik. Ingen studie har dock kombinerat olika dimensioner inom en och samma 

studie vilket denna uppsats ämnar göra.   

 

I likhet med Jost et als. (2003) teoretiska utgångspunkt om variansen i människors politiska 

orientering utgår denna studie från antagandet om att människor kommer att ha den politiska 

orienteringen som passar bäst med deras psykologiska mekanismer. Närmare bestämt antas 

det i denna studie att människors olikheter i politisk orientering kommer att spegla skillnader i 

människors behov av att minska osäkerheter och hot utifrån deras upplevda kontroll (Jost et 

al. 2007). Således bör personer som inte upplever sig ha kontroll över händelser i sitt liv, 

upplevd extern kontroll, vara mer benägna till konservativa värderingar i socialpolitiska 

frågor, så som invandring, och vara för en större omfördelning samt en stark välfärdsstat. 

Detta för att bäst undvika känslor av hot och osäkerhet. Personer som istället upplever sig ha 

stor kontroll över händelser i livet borde vara mer benägna till liberala värderingar i 
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socialpolitiska frågor, och för en minskning av omfördelning samt mindre välfärdstat, för att 

få mer kontroll själva och således minska hot och osäkerhet.       

 

Inledningsvis framställs forskningen om upplevd kontroll och politisk orientering för att 

sedan lyfta fram ett antal studier om andra personlighetsfaktorer, relaterade till upplevd 

kontroll, som undersökt sambandet med politiskt orientering.    

 

Upplevd kontroll och politisk orientering 

Forskningen om upplevd kontroll är som sagt begränsad men två amerikanska studier har 

påvisat ett signifikant samband mellan politisk orientering och upplevd kontroll på så vis att 

högre intern kontroll är positivt korrelerat till att placera sig som konservativ på en liberal-

konservativ skala (Laverghetta, 2011; Gootnick, 1974). I amerikansk kontext är konservativa 

ofta för en mindre offentlig sektor medan liberala vill ha en något större offentlig sektor vilket 

i så fall skulle stämma överens med våra teoretiska antaganden om sambandet mellan upplevd 

kontroll och politiskt deltagande. Men i begreppen liberal och konservativ ingår också 

uppfattningar om socialpolitiska frågor varför resultaten i förhållande till våra teoretiska 

antaganden blir svårtolkade och vilket tydliggör behovet av att undersöka politisk orientering 

utifrån flera dimensioner. 

  

I en studie av McCarty och Shrum (2001) undersöks istället sambandet mellan människors 

upplevda kontroll och en dimension av politisk orientering, nämligen inställningen till 

miljöpolitik.  Författarna konstaterade personer som upplevde intern kontroll över händelser i 

sin omgivning hade en mer positiv inställning till återvinning och andra miljöpolitiska frågor 

(McCarty & Shrum, 2011).  

I en nyligen utförd studie av Harell, Soroka och Iyengar (2016) undersöktes ytterligare en 

dimension av politisk orientering, inställningen till invandringspolitik. Deltagarna i studien 

bestod av personer från både Kanada, USA och Storbritannien och författarna fann att 

personer som upplevde intern kontroll över sitt eget liv och händelser i sin omgivning var 

mindre främlingsfientliga gentemot invandrargrupper. Personer som upplevde intern kontroll 

var också mer positiva till invandring än personer som upplevde extern kontroll över 

händelser i sitt liv (Harell, Soroka och Iyengar, 2016). Således indikerar dessa resultat, i likhet 

med våra antaganden, att personer som upplever att de har lite kontroll över händelser i sin 

omgivning tenderar att vara mer konservativa i socialpolitiska frågor medan personer som 

upplever att de har stor kontroll har mer liberala värderingar i socialpolitiska frågor.   
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Andra psykologiska mekanismer och politiskt deltagande  

Caprara, Schwartz, Capanna, Vecchione, och Barbaranelli, (2006) påvisade i sin studie olika 

samband mellan personlighetsdrag och politisk orientering. En annan amerikansk studie 

påvisade även de ett signifikant samband mellan personlighetsfaktorer och politisk orientering 

genom att undersöka 600 studenter vid ett amerikanskt universitet (Carney, Jost, Gosling & 

Potter, 2008). Författarna kom fram till att personlighetsdraget öppenhet var associerat med 

att ange sig vara mer liberal medan personlighetsdraget extraversion korrelerade positivt med 

att vara konservatism. Det påvisades också ett svagt samband mellan samvetsgrannhet och 

konservatism.  

 

Ytterligare en amerikansk studie konstaterar sambanden mellan personlighetsdrag och politisk 

orientering. Gerber, Huber, Doherty och Has (2010) menar att sambandet mellan vissa 

personlighetsdrag och politisk orientering är nästan lika starkt som effekten av utbildning och 

inkomst i att predicera politisk orientering. Förhållandet de påvisade mellan personlighetsdrag 

och hur människor placerade sig på vänster-höger-skalan varierade dock anmärkningsvärt 

mellan deltagare av olika etnicitet. Författarna tolkar detta som att personlighetsdrag påverkar 

politisk orientering och attityder på olika sätt, i olika politiska frågor, och att kontexten spelar 

stor roll. I en konservativ miljö är personlighetsdraget öppenhet associerat med liberala 

värderingar medan i en liberal miljö korrelerar öppenhet bättre med konservativa värderingar. 

Eftersom det enligt författarna finns en kulturskillnad i värderingar mellan svarta och vita 

amerikaner kommer människors individuella kontext spela roll för sambandets styrka mellan 

personlighetsdrag och politisk orientering.  

 

Gerber et al. (2010) menar att tidigare studier (Carney et al., 2008) gjort ett misstag i att 

studera politisk orientering som en skala och inte bryta ut och undersöka olika domäner och 

attityder i politiska frågor. De menar att även om en persons politiska orientering bygger på 

uppfattningar om ekonomisk och sociala frågor varierar ändå människors attityder på 

individnivå i dessa frågor trots att de kanske uppfattar sig ligga på samma steg på höger-

vänster skalan (Gerber et al., 2010). 

Studiens bidrag samt hypoteser 
Den huvudsakliga forskningen om upplevd kontroll och politiskt deltagande är som synes 

utförd innan 1990 och i majoriteten av studierna har deltagarna dessutom enbart bestått av ett 

mindre antal deltagare vilka varit universitetsstuderande i USA varför generaliserbarheten blir 
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lägre i allmänhet, och till svensk kontext i synnerhet. Dawes et als. (2014) har undersökt ett 

större antal deltagare i svensk kontext men undersökt sambandet mellan politiskt deltagande 

och upplevd kontroll utifrån korrelationer, och utan att kontrollera för några variabler, vilket 

motiverar denna uppsats fullföljande studie om politiskt deltagande. Studien kan således bidra 

till att utveckla en ökad förståelse för hur upplevd kontroll kan predicera variansen i politiskt 

deltagande genom att använda regressionsanalyser. Vidare kommer det undersökas om 

sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt deltagande kvarstår när kön och ålder 

kontrolleras för. Utifrån tidigare forskning och kompetensteorin finns det anledning att anta 

att det finns ett samband mellan upplevd kontroll och politiskt deltagande och att personer 

med mer intern kontroll kommer att delta mer, även i svensk kontext. 

