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SAMMANFATTNING 

I dagens politiska system har olika typer av förvaltning och beslutsfattande som inkluderar 

flera olika aktörer på olika administrativa nivåer blivit allt vanligare. Med många aktörer 

bildas också koalitioner av aktörer, som samarbetar för att få sin gemensamma vilja igenom. 

Vilka faktorer som spelar in vid val av koalitionspartner i syfte att påverka en beslutsprocess 

finns det flera teorier om. Jag har genom ett kvantitativt experiment studerat vilka faktorer 

hos potentiella koalitionspartners som i högst grad påverkar val, samt analyserat huruvida ett 

antal externa oberoende variabler påverkar koalitionsbildning.  

De tre teorierna som analyserats är Advocacy Coalition Framework, som betonar delade 

övertygelser, Resource Dependency Theory, som anser att makt och påverkningsmöjlighet är 

den avgörande faktorn och en teori, från socialpsykologin, som betonar personligheter och 

särdrag. Resultatet visar att delade övertygelser är den faktor hos potentiella koalitionspartner 

som påverkar valet i störst utsträckning, med ungefär två tredjedelar av valen i experimentet. 

Därefter kom makt och påverkningsmöjlighet hos koalitionspartner, med ungefär 30 procent. 

Teorin om påverkan av uppskattade personlighetsgrad var den som valdes i minst 

utsträckning, med endast några procent. 

Huruvida bakgrundsfaktorer påverkade valet av allierad kontrollerades även. Faktorer som 

individens inställning till policyförslaget, individens övertygelser inom policyområdet samt 

individens könstillhörighet spelade alla en viss roll vid val av koalitionspartner, för deltagarna 

i experimentet. Andelen val av de olika teorierna kan inte generaliseras i någon större 

utsträckning, utan visar snarare på att aspekter som påverkar en aktörs val av 

koalitionspartner, både i avseende på koalitionspartners karaktär och på oberoende faktorer i 

omgivningen, i hög grad är mångfacetterade.    

Nyckelord: Koalitionsbildning, Advocacy Coalition Framework, Resource Dependency 

Theory, Personlighetsdrag, New Ecological Paradigm scale, Studentexperiment 
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1 INLEDNING 

Under de senaste decennierna har forskning om policyprocesser, innehållande flera olika 

aktörer i samverkan ökat, som en naturlig följd av att styrsättet har påbörjat en utveckling från 

government till governance i många länder (Pierre & Sundström, 2009 s. 7; Björk et. al., 2003 

s. 14-16). Forskning om policyprocesser utgjordes fram till 1980-talet nästan uteslutande av 

uppifrån-ner-modellen, ett hierarkiskt ramverk där de olika stadierna i en process 

analyserades i kronologisk ordning med betoning på de folkvalda, formella makthavarna 

(Hill, 2007 s. 183-185). Eftersom styrsättet har förändrats har ett flertal analysramar för 

policyanalys uppkommit. Ett viktigt antagande i de flesta modeller och teorier som fokuserar 

på processer där flera aktörer samverkar är att dessa aktörer, under processens gång, kommer 

att bilda allianser för att på så sätt nå ett större inflytande över beslutsprocessen och dess 

resultat. Dessa koalitioner har benämnts exempelvis: implementation structures (Hjern & 

Porter, 1993), iron triangles (Jordan & Schubert, 1992), issue networks (Heclo, 1978), policy 

communities (Jordan, 1990), subgovernments (Rhodes, 1990) och advocacy coalitions 

(Sabatier & Jenkins-Smith, 1993).   

Hur bildas då koalitioner aktörerna emellan och vad påverkar enskilda aktörers val av 

samarbetspartners i syfte att påverka utfallet av en process? Det finns ett antal teorier som alla 

ger sitt svar på den frågan. I den här uppsatsen kommer jag att undersöka tre olika teorier om 

hur individer väljer koalitionsparters. De tre teorierna som kommer att behandlas och 

analyseras är den övertygelsebetonade Advocacy Coalition Framework (ACF), den rationellt 

vinstmaximerande Resource Dependency Theory (RDT) och en teori, ursprungligen från 

socialpsykologin, där personlighetsdragen hos personerna individen kan välja mellan att 

alliera sig med anses vara det som påverkar valet i störst utsträckning.  