 

Gällande politisk orientering och upplevd kontroll är forskningen mycket begränsad och 

ingen tidigare studie har undersökt politisk orientering utifrån flera dimensioner samt i svensk 

kontext vilket varför denna studie kan bidra till ökad kunskap inom området. denna studie. 

Det finns anledning att anta att det finns ett positivt samband mellan upplevd intern kontroll 

och att placera sig högerut på en vänster-höger skala, och vilja ha en mindre offentlig sektor, 

utifrån Jost et als. (2003) teori om att människor vill undvika hot och osäkerhet. Utifrån denna 

teori samt tidigare forskning om dimensioner av politisk orientering finns det anledning att 

anta att personer som upplever intern kontroll kommer att vara mer positiva till invandring 

och öppnare invandringspolitik samt en mer aktiv miljöpolitik. Upplevd kontroll antas 

påverka politiskt deltagande och politisk orientering kausalt, och inte tvärt om. Detta utifrån 

forskning om upplevd kontroll som påvisar att det är en psykologisk mekanism som utvecklas 

tidigt i livet och, liksom personlighetsfaktorer, hålls relativt stabila under livet och i olika 

situationer (Passer et al., 2009). 
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Metod 

Deltagare och urval 

I denna uppsats har data från en enkätundersökning kallad SALTY (Screening across the 

Life-span Twin [Younger] cohort study) använts. Projektet SALTY har inbegripit forskning 

om epidemiologi, medicin, ekonomi samt statsvetenskap och urvalet av deltagare till studien 

har inhämtats via Svenska tvilling registret (STR). Under 2009 och 2010 skickades 

enkätundersökningen ut till 24 914 tvillingar i Sverige som är födda mellan 1943 och 1958 

och 11 418 personer valde att delta i studien och besvarade enkäten (Oskarsson et al., 2015). I 

denna uppsats används endast de deltagare som besvarat frågorna om upplevd kontroll vilket 

var 9566 personer. Av de 9566 deltagarna som undersökts inom ramen för denna studie var 

4962 kvinnor och 4604 män.  

Design 
Denna studie är en empirisk undersökning som använt tidigare insamlad data från 

enkätundersökningen SALTY och undersökt sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt 

deltagande samt politisk orientering genom bivariata regressionsanalyser. Den oberoende 

variabeln (OBV) i studien var upplevd kontroll och de beroende variablerna (BV) var politiskt 

deltagande samt politisk orientering. Vidare undersöktes det om sambandet kvarstod när 

variablerna kön och ålder kontrollerades för genom att utföra multivariata 

regressionsanalyser. Nedan följer en beskrivning av hur och OBV samt BV har 

operationaliserats och undersökts.  

 

Material 

Upplevd kontroll 

I SALTY-enkäten undersöktes människors upplevda kontroll över händelser i sin omgivning 

genom 12 delfrågor med två svarsalternativ (Se Bilaga 1). Dessa frågor utgår från Rotters 

(1966) I-E skala och deltagarna fick ange vilket av de två svarsalternativen på varje fråga som 

bäst beskrev hur de kände. I-E skalan är flitigt använd och dess reliabilitet och validitet är 

flitigt undersökt varför det anses vara ett bra mått för att undersöka upplevd kontroll 

(Lumpkin, 1988).  
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Eftersom två av delfrågorna var av politisk karaktär uteslöts dessa i denna studie.6 Resterande 

10 delfrågor omkodades och adderades på så sätt att lägre värden innebar upplevd intern 

kontroll medan högre värden innebar upplevd extern kontroll. Skalan varierade mellan 0 

(angett sig uppleva extern kontroll på samtliga frågor) och 1 (angett sig uppleva intern 

kontroll på samtliga frågor). Se Tabell 1 för en översikt över alla variabler och skalnivåer 

efter att de kodats om.  

 

Ett exempel på en delfråga var: 

 

 Många dåliga saker som händer i 

folks liv beror delvis på otur. 

eller 

 
 Folks motgångar beror på misstag 

som de gör. 

 

Personer som upplever intern kontroll över sitt eget öde och menar att händelser beror 

huvudsakligen på egna prestationer markerar att ”Folks motgångar beror på misstag som de 

gör” beskriver bäst hur de känner. Personer som istället upplever extern kontroll över sitt eget 

öde och händelser omkring sig har istället angett ”Många dåliga saker som händer i folks liv 

beror delvis på otur”.  

Politiskt deltagande 

Politiskt deltagande undersöktes på samma sätt som i Dawes et als. (2014) artikel genom att 

skapa ett index för politiskt deltagande utifrån 8 frågor om politiskt engagemang. Frågorna 

undersökte om deltagarna röstat i riksdagsvalet 2006, röstat i Europaparlamentsvalet 2009 

samt om de under de senaste fem åren uttryckt sina politiska åsikter genom att ha: kontaktat 

en politiker, kontaktat en tjänsteman, deltagit i en protestaktion eller demonstration, bojkottat 

en viss vara, bidragit ekonomiskt och/eller skrivit under en namninsamling.  

 

Deltagarnas svar på dessa 8 frågor kodades på så sätt att varje kryss för att ha utfört en 

politisk handling gav en poäng medan inget kryss innebar 0 poäng. Skalan för politiskt 

                                                
6 Delfrågorna som uteslöts var 2b med svarsalternativen: ”En viktig anledning till att det förekommer krig är att 
folk inte intresserar sig tillräckligt för politik.” eller ”Det kommer alltid att finnas krig oavsett hur många 
ansträngningar folk gör för att förhindra det.”. 
 
Den andra som uteslöts var 2i med svarsalternativen: ”En genomsnittlig medborgare kan påverka statliga 
beslut.” eller ”Världen styrs av några få människor vid makten och det finns inte mycket som den lilla 
människan kan göra åt det.” 
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deltagande varierade således mellan 0, deltar inte alls politiskt, till 8, stort politiskt deltagande 

(se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Överblick över skalnivåerna för upplevd kontroll, politiskt deltagande samt politisk 

orientering efter att samtliga kodats om.  

 
Variabler som undersökts Skala 

 
Förklaring av skala 
 

Upplevd kontroll 0 - 1 

 
0= Upplevd extern kontroll 
1= Upplevd intern kontroll 
 

Politiskt deltagande 
 0 - 8 0= Inget politiskt deltagande 

8= Stort politiskt deltagande 

Politisk orientering   
 

            Vänster-höger skala 0 - 10 

 
0= Vänster 
10= Höger 
 

            Ekonomisk politik 0 - 10 
0= Positiv till omfördelning och större offentlig sektor  
10= Negativ till omfördelning och större offentlig sektor 
 

            Invandringspolitik 0 - 10 
0= Negativ till öppnare invandringspolitik 
10= Positiv till öppnare invandringspolitik  
 

            Miljöpolitik 0 - 10 
0= Negativ till aktiv miljöpolitik 
10= Positiv till aktiv miljöpolitik 
 

 

Politisk orientering  

I denna uppsats har politisk orientering undersökts utifrån fyra olika dimensioner på liknande 

sätt som Oskarsson et al. (2015) vilket bygger på tidigare forskning (se .t.ex. Oskarsson, 1998 

och Bennulf & Holmberg, 1990) om hur svenskar uppfattar och bedömer politiska frågor som 

olika dimensioner (Oskarsson et al., 2015, s. 653-654). De olika dimensionerna som ingått 

inom ramen för denna uppsats är deltagarnas placering på vänster-höger skalan samt deras 

uppfattningar om ekonomisk politik, invandringspolitik samt miljöpolitik. 
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Tabell 2. Överblick över hur dimensionerna inom politisk orientering undersökts och 

interreliabiliteten på frågorna som använts.  

Politisk 
orientering 

 
Frågor som ingick 

 

Skala för 
varje 
fråga 

Förklaring av skala 

 
Interreliabilitet 

för frågorna 
( ) 

 

Vänster-höger 
skala 

 
”I politik talar man ibland om vänster och 
höger. Var skulle du placera dig själv på en 
skala mellan 1 – 10 där 1 står för vänster 
och 10 står för höger?” 
 

 
 

1 – 10 
 
 

1= Vänster 
10 Höger  

Ekonomisk 
politik 

 
“Minska den offentliga sektorn 
 
”Minska skatterna” 
 
“Sälja statliga företag och affärsverk till 
private köpare” 
 
”Bedriva mer av sjukvården i privat regi” 
 
”Satsa mer på friskolor” 
 
“Ge företag mer frihet” 
 

1 - 5 

 
1= Mycket 
dåligt förslag 
 
2= Ganska 
dåligt förslag 
 
3= Varken bra eller 
dåligt förslag 
 
4= Ganska bra 
Förslag 
 
5= Mycket 
bra förslag 
 
 
 

.79 

Invandringspolitik 

 
”Öka arbetskraftsinvandringen till Sverige” 
 
”Införa språktest för att kunna bli svensk 
medborgare” * 
 
”Minska biståndet till utvecklingsländer” * 
 
”Ta emot färre flyktingar i Sverige” * 
 
”Öka det ekonomiska stödet till 
invandrarna så att de kan bevara sin egen 
kultur”  
 

1 - 5 

1= Mycket 
dåligt förslag 
 
2= Ganska 
dåligt förslag 
 
3= Varken bra eller 
dåligt förslag 
 
4= Ganska bra 
Förslag 
 
5= Mycket 
bra förslag 
 
 
 

.76 

Miljöpolitik 

”Satsa på att förhindra miljöförstöring”  
 
”Minska koldioxidutsläppen”  
 

1 - 5 

1= Mycket 
dåligt förslag 
 
2= Ganska 
dåligt förslag 
 
3= Varken bra eller 
dåligt förslag 
 
4= Ganska bra 
Förslag 
 
5= Mycket 
bra förslag 
 

.87 

*Frågans skala omkodades åt motsatt håll innan ett index för varje dimension skapades. 
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Placering på vänster-höger skalan undersöktes utifrån frågan ”I politik talar man ibland om 

vänster och höger. Var skulle du placera dig själv på en skala mellan 1 – 10 där 1 står för 

vänster och 10 står för höger?”. Deltagarnas svar kodades om för att falla mellan 0 – 10 i 

likhet med övriga dimensioner av politisk orientering (se Tabell 1). För att undersöka de tre 

andra dimensionerna sammanställdes de frågor från SALTY-enkäten som kunde tänkas mäta 

ekonomisk politik, invandringspolitik och miljöpolitik (Se Tabell 2 för en genomgång av 

vilka frågor som ingår).  

 

För att undersöka om frågorna inom varje dimension mätte samma sak testades deras 

interreliabilitet genom att statistiskt testa deras cronbachs alpha, α. Cronbachs alpha är en 

mått på interreliabilitet som undersöker hur väl olika delar av ett test, i detta fall de olika 

enkätfrågorna, mäter samma bakompliggande koncept (Howitt & Cramer, 2011). Om 

frågorna mäter samma bakomliggande fenomen borde de flesta svara ungefär lika på alla 

frågor inom samma dimension. Ett värde över .7 för  betyder att den interna reliabiliteten är 

godtagbar (Howitt & Cramer, 2011). Eftersom värdet för frågorna inom de tre dimensionerna 

fick ett α över .7 fanns det god anledning använda de frågor som anges i Tabell 2 för att mäta 

respektive dimension.  
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Resultat och analys 
Inledningsvis kommer deskriptiv statistik att presenteras för att få en överblick av deltagarnas 

upplevda kontroll, politiska deltagande samt politiska orientering. Därefter kommer resultaten 

för frågeställning I och II diskuteras och analyseras i ljuset av tidigare forskning.  

Deskriptiv statistik  

Deltagarnas upplevda kontroll kunde variera mellan 0, upplever extern kontroll över 

händelser i sitt liv, och 1, upplever intern kontroll över händelser i sitt liv. Deltagarnas 

upplevda kontroll var i genomsnitt .6  med en standardavvikelse på .19.  Detta indikerar på att 

en majoritet av deltagarna upplevde sig ha något mer intern kontroll över många händelser i 

sin omgivning. För en översikt av deltagarnas genomsnittliga upplevda kontroll samt övrig 

deskriptiv statistik, se Tabell 3. 

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för den oberoende variabeln upplevd kontroll 

samt de beroende variablerna politiskt deltagande samt politiskt orientering (N=8759). 

 

 
Upplevd 
kontroll 

 

 
Politiskt 

deltagande 
Politisk orientering 

  
 
 
 

Vänster-höger 
skala 

Ekonomisk 
politik 

Invandrings- 
politik 

 
Miljöpolitik 

 
M 
 

.6 2.38 4.79 4.47 4.13 8.41 

SD 
 

.19 
 

1.37 
 

2.73 
 

1.96 
 

2.01 
 

1.76 
 

 

Politiskt deltagande kunde variera mellan 0, deltar inte alls politiskt, och 8, stort politiskt 

deltagande. I genomsnitt angav deltagarna att de deltagit politiskt 2.38 gånger under de 

senaste fem åren (SD= 1.37). Deltagarnas politiska orientering undersöktes utifrån deras egna 

placering på en vänster-höger skala samt deras uppfattningar inom tre politiska dimensioner, 

ekonomisk politik, invandringspolitik samt miljöpolitik. Deltagarnas genomsnittliga placering 

på vänster-höger skalan var 4.79  på en skala mellan 0, starkt vänster, och 10 starkt höger 

(SD= 2.74). De tre övriga politiska dimensionerna undersöktes även de utifrån en skala 

mellan 0, mycket dåligt förslag, till 10, mycket bra förslag.7 Gällande ekonomisk politik var 

medelvärdet 4.47 vilket innebar att deltagarna i genomsnitt var svagt negativt inställda till en 

                                                
7 Den ursprungliga skalan varierade mellan 1 – 5 men omkodades, se metodavsnittet för en utförligare 
beskrivning. 
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mer högerorienterad ekonomisk politik (SD= 1.96). I frågorna om deltagarnas inställning till 

invandringspolitik var den genomsnittliga uppfattningen en svagt negativ inställning till en 

mer öppen invandringspolitik med ett medelvärde på 4.13 (SD= 2.01). Slutligen hade 

deltagarna en genomsnittligt positiv inställning gentemot en aktiv miljöpolitik med satsningar 

på att förhindra miljöförstöring med ett medelvärde på 8.41 (SD= 1.76).  