Alla dessa teorier är accepterade och välanvända vid policyforskning, som förklaring till 

varför sammansättningen i koalitioner ser ut som de gör (Caprara et. al., 2006; Matti & 

Sandström, 2013; Wieble, 2005; Wieble & Elgin, 2013). Speciellt ACF har använts i stor 

utsträckning vid policyanalys de senaste decennierna (Sabatier & Wieble i Sabatier, 2007 s. 

190). Eftersom fenomenet med koalitioner i policyprocesser har blivit allt vanligare behövs 

mer forskning om detta. Någon jämförande teoritestande studie, mellan alla dessa teorier, 

baserad på experiment, har dock inte gjorts och det finns en forskningslucka i vilken av 

teorierna som i realiteten bäst förklarar val av koalitionspartner. Forskning om 

koalitionsbildning har ofta skett i det läget i en process där koalitionerna redan är bildade 



2 

 

snarare än genom experiment med fiktiva scenarier (Matti & Sandström, 2011; Matti & 

Sandström, 2013; Elgin & Weible, 2013).  

Jag kommer i den här uppsatsen att sätta upp ett antal hypoteser, utgående ifrån de tre 

teorierna, om olika faktorers inverkan vid val av koalitionspartners vid ett antal fiktiva 

scenarier för att få en indikation om hur individer med olika bakgrundsfaktorer tänker vid val 

av koalitionspartner i syfte att påverka slutprodukten av ett antal olika policyförslag. 

Policyförslagen i scenarierna kommer att vara politiska förslag konstruerade som negativa för 

miljön men positiva för den ekonomiska tillväxten.  Datainsamlingen kommer att ske genom 

ett kvantitativt studentexperiment.  

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är undersöka vilken av de tre teorierna som bäst 

förklarar koalitionsbildning. Bisyftet är att studera mekanismen vid val av allierad genom att 

kontrollera huruvida policyns utformning och omfattning, antalet andra aktörer involverade i 

processen och bakgrundsfaktorer hos individen, påverkar valen vid koalitionsbildning.  

1.2 Disposition 

Uppsatsens disposition är uppbyggd utifrån fyra kapitel. Kapitel 2 förklarar de tre teorierna 

övergripande, en i taget, och därefter presenteras teoriernas resonemang kring 

koalitionsbildning och en hypotes för var och en av teorierna. Avslutningsvis i teorikapitlet 

presenteras en fjärde hypotes, vilken tar hänsyn till olika bakgrundsfaktorers eventuella 

påverkan vid koalitionsbildning. Kapitel 3 beskriver metoden, på vilket sätt jag ämnar gå till 

väga vid datainsamling, avgränsningar och urval samt en ingående beskrivning av enkätens 

alla delar. I det fjärde kapitlet presenteras sammanställningen och analysen av det insamlade 

materialet utifrån olika kontrollfaktorer som tron på påverkningsmöjlighet, värdering av 

konsekvenserna av förslaget, inställning tillförslaget, övertygelser om policyområdet och 

könstillhörighet. Slutligen i diskussionen återfinns diskussion om styrkor och svagheter med 

uppsatsen, slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  
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2 TEORIER OM KOALITIONSBILDNING 

De tre teorierna som kommer att användas har alla olika faktorer som förklaringar till 

koalitionsbildning. För att kunna kontrollera alla teorierna kommer en hypotes att presenteras 

för var och en av teorierna. Eftersom teorierna inte talar emot varandra på alla plan och 

eftersom alla teorierna har haft bevisad effekt vid koalitionsbildning presenteras sist en fjärde 

hypotes, vilken även tar andra faktorer i beaktande.  

2.1 Advocacy Coalition Framework - Delade övertygelser 

Ett av ramverken som utarbetades som ett verktyg för att förklara hur de olika deltagande 

aktörernas relationer ser ut sinsemellan och varför koalitioner mellan dessa ser ut som de gör 

är Advocacy Coalition Framework, ACF. Ramverket utarbetades av Paul A. Sabatier och 

Hank C. Jenkins-Smith i slutet av 1980-talet (Sabatier & Wieble i Sabatier, 2007 s. 189). 