Upplevd kontroll och politiskt deltagande  

Till att börja med utfördes en bivariat regressionsanalys för att undersöka den första 

frågeställningen: 

 
I) Finns det ett samband mellan människors upplevda kontroll och deras politiska 

deltagande? 
 
Den bivariata analysen visade på ett signifikant positivt samband mellan personers upplevda 

kontroll och deras politiska deltagande (p< .001). Detta innebar att personer med högre grad 

av upplevd intern kontroll över händelser i sitt liv deltog fler i politiska aktiviteter (se Tabell 

4). Regressionskoefficienten (b) var .572 vilket kan tolkas som att för varje skalsteg som en 

person går från att ha upplevd extern kontroll, 0, till att uppleva intern kontroll, 1, kommer 

dennes politiska deltagande öka med .572 fler politiska aktiviteter (på en skala mellan 0 – 8). 

Upplevd kontroll kan förklara en liten del av variansen i människors politiska deltagande med 

ett justerat R2 på .006. Uttryckt i ord innebär detta att upplevda kontroll kan förklara 0.6% av 

variationen i människors politiska deltagande. Resultaten visar att högre intern kontroll 

innebär högre grad av politiskt deltagande vilket ligger i linje med tidigare forskning om 

upplevd kontroll och politiskt deltagande (Daws et al., 2014; Deutchman, 1985; Huebner & 

Lipsey, 1981; Rosen & Salling, 1971; Gootnick, 1974; Gurrin, Gurrin & Morrisson, 1978; 

Rotter, 1966).  

 

Som tidigare nämnt har kön och ålder använts som kontrollvariabler varför en multivariat 

regressionsanalys utfördes med politiskt deltagande som beroende variabel återigen och 

upplevd kontroll, kön och ålder som oberoende variabler (se Tabell 4). Det signifikanta 

positiva sambandet mellan upplevd intern kontroll och politiskt deltagande kvarstod (p< .001) 

efter att ålder och kön kontrollerats för och sambandets styrka ändrades inte nämnvärt (b= 

.584). Även ålder visade sig ha ett signifikant positivt samband med politiskt deltagande 

vilket innebar att för varje år äldre en person var, ökade det politiska deltagandet med .008 

fler politiska aktiviteter. 
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Tabell 4. Regressioner av sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt deltagande.  

 (1) (2) 

Upplevd kontroll .572** 

(.074) 

.584** 

(.074) 

Kvinna 
 

.019 

(.028) 

Ålder 
 

.008* 

(.003) 

n 9461 9461 

Justerat R2 .006 .007 

      Standardfel i parenteser. * p < .05, ** p < .001 

 

För att få bättre förståelse för hur upplevd kontroll påverkar olika typer av politiskt 

deltagande utfördes ytterligare bivariata regressionsanalyser för var och de åtta politiska 

handlingarna. I Tabell 5 presenteras resultaten från regressionsanalyserna vilka visar att 

upplevd kontroll inte hade ett positivt samband med alla typer av politiskt deltagande. Inget 

samband påträffades mellan deltagarnas upplevda kontroll och om de uttryckt sina politiska 

åsikter genom att ha deltagit i en protestaktion eller demonstration, bidragit ekonomiskt eller 

skrivit under en namninsamling. Deutchman (1985) påvisade att upplevd intern kontroll hade 

ett mycket starkare samband med valdeltagande än övriga mått på politiskt deltagande, till 

exempel att ha kontaktat en politiker (Deutchman, 1985). Detta stämmer inte helt överens 

med resultaten i denna studie där valdeltagandet till riksdagsvalet 2006 hade ett ungefär lika 

starkt samband med människors upplevda kontroll som övriga signifikanta samband. 

Skillnaden skulle till exempel kunna bero på att Deutchmans studie utförts i amerikansk 

kontext eller att studierna är genomförda på olika sätt. Deutchman studie hade relativt få 

deltagare, 44 personer, därav endast universitetsstuderande varför resultatens 

generaliserbarhet blir lägre. Vad som dock sticker ut är valdeltagandet till 

Europaparlamentsvalet 2009 som hade ett klart starkare samband med upplevd intern kontroll 

än övriga mått på politiskt deltagande. Personer som upplever sig ha högre intern kontroll 

över händelser i sin omgivning är mer benägna till att rösta i europaparlamentsvalet. Att det 

inte är en lika stark koppling mellan upplevd kontroll och valdeltagandet i riksdagsvalet, som 

till europaparlamentsvalet, skulle kunna bero på att det är ett så pass starkt valdeltagande i 

Sveriges riksdagsval eftersom människor uppfattar det som sin plikt att rösta till det. Om så är 
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fallet skulle effekten av upplevd kontroll minska. Europaparlamentsvalet har betydligt lägre 

valdeltagande och människor kanske inte uppfattar det som en plikt att rösta i det valet varför 

upplevelser om att ha kontroll över händelser omkring sig påverkar mer om en person väljer 

att rösta eller ej än i riksdagsvalet.       

 

Tabell 5. Regressioner av sambandet mellan upplevd kontroll och de åtta olika måtten på 

politiskt deltagande. Skalan för de olika måtten på politiskt deltagande kunde variera mellan 

0, har inte utfört detta de senaste fem åren, och 1, har utfört detta de senaste fem åren.  

 
Röstade 

2006 

Röstade 

EP 

Kontaktat 

politiker 

Kontaktat 

tjänsteman 
Demonstration Bojkottat 

Ekonomiskt 

bidrag 
Namninsamling 

 

b 

 

.064** 

 

 

.22** 

 

. 

084** 

 

 

.09** 

 

 

.002 

 

 

.052* 

 

 

.022 

 

 

.002 

 

 (.012) (.027) (.016) (.017) (.013) (.02) (.072) (.026) 

 

n 

 

8916 

 

9097 

 

9565 

 

9565 

 

9565 

 

9565 

 

9565 

 

9565 

 

Justerat 

R2 
.003 .007 .003 .003 .000 .001 .000 .000 

Standardfel i parenteser. * p < .05, ** p < .001 

 

Resultaten i den här uppsatsen ligger i linje med kompetensteorin samt pekar i samma 

riktning som tidigare studier, i synnerhet Dawes et al., (2014) som utfört en liknande studie. 