Inom ACF ses invididen handla utefter begränsad rationalitet, dels eftersom total information 

om omgivningen ses som osannolik och dels för att normativa värden tas i beaktande 

(Sabatier & Wieble i Sabatier, 2007 s. 207). Nyckelordet för koalitionsbildning i ACF är 

beliefs, på svenska övertygelser. Individens övertygelser delas upp i tre kategorier, beroende 

på hur djupt rotade och bestående de är. De djupa övertygelserna, deep core beliefs, är oftast 

bestående och förändras sällan över tiden. Exempel på djupa övertygelser är individens 

definition av abstrakta och mångfacetterade begrepp så som frihet och meningen med livet. 

Secondary Aspects är den svagaste typen av övertygelser, som kan handla om detaljer och 

tillvägagångssätt i en policyprocess, vilka ofta ändras men sällan har någon större effekt på 

koalitionssammansättningen. Den sista gruppen av övertygelser utgörs av policy core beliefs, 

vilka kommer att användas för analys om val av koalitionspartner i den här uppsatsen. 

(Sabatier & Wieble i Sabatier, 2007 s. 194-196) 

2.1.1 Policy core beliefs 

Policy core beliefs utgör övertygelser som specifikt berör det policyområde som studeras. 

Dessa övertygelser är relativt bestående, men kan ändras över tid genom påverkan av andra 

aktörer eller externa händelser (Sabatier & Wieble i Sabatier, 2007 s. 194-195). Vid 

policyanalys med ACF som verktyg antas att de aktörer, som delar policy core beliefs, 

automatiskt bilda antingen formella eller informella koalitioner (Matti & Sandström, 2009 s. 

402). Aktörerna kan sinsemellan ha olika djupa övertygelser, men ändå sträva åt samma håll i 

ett specifikt policyområde (Matti & Sandström, 2009 s. 406). Policy core beliefs kan delas 

upp i normativa och empiriska övertygelser. De normativa övertygelserna är mer djuprotade 
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och bestående än empiriska övertygelser. Det är de normativa övertygelserna som i högst grad 

tenderar binda samman koalitionspartners (Matti & Sundström, 2013 s. 244).  

Utifrån ACF:s teori om delade övertygelsers betydelse vid koalitionsbildning formuleras 

följande hypotes: 

Hypotes 1: aktörer har störst benägenhet att alliera sig med aktörer, vilka delar liknande 

övertygelser, i form av policy core beliefs. 

 

2.2 Resource Dependency Theory – Upplevt inflytande 

Resource Dependency Theory (RDT), ursprungligen från organisationsteorin, är en teori som 

ger en alternativ förklaring till hur individer väljer koalitionspartners. Grunden i teorin är att 

individen främst bildar koalitioner med andra aktörer för att strategiskt kunna kontrollera och 

influera de andra aktörernas övertygelser och beteende. Detta för att få en större möjlighet att 

påverka utfallet i policyprocessen till sin egen fördel. Teorin säger också att en aktör på egen 

hand inte har alla de resurser, i form av både realkapital och sociala kontakter, för att på egen 

hand kunna påverka processen, vilket gör att invididen tenderar att bilda koalitioner med 

aktörer med kompletterande resurser. Till resurser räknas såväl realkapital, i form av 

information och ekonomiska resurser, som möjlighet till påverkan och relevanta sociala 

kontakter med beslutsfattare. (Wieble, 2005 s. 462) 

Enligt RDT väger individen rationellt de olika alternativa koalitionspartnerna och väljer den 

som upplevs, i högst utsträckning, kunna ge individen störst påverkningsmöjligheter på 

policyprocessen (Matti & Sandström, 2013 s. 243). Valet handlar alltså om andra aktörers, av 

individen, upplevt inflytande på processen, utan att ta hänsyn till eventuella gemensamma 

övertygelser. Tidigare forskning (Matti & Sandström, 2011; Matti & Sandström, 2013; 

Wieble, 2005) har visat att upplevt inflytande i vissa fall är en faktor vid koalitionsbildning, 

dock i mindre grad än övertygelser i form av normativa policy core beliefs. Forskning har 

även visat att sådana samarbeten är präglade av misstroende snarare än av samarbete (Wieble, 

2005 s. 462). 

Utgående från teorin om att det är upplevt inflytande på processen som bestämmer vem 

aktörer väljer att alliera sig med formuleras följade hypotes: 
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Hypotes 2: aktörer har störst benägenhet att alliera sig med aktörer av vilka de tror sig få 

störst påverkningsmöjligheter på utfallet. 