Denna uppsats bidrar dock med att undersöka hur stor del av variansen i politiskt deltagande 

som upplevd kontroll kan förklara samt att sambandet kvarstod vid kontroll för ålder och kön.  

 

Upplevd kontroll har som enda mått endast en liten förklaringskraft i att predicera hur mycket 

en person deltar politiskt. Det signifikanta sambandet, som även kvarstod efter kontroll för 

kön och ålder, påvisar emellertid att upplevd kontroll är en psykologisk mekanism som har 

betydelse som en delförklaring till varför vissa människor deltar mer eller mindre politiskt.         

Upplevd kontroll och politisk orientering 
Vidare utfördes ytterligare en bivariat regressionsanalys för att undersöka den andra 

frågeställningen.  

II) Finns det ett samband mellan människors upplevda kontroll och deras politiska 

orientering.           
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Eftersom den andra frågeställningen ämnade undersöka sambandet mellan upplevd kontroll 

och politisk orientering utfördes fyra bivariata regressionsanalyser med upplevd kontroll som 

oberoende variabel, en för deltagarnas placering på vänster-höger skalan samt för var och en 

av de tre dimensionerna av politisk orientering. För en översikt av resultatet, se Tabell 6. 

Upplevd intern kontroll visade sig ha signifikanta positiva samband (p< .001) med samtliga 

dimensioner av politisk orientering samt placeringen på vänster-höger- skalan. Samtliga 

resultat kommer att analyseras och diskuteras vidare en i taget.   

 

Tabell 6. Fyra bivariata regressionsanalyser som undersöker sambandet mellan upplevd 

kontroll och fyra dimensioner av politisk orientering. Skalan för de olika måtten för politiskt 

orientering variera mellan 0 och 10. 

 (1) (2) (3) (4) 

Vänster-höger skala 2.202** 

(.147) 

   

Ekonomisk politik  .912** 

(.108) 

  

Invandringspolitik   .814** 

(.109) 

 

Miljöpolitik    .495 ** 

(.096) 

n 9449 9120 9338 9403 

Justerat R2 .023 .008 .006 .003 

           Standardfel i parenteser. * p < .05, ** p < .001 

 

Deltagarnas upplevda kontroll predicerade deras placering på vänster-höger skalan på så sätt 

att personer med högre upplevd intern kontroll var mer benägna att placera sig högerut på 

skalan. Regressionskoefficienten (b) visade att för varje skalsteg som en person går från att ha 

upplevd extern kontroll, 0, till att uppleva intern kontroll, 1, kommer dennes placering på 

vänster-höger skalan öka med 2.202 steg åt höger. Att upplevd intern kontroll hade ett positivt 

samband med att placera sig själv mer högerut politiskt stämmer överens med tidigare 

antaganden och teoretiska utgångspunkt. I likhet med analyserna för politiskt deltagande 

utfördes sedan en multivariat regressionsanalys där kön och ålder kontrollerades för. Detta för 

att undersöka om sambandet mellan upplevd kontroll och placering på vänster-höger skalan 

endast beror på vilken ålder eller kön de har, och inte deras upplevda kontroll. Den 
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multivariata regressionsanalysen påverkade inte sambandet nämnvärt utan det signifikanta 

sambandet mellan upplevd intern kontroll och deltagarnas placering på vänster-höger skalan 

kvarstod, se Tabell 7 för en översikt.  

 

Tabell 7. Fyra multivariata regressionsanalyser som undersöker sambandet mellan upplevd 

kontroll och fyra dimensioner av politisk orientering. Skalan för de olika måtten för politisk 

orientering variera mellan 0 och 10. 

 (1) (2) (3) (4) 

Vänster-höger skala 2.187** 

(.148) 

   

Ekonomisk politik  .890** 

(.108) 

  

Invandringspolitik   - .892** 

(.110) 

 

Miljöpolitik    -.674 ** 

(.095) 

Kvinna .026 

(.056) 

-.032 

(.041) 

-.188** 

(.042) 

-.617** 

(.036) 

Ålder .023** 

(.023) 

.014* 

(.004) 

.032** 

(.005) 

.021** 

(.004) 

n 9449 9120 9338 9403 

Justerat R2 .024 .009 .013 .036 

           Standardfel i parenteser. * p < .05, ** p < .001 

 

Resultaten från denna studie kan således bidra till att bättre förstå utfallen från de 

amerikanska studierna av Laverghetta (2011) och Gootnick, (1974) utifrån en svensk kontext. 

Vidare visar resultaten att upplevd kontroll kan förklara 2.3% av variansen i hur människor 

placerar sig på höger-vänster skalan och kan såldes verka som en del i förklaringsmodellen 

om människors politiska orientering.  

 

Vidare utfördes en bivariat regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan deltagarnas 

politiska orientering i ekonomisk politik och deras upplevda kontroll. Även här visade 

analysen ett signifikant positivt samband (p< .001) på så vis att för varje skalsteg som en 

person går från att ha upplevd extern kontroll, 0, till att uppleva intern kontroll, 1, kommer 

denne ange sig vara .912 mer positiv till en högerorienterad ekonomisk politik på en skala 
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mellan 0 - 10 (se Tabell 5). Eller som det också kan uttryckas, personer som upplever högre 

intern kontroll över händelser i sin omgivning är mer högerorienterade i sin uppfattning om 

ekonomisk politik och vill ha lägre skatter och mindre offentlig sektor. Detta ligger återigen i 

linje med hypoteserna och de teoretiska antagandena om att personer med intern kontroll vill 

ha en mindre omfattande välfärdsstat för att undvika känslor av hot och osäkerhet. En 

multivariat regressionsanalys undersökte om sambandet kvarstod när kön och ålder 

kontrollerades för, vilket det gjorde (p< .001). I Tabell 6 går det att utläsa att upplevd kontroll 

kan förklara 0.8% av variansen i människors orientering i ekonomisk politik.  

    

Upplevd kontroll kan således verka som en liten beståndsdel i förklaringsmodeller för att 

klarlägga spridningen i människors åsikter om ekonomisk politik. Detta kan återigen bidra till 

att bättre förstå upplevd kontroll och politisk kontroll i en svensk kontext utifrån tidigare 

forskning (Laverghetta, 2011; Gootnick, 1974) men framhäver också vikten av att undersöka 

deltagares politiska orientering på fler sätt. Genom att jämföra de bivariata analyserna kan vi 

se att för upplevd kontroll har ett starkare samband med deltagarnas placering på vänster-

höger skalan än för deras politiska orientering i ekonomiska frågor. Detta till trots att 

placering på vänster-högerskalan och ekonomisk politik är tätt förknippade för svenskar enligt 

bland annat Oscarson (1998). Således är det viktigt att undersöka flera dimensioner och med 

olika typer av frågor för att bättre få en mer komplett bild av hur upplevd kontroll påverkar 

människors politiska orientering.  