 

2.3 Uppskattade personliga egenskaper och särdrag 

Personliga egenskaper och särdrag hos politiker har under lång tid ansetts som betydande vid 

politiska val (Caprara et. al., 2006 s. 2). Personliga egenskaper definieras som: ”dimensions of 

individual differences in tendencies to show consistent patterns of thought, feelings and 

actions” (McCrae & Costa, 1990 s. 23). En teori om egenskaper är femfaktorteorin som listar 

fem egenskaper som anses universella och obundna av teorier. De egenskaperna är öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Modellen används även vid 

psykologiska kartläggningar av individer (McCrae & Costa, 1988 s. 853).  

Egenskaperna anses även höra ihop med individers personliga värderingar, vilka tillsammans 

bildar individens personliga preferenser. Skillnaden mellan egenskaper och värderingar är att 

egenskaper beskriver vad en individ är medan värderingar beskriver vad individen anser som 

viktigt (Caprara et. al., 2006 s. 3). Eftersom värderingarna hör ihop med egenskaperna har 

man även efter ett antal undersökningar dragit slutsatsen att beroende på vilka värderingar 

individerna har så påverkas även hur stor del de beaktar personlighetsdrag vid val. 

Exempelvis att individer som högt värderade värden som universalism, välvilja och 

individuellt självbestämmande i högre grad tog personlighetsdrag i beaktande vid val, än 

individer med mer rationella värderingar som säkerhet, makt och tradition (Caprara et. al., 

2006 s. 15, 24 & 25). 

Utgående från teorin om personliga egenskapers påverkan vid val formuleras följande 

hypotes:        

Hypotes 3: aktörer har störst benägenhet att alliera sig med aktörer, vilkas personlighetsdrag 

de uppskattar. 

 

2.4 Den fjärde hypotesen 

För att kontrollera huruvida individens handlingsmönster vid val av koalitionspartner varierar 

vid olika förutsättningar kommer även en fjärde hypotes att testas. En sådan hypotes behövs 

bland annat eftersom resultaten, i artikeln ”Personality and Politics: Values, Traits, and 
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Political Choice” om sambandet mellan värderingar och egenskaper, visade att människor 

med olika typer av värderingar i olika hög grad såg till egenskaper vid val (Caprara et. al., 

2006 s. 3). Eftersom mitt experiment kommer att mäta olika bakgrundsfaktorer hos deltagarna 

och utgöras av fyra olika tilltänkta scenarier, vilka kontrollerar policyns konsekvenser vid 

eventuellt införande och den enskilde individens påverkningsmöjligheter formuleras den 

fjärde hypotesen enligt: 

Hypotes 4: vilka aktörer som allierar sig med varandra beror i stor utsträckning på 

bakgrundsfaktorer hos aktörerna och i omgivningen. 
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3 METOD 

För att få fram svaren på frågeställningarna och för att kunna falsifiera eller verifiera de givna 

hypoteserna utföras ett kvantitativt teoritestande experiment genom en enkät. Experiment är 

ovanliga i forskning inom samhällsvetenskaper av flera olika skäl. För det första är det näst 

intill omöjligt att manipulera verkligheten och få experimentsituationen helt autentisk. För det 

andra gör den konstlade situationen att man inte säkert kan dra slutsatsen att deltagarna skulle 

handla på samma sätt i en verklig situation. Den tredje svagheten med experiment är att det är 

omöjligt att göra en acceptabel randomiseringsprocess, eftersom ett stort antal betydande 

faktorer, exempelvis konjunkturen och arbetslösheten, inte går att påverka (Esaiasson, 2007 s. 

105-107). Å andra sidan har utvecklingen i forskning inom statsvetenskap lett till att 

experiment har blivit mer vanliga och accepterade (Druckman et. al. 2006 s. 627-628). 

Eftersom det här experimentet utgörs av en enkät och innehåller fiktiva scenarier är inte syftet 

här att försöka återskapa verkligheten, vilket gör att svagheterna med användande av 

experiment inom samhällsvetenskaper inte berör mitt experiment nämnvärt. Deltagarna i 

experimentet kommer dock att ha en begränsad information om koalitionsalternativen, vilket 

kommer att tas i beaktande vid dragning av slutsatser.   

3.1 Avgränsningar och urval 

Jag har valt att använda mig av studentexperiment och därför endast inkludera studerande i 

mitt experiment. Studentexperiment är ett beprövat koncept vid experiment inom psykologisk 

forskning (Greenwald et. al., 1998; Schwartz et. al., 1970; Schwartz et. al. 1990). Vid 

datainsamlingen får ungefär 100 studenter, i åldrarna 20-30 år, genom Internet svara på en 

tvådelad enkät. Eftersom antalet deltagare är relativt låg behöver bakgrundsfaktorer som 

könstillhörighet, ålder och nationalitet efterfrågas av två orsaker. Dels för att kunna verifiera 

eller falsifiera den fjärde hypotesen och dels för få ett mer tillförlitligt resultat vid eventuell 

ojämn fördelning av deltagare.  

Koalitioner kan bildas av många olika orsaker. Deras syfte kan exempelvis vara att utbyta 

information, att diskutera om policyprocessen eller att försöka påverka utfallet av en 

policyprocess. I den här uppsatsen koncentrerar jag mig endast på hur koalitioner, där 

deltagarnas syfte är att påverka slutprodukten av ett politiskt förslag, bildas. Förslagen som 

presenteras för deltagarna i enkäten är konstruerade som negativa för miljön men positiva för 

den ekonomiska tillväxten. Orsaken till detta är att deltagarnas ekocentriska övertygelser kan 

mätas med den såkallade NEP-skalan, som presenteras senare i detta kapitel. En mätning av 

individernas övertygelser är en förutsättning för att kunna verifiera eller falsifiera hypotes 1.       



8 

 

3.2 Datainsamling och enkätens uppbyggnad 

Deltagarna svarar på en tvådelad enkät genom Internet, som har spridits via sociala medier. 

Enkäten görs i enkättjänsten Survey Monkey. Första delen av enkäten utgörs av en 

självvärdering av individens normativa policy core beliefs i det tilltänkta policyområdet, 

utifrån New Ecological Paradigm Scale, NEP-skalan. Andra delen av enkäten gäller val av ett 

antal fiktiva koalitionspartners vid olika tilltänkta scenarier, följande av ett antal 

kontrollfrågor. De fiktiva koalitionspartnerna utgörs av renodlade beskrivningar av de tre 

teorierna om koalitionsbildning som analyseras i uppsatsen. Allra sist i enkäten får deltagarna 

rangordna de tre faktorerna som analyseras, i hur viktiga de är. Alla deltagarna svarar på 

samtliga frågor i samma ordningsföljd. Frågorna är konstruerade som flervalssvar med endast 

ett svarsalternativ som möjlighet att svara på.  

3.2.1 NEP-skalan 

I första delen av enkäten mäter jag deltagarnas ekologiska attityder och övertygelser genom 

att använda New Ecological Paradigm scale, NEP-skalan. Dessa räknas som normativa policy 

core beliefs inom området, i vilka förslagen i de olika scenarierna finns. NEP-skalan, då 

benämnd New Environmental Paradigm scale, framtogs för första gången år 1978 av Riley E. 

Dunlap och Kent D. Van Liere som ett redskap för forskare att kunna mäta individers 

övertygelser gentemot miljön på ett konsekvent sett (Dunlap et.al. 2000 s. 425) NEP-skalan är 

välanvänd bland forskare, men har även utsatts för en del kritik. Därför har skalan reviderats 

flera gånger sedan första versionen, för att svara mot kritiken och för att göra den mer 

anpassad till samtiden. Den versionen som kommer att användas i den här uppsatsen är från år 

2000 och fokuserar på fem olika aspekter: begränsade tillväxtmöjligheter, balans i naturen, 

anti-antropocentism, mänsklig exemptionalism och risken för ekologiska kriser. (Dunlap 

et.al., 2000 s. 426)  

 

Skalan innehåller 15 påståenden om miljön och människans plats i naturen som deltagarna får 

ta ställning till på en femgradigskala med följande alternativ: helt av samma åsikt, delvis av 

samma åsikt, osäker, delvis av annan åsikt, helt av annan åsikt. Personer med höga poäng på 

NEP-skalan är ofta personer som ser allvarligt på miljöproblem, de är ekocentristiska, medan 

de med låga poäng i större utsträckning har en antroprocentrisk världssyn och ser människan 

som överstående resten av naturen. (Dunlap et.al., 2000 s. 432-433, 436-437) 
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Man kan resonera som så att individer med höga värden på NEP-skalan kommer att se 

förslagen i enkäten som så viktiga att de väljer att alliera sig med någon som ställer sig 

negativt till förslagen och som delar deras övertygelser i området, enligt teorin om 

övertygelsernas påverkan. Individer med närmast neutrala värden på NEP-skalan kommer 

troligtvis inte att bry sig nämnvärt om konsekvenserna av förslagen och där kommer också 

valet av koalitionspartner att se annorlunda ut.  