 

Den tredje bivariata regressionsanalysen utfördes för att undersöka deltagarnas politiska 

orientering gällande invandringspolitik och dess samband med upplevd kontroll. Analysen 

visade att det fanns ett positivt samband mellan upplevd intern kontroll och en positiv 

inställning till en öppen invandringspolitik. Detta innebar att för varje skalsteg som en person 

går från att ha upplevd extern kontroll, 0, till att uppleva intern kontroll, 1, kommer denne 

ange sig vara .814 mer positivt inställd till en mer öppen invandringspolitik (se Tabell 6). För 

att undersöka om sambandet kvarstod när kön och ålder kontrollerades för, utfördes en 

multivariat regressionsanalys. Genom att tolka resultaten i Tabell 7 går det att utläsa att 

sambandet mellan upplevd kontroll och inställning till invandringspolitik kvarstår (p< .001) 

och att upplevd kontroll kan förklara 0.6% av variansen i människors uppfattningar om 

invandringspolitiska frågor (1.3% av variansen i den multivariata analysen).  
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Detta kan ses som ett resultat som både kompletterar, och ligger delvis i linje med, resultaten 

från Harell, Soroka och Iyengars (2016) studie. I deras nyligen utförda studie påvisade 

författarna att upplevd extern kontroll predicerar mer negativa och fientliga attityder gentemot 

invandrare medan upplevd intern kontroll predicerar mindre främlingsfientliga och 

invandrarkritiska attityder. Harell et al. (2016) undersökte endast negativa attityder gentemot 

invandrargrupper och inte invandringspolitik i stort, varför resultaten inte är helt jämförbara 

utan snarare kan ses som kompletterande. Trots det pekar resultaten i samma riktning och 

upplevd intern kontroll över händelser i sin omgivning påverkar människor till att bli mer 

negativt inställda till t.ex. arbetskraftsinvandring, och positivt inställda till språktest för 

invandrare för att få medlemskap. Resultaten ligger även i linje med det teoretiska antagandet 

att personer som upplever sig ha liten kontroll över händelser i livet kommer att vara mer 

konservativa i socialpolitiska frågor för att undvika känslor av hot och osäkerhet.  

 

Slutligen undersöktes även sambandet mellan deltagarnas upplevda kontroll och deras 

inställning till miljöpolitiska frågor med en sista bivariat regressionsanalys (se Tabell 6). Ett 

signifikant positivt samband (p< .001) påvisades vilket innebar att deltagare med högre 

upplevd intern kontroll var mer benägna att ha en positiv inställning till en aktiv miljöpolitik 

där förhindrandet av koldioxidutsläpp bör vara prioriterat. Uttryckt i siffror visade analysen 

att för varje skalsteg som en person går från att ha upplevd extern kontroll, 0, till att uppleva 

intern kontroll, 1, kommer denne ange sig vara .495 mer positiv gentemot en aktiv miljöpolitik 

på en skala mellan 0 – 10. För att undersöka om även detta samband kvarstod efter att kön 

och ålder kontrollerats för utfördes en multivariat regressionsanalys som bekräftade ett 

bibehållet positivt samband mellan upplevd intern kontroll och en positiv inställning till en 

aktiv miljöpolitik. Resultatet ligger i linje med McCarty och Shrums (2001) studie inom 

samma område även om deras studie undersökte människors uppfattningar gentemot att själva 

utföra miljöpolitiska handlingar, så som återvinning, och inte miljöpolitik i stort. Resultaten 

visar att upplevd kontroll kan förklara 0.3% av variansen i människors åsikter om miljöpolitik 

och kan såldes verka som en mindre del i förklaringsmodellen om människors politiska 

orientering (3.6% av variansen i den multivariata analysen).  
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Avslutande diskussion 

Resultatet i ljuset av tidigare forskning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt 

deltagande samt mellan upplevd kontroll och politisk orientering. Resultaten påvisade att 

deltagarnas upplevda kontroll hade signifikanta samband med både politiskt deltagande och 

olika former av politisk orientering vilket också ligger i linje med tidigare forskning (McCarty 

och Shrums, 2001; Harell, et al., 2016; Daws et al., 2014; Deutchman, 1985; Huebner & 

Lipsey, 1981; Rosen & Salling, 1971; Gurrin, Gurrin & Morrisson, 1978; Rotter, 1966).  

 

I likhet med kompetens-teorin bekräftar resultaten att personer med upplevd intern kontroll 

deltar mer i politiska aktiviteter än personer som upplever extern kontroll. Resultaten låg även 

i linje med de teoretiska utgångspunkterna från Jost et als. (2003) studie som menar att 

människors olikheter i politisk orientering kommer att spegla skillnader i deras behov av att 

minska osäkerheter och hot utifrån deras upplevda kontroll. Personer som upplever sig ha 

större kontroll över händelser i livet borde således känna sig ha mer kontroll, och därmed 

mindre osäkerhet, om var och en får tillhandahålla sina pengar själv och vill därför ha låga 

skatter. Resultatet visar även, i linje med teori och hypoteserna, att människor med upplevd 

intern kontroll placerar sig mer högerut på en vänster-höger skala samt är mer 

högerorienterade i sin uppfattning om ekonomisk politik. I enlighet med Jost et als. (2003) 

teori borde dessutom personer som upplever stor kontroll över händelser i livet uppfatta 

socialpolitiska frågor, så som invandring, mindre hotande än personer som upplever lite 

kontroll över sina liv. Detta eftersom en person med intern kontroll inte upplever sig påverkas 

lika mycket av yttre händelser i omgivningen eftersom den har kontroll över dessa själv. 

Resultaten pekade även här i samma riktning som teori och hypoteserna såvida att personer 

med upplevd intern kontroll är mer positivt inställda till en öppnare invandringspolitik, med 

högre arbetskraftsinvandring, och en mer aktiv miljöpolitik där förhindrandet av 

koldioxidutsläpp bör vara prioriterat.  

 

Resultaten som framkommit inom ramen för denna uppsats bidrar med ökad empirisk 

kunskap om politiskt beteende. Detta genom att bidra till att bättre förstå hur den 

psykologiska mekanismen upplevd kontroll är en delförklaring till variationen i människors 

politiska orientering och politiska deltagande i Sverige.  
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Att det finns ett samband mellan upplevd kontroll och politiskt deltagande och orientering har 

som sagt kartlagts tidigare och bekräftas även i denna studie, men finns det anledning att tro 

att upplevd kontroll är en mekanism som påverkar politiskt beteende och politis orientering 

kausalt? Inom socialpsykologisk forskning finns det omfattande forskning om människors 

upplevda kontroll som påvisat att det är en psykologisk mekanism som är relativt bestående 

under livet och i olika situationer (Passer et. al., 2009). Upplevd kontroll har även ett starkt 

samband till flera personlighetsdrag och andra psykologiska mekanismer vilka också är 

relativt beständiga under livet samt håller sig stabila i olika situationer (Jost et al., 2002). Med 

detta sagt borde således upplevd kontroll vara en mekanism som föregår en persons politiska 

orientering och politiska deltagande. Ytterligare belägg för att det finns ett kausalt samband 

mellan upplevd kontroll och politiskt beteende påvisas i Dawes et als. (2014) studie. Denna 

tvillingstudie visar att en stor del av sambandet mellan personlighetsdrag, upplevd kontroll 

och människors politiska deltagande kan förklaras utifrån gemensamma genetiska variationer. 

Följaktligen visar Dawes et als. (2014) resultat på att personlighetsfaktorer, och upplevd 

kontroll, medierar effekterna av genetiska variationer på politiskt deltagande. Även variansen 

i människors politiska orientering har ett samband med gener (Oskarsson et al., (2015). 

Upplevd kontroll kan således tänkas fungera som en medierande variabel mellan genetisk 

variation och politiskt beteende.  

 

Människors upplevda kontroll skulle också kunna inverka kausalt på andra faktorer som 

också är relevanta för en persons politiska orientering eller benägenhet att delta politiskt. I 

enlighet med kompetens-teorin kommer personer som tror att de kan uppnå ett önskat mål 

genom att själva göra något åt det sannolikt vara mer benägna till att vidareutbilda sig, bli 

befordrade och få sin vilja igenom. På så sätt skulle upplevd kontroll kunna påverka andra 

faktorer som i sin tur är viktiga för politiskt deltagande och politisk orientering. Detta skulle 

dock behöva undersökas närmare för att bättre förstå hur upplevd kontroll påverkar politiskt 

beteende.     

 

Att upplevd kontroll påvekar politiskt deltagande kausalt stämmer emellertid inte överens 

med Huebner och Lipseys (1981) studie där deltagarnas upplevda kontroll gick från intern till 

att bli mer extern efter att de deltagit i politisk aktivism som misslyckats. Det går således inte 

att utesluta att sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt beteende är reciprokt. Det är 

möjligt att människors upplevda kontroll förändras utifrån utfallen för de händelserna de är 

med om, om det går bra eller dåligt. Andra studier menar dock att personer i stort uppfattar 
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utfallet av en händelse utifrån sin upplevda kontroll och att det är relativt stabilt i olika 

situationer (Passer et al., 2009). Personer som upplever intern kontroll kommer således att 

tänka att ett misslyckande beror på sin egen prestation vilket bekräftar sin upplevda kontroll. 

Personer som upplever extern kontroll kommer istället att tro att misslyckandet var 

oundvikligt och inget som en själv kunde göra något åt vilket bekräftar sin egna externa 

kontroll. Skillnaden mellan resultatet på dessa studier om upplevd kontroll beror ofta på hur 

upplevd kontroll undersökts. Huebner och Lipseys (1981) studie undersökte upplevd kontroll 

utifrån situationsspecifika frågor om upplevd kontroll inom miljöpolitik istället för Rotters I-E 

skala varför det inte bör dras slutsatser om hur det generella konceptet upplevd kontroll 

påverkas av till exempel politiska förluster. Med anledning av just oeniga resultat kommer 

metodologiska problem och begränsningar i allmänhet, och med denna undersökning i 

synnerhet, att diskuteras nedan.  

Metodologiska problem och begränsningar 
Som tidigare nämnt påträffades signifikanta samband mellan upplevd kontroll och både 

politisk orientering och politiskt deltagande men det finns begränsningar med studien att ta i 

beaktning, både gällande validiteten i hur upplevd kontroll undersökts samt 

generaliserbarheten i stort. 

 

Till att börja med så har upplevd kontroll undersökts utifrån tio frågor baserade på Rotters 

(1966) I-E skala, vilket också är den skalan som använts i majoriteten av den tidigare 

forskningen som nämnts (Laverghetta, 2011; McCarty och Shrums, 2001; Harell, et al., 2016; 

Daws et al., 2014; Deutchman, 1985; Rosen & Salling, 1971; Gurrin, Gurrin & Morrisson, 

1978; Rotter, 1966). Trots det finns det anledning att diskutera validiteten för frågorna som 

använts inom ramen för denna undersökning. Upplevd extern kontroll över händelser i livet 

har delvis undersökts med allmänna frågor och delvis med frågor som handlar om att 

händelser i liver beror på slumpen eller ödet (se Bilaga 1). Genom att inte skilja på olika 

dimensioner av upplevd extern kontroll kan eventuellt nyanser som är relevanta för 

sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt beteende gå miste. Det kan i själva verket 

finnas andra anledningar till att en person inte upplever sig ha kontroll över händelser i sitt 

liv, utöver att olika utfall beror på slumpen. En person kan till exempel inte upplevda sig ha 

kontroll över händelser i sitt liv eftersom den upplever att en högre makt eller gud har kontroll 
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över tillvaron. Vidare kan en person uppleva att endast människor med makt8 har kontroll 

(t.ex. läkare, poliser, politiker, förmögna osv.) över händelser i livet och därför uppleva extern 

kontroll. 

 

I en nyligen utförd amerikansk studie av Kalamas, Cleveland och Laroche (2014) undersöktes 

sambandet mellan aktivism och upplevd kontroll. Upplevd kontroll undersöktes utifrån en 

skala där extern kontroll undersöktes som ”endast människor med makt har kontroll”. 

Tidigare studier, liksom resultaten i denna uppsats, fann ett negativt samband mellan upplevd 

extern kontroll och politiskt deltagande. Personer som upplevde sig ha mindre kontroll över 

händelser omkring sig deltog mindre politiskt. Resultaten i Kalamas et als. (2014) studie 

visade istället att det fanns ett positivt samband mellan upplevd extern kontroll och högre 

grad av aktivism, men endast för personer som angett att de var liberala (i amerikansk 

kontext). För liberala ökade aktivismen för de som upplevde att det är människor med makt 

som kontrollerar händelser omkring oss.  För konservativa var sambandet istället negativt. De 

som upplevde att de själva hade liten makt över sin tillvaro, och att det istället var människor 

med makt som hade kontroll, deltog mindre i aktivism än de med intern kontroll. Kalamas et 

als. (2014) studie visar på hur resultatet mellan politiskt beteende och upplevd kontroll kan 

påverkas av att använda frågor som mäter upplevd extern kontroll utifrån flera dimensioner, 

något som inte inbegreps i denna uppsats.  

 

Det är möjligt att deltagare som upplever extern kontroll på andra sätt än slumpen och ödet 

har kryssat för alternativet för intern upplevd kontroll på just dessa frågor för att de verkligen 

inte håller med om att händelser kan bero på slumpen. Det skulle således kunna vara en 

möjlig anledning till varför deltagarnas genomsnittliga upplevda kontroll lutade åt att vara 

mer intern, .6, på en skala mellan 0 (upplevd extern kontroll) och 1 (upplevd intern kontroll).  

 

En styrka med denna studie, vilket också påtalas som kontrast till tidigare forskning, är att ett 

stort antal deltagare undersöktes vilket ger högre extern validitet. Men jag vill ändå belysa att 

samtliga deltagare i studien var mellan 42 och 66 år (när materialet samlades in 2009) vilket 

kan ha påverkat resultaten och därmed generaliserbarheten till andra åldersgrupper. Till 

exempel skulle sambandet mellan upplevd kontroll och politiskt deltagande kunna se 

annorlunda ut för personer mellan 20 och 40 år än för deltagarna i denna studie. Även politisk 

                                                
8 Det engelska begreppet i sammanhanget brukar vara ”powerfull others.” 
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orientering och uppfattningar inom de olika politiska dimensionerna skulle kunna skilja sig åt. 

Möjligen finns det en skillnad i frekvensen eller typ av politiskt deltagandes, samt 

uppfattningar i politiska frågor, mellan yngre och äldre. Det är viktigt att belysa men det 

borde trots det inte påverka generaliserbarheten nämnvärt. Detta eftersom sambanden var så 

pass signifikanta, ett stort antal deltagare ingick i studien, där åldersspridningen ändå var över 

20 år, samt utifrån liknande resultat från tidigare forskning som enbart innefattade 

universitetsstuderande deltagare i yngre åldrar.  

 

Inom ramen för denna undersökning inryms även allmänna metodologiska begränsningar som 

förekommer i de flesta enkätundersökningar varför det bör uppmärksammas även här. I 

studier där personer ska bedöma sina personliga egenskaper och åsikter, på samma sätt som i 

denna studie, kan det föreligga bias av social önskvärdhet (Reis & Judd, 2000; Paulhus & 

Vazire, 2007). Detta skulle kunna påverka resultaten på så sätt att personer svarar utefter vad 

de upplever vara ett bra svar, socialt önskvärt, istället för vad de egentligen tycker. Ett bias av 

social önskvärdhet skulle kunna inverka på vad deltagarna uppger sig tycka om till exempel 

invandringspolitik och miljöpolitik men även om sin egna upplevda kontroll över händelser i 

livet. Enkäten som deltagarna besvarade i denna studie var dock dels anonym, och dels var 

flera av frågorna gällande upplevd kontroll konstruerade på så sätt att bias av social 

önskvärdhet bättre kunde undvikas. Genom att ställa frågor om hur människor i allmänhet 

upplever kontroll över händelser i livet, istället för ett jag-perspektiv, minskar nämligen ett 

sådant bias (Reis & Judd, 2000). Trots detta är bias av social önskvärdhet svårt att undvika 

helt vid självskattningar och därför viktigt att belysa. 

Konklusion och framtida forskning 
Denna uppsats har undersökt sambandet mellan människors upplevda kontroll och politiskt 

deltagande samt uppfattningar om ekonomisk politik, invandringspolitik, miljöpolitik och 

placering på vänster-höger skalan. Upplevd kontroll har visat sig vara en mekanism som 

verkar som en del i förklaringsmodellen för att predicera människors politiska deltagande och 

politiska orientering vilket bidrar med ytterligare en pusselbit i att förklara människors 

politiska beteende. Genom att bättre förstå hur människor tänker och upplever sina liv kan vi 

bättre förstå politiskt beteende och därmed det demokratiska systemets utveckling.    

 
Vidare forskning bör undersöka sambandet mellan människors upplevda kontroll och 

politiska beteende utifrån en mer komplex analys av upplevd extern kontroll, där bristen på 
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kontroll kan upplevas bero på slumpen, på en högre makt eller på grund av att en elit styr. 

Genom att undersöka upplevd extern kontroll utifrån olika dimensioner kan sambandet mellan 

politiskt beteende och upplevd kontroll förstås ännu bättre och förhoppningsvis bidra med nya 

insikter.     

 

Genom att ha undersökt politisk orientering utifrån flera olika dimensioner inom samma 

studie, till skillnad från tidigare forskning, bidrar denna uppsats med en mer omfattande bild 

av hur människors upplevda kontroll påverkar deras uppfattningar i flera olika politiska 

frågor. Vidare forskning behövs dock för att kartlägga hur upplevd kontroll påverkar 

uppfattningar inom fler politiska dimensioner vilket kan vara intresse för att bättre förstå 

människors val- och väljarbeteende.  

 

Med anledning av både denna uppsats resultat, samt Harell et als. (2016) studie, bör 

betydelsen av människors upplevda kontroll undersökas mer omfattande i relation till de 

ökande sympatierna för högerextrema partier i både Sverige och andra delar av världen. Hur 

påverkar till exempel människors upplevda kontroll ens benägenhet till främlingsfientlighet, 

auktoritetstro och villighet i att gå med i högerextrema rörelser? Kanske kan upplevd kontroll 

vara en viktig mekanism i att förstå förändringar i människors åsikts- och väljarbeteende, och 

om så är fallet, varför förändras människors upplevda kontroll? Det finns fortfarande många 

ovisheter om de åtskilliga faktorerna som hjälper oss att förstå, och förutspå, det demokratiska 

systemets framtida utveckling - men det är frågor för framtida forskning att besvara.    
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Bilaga 1.  
 
I de 12 delfrågor som nu följer, markera ett av de två alternativ som bäst beskriver hur du känner genom att 
sätta ett kryss i rutan bredvid påståendet 
 

 
 

 
 
Många dåliga saker som händer i 
folks liv beror delvis på otur. 
 

 
eller 

 
 

 
Folks motgångar beror på misstag 
som de gör. 

 På lång sikt får folk den respekt de 
förtjänar här i världen. eller  

 
Tyvärr så passerar ofta en människas 
värde förbi obemärkt hur hårt han/hon 
än försöker. 
 

 Tanken att lärare skulle vara 
orättvisa mot studenter är befängd. eller  

 
De flesta studerande förstår inte i 
vilken stor utsträckning som deras 
betyg faktiskt påverkas av slumpen. 
 

 Utan den rätta turen så kan man 
inte bli en effektiv ledare. eller  

 
Kapabla människor som misslyckas 
med att uppnå ledarroll har inte dragit 
nytta av de möjligheter som erbjudits 
dem. 

 Hur hårt man än försöker, så finns 
det alltid några som inte gillar en. eller  

 
Folk som inte lyckas bli omtyckta 
förstår inte hur man kommer överens 
med andra. 
 

 Det som sker det sker. eller  

 
Att lita på ödet har aldrig fungerat 
lika bra för mig som att fatta beslut 
om en viss handlingsplan. 
 

 

 
Att lyckas handlar om hårt arbete 
och har lite, eller inget, med turen 
att göra. 
 

eller  Att skaffa ett bra jobb handlar om att 
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. 

 
När jag planerar, så är jag nästan 
säker på att jag kan genomföra 
planerna. 

eller  

Det är inte alltid klokt att planera för 
långt i förväg eftersom många saker 
visar sig till syvende och sist handla 
om turen. 
 
 

 I mitt fall så handlar inte att få vad 
jag vill om tur. eller  Ofta så skulle man lika gärna kunna 

fatta beslut genom att singla en slant. 

     
 

 Vad som händer med mig är mitt 
ansvar. eller  

Ibland känner jag att jag inte har 
tillräckligt stor kontroll över mitt livs 
riktning. 
 

 