3.2.2 De fyra scenarierna  

Enkätens tilltänkta scenarier är utformade av fyra olika policyförslag som är negativa ur 

miljösynpunkt men positiva ur nationalekonomisk synvinkel. Orsaken till att jag endast väljer 

att mäta värdena ekocentrism mot antroprocentrism är dels för att det bestäms av övertygelser 

som kan mätas med hjälp av NEP-skalan och dels man kan anta att deltagarnas åsikter om de 

fiktiva förslagen kommer att variera. Vid val av en fråga där en övervägande majoritet tydligt 

är för en viss policy, finns risken att resultatet blir tvetydigt eftersom minoriteten skulle 

utgöra en för liten andel för att slutsatser skulle kunna dras.  

Orsaken till att det behövs fyra scenarier är för att kunna kontrollera en del av den fjärde 

hypotesen, i vilken storlek av konsekvenser vid införandet av policyn och 

påverkningsmöjlighet spelar roll vid val. Av de fyra olika scenarierna är två policyförslag som 

vid implementering skulle ge stora konsekvenser såväl negativt ur miljösynpunkt som positivt 

ur tillväxtsynpunkt. De två andra är policyförslag med mindre drastiska konsekvenser. De 

scenarierna med stora konsekvenser utgörs av ett förslag att uppföra ett kärnkraftverk och en 

förvaringsplats för uran och de med mindre konsekvenser utgörs av ett förslag att bygga en 

motorväg över ett naturskyddsområde. Jag gör här ett antagande om att incitamentet att delta 

är större vid scenarierna med stora konsekvenser än vid de med små. Av de fyra scenarierna 

beskriver två policyförslag som inkluderar många olika aktörer och organisationer, samt 

förslag på länsnivå, medan de två andra beskriver förslag med få deltagande aktörer på 

kommunal nivå
1
. I fyrfältaren i tabell 1 illustreras de fyra scenarierna. 

 

  

 

 

                                                 
1
 Enkäten, innehållande scenarierna, återfinns i sin helhet i appendix (s. 26-36). 
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3.2.3 Alternativa koalitionspartners 

De fyra valbara koalitionspartnerna i enkäten är beskrivna utifrån de tre teorierna om 

koalitionsbildning som jag ämnar analysera. De två första personerna beskrivs med starka 

policy core beliefs, baserat på ACF, den ena med ekocentriska övertygelser och den andra 

med antroprocentriska övertygelser. Den tredje personen beskrivs som en person med stora 

resurser till sitt förfogande, baserat på RDT, och den sista beskrivs som en person vars 

personliga egenskaper uppskattas av deltagaren i experimentet, baserat på teorin om 

personlighetsdragens betydelse vid val. Nedan återfinns beskrivningarna av alla de potentiella 

koalitionspartnerna i enkäten.  

 

 ACF
1
: Den här personen anser att det är viktigt att bevara den naturliga balansen på jorden och att 

människan behöver anpassa sig efter den naturen. Personen tror inte att teknisk utveckling kommer 

att kunna förhindra framtida naturkatastrofer. 

 ACF
2
: Den här personen anser att det är viktigt med en positiv ekonomisk tillväxt och tror att 

människan kan överbygga de påfrestningar på naturen som människan har skapat. Genom 

teknikens framgång kommer naturkatastrofer i framtiden att kunna undvikas. 

 RDT: Den här personen är väl insatt i policyförslaget och har kontakter såväl inom den beslutande 

myndigheten som inom näringslivet, vilket ger denne en stor påverkningsmöjlighet under 

processens gång. Hur personen ställer sig till förslaget är dock vid det här läget oklart. 

 PD (Personlighetsdrag): Den här personen är en trevlig och lättsam person, som du gärna 

spenderar tid tillsammans med. Personen har även flera andra egenskaper som du uppskattar. Hur 

personen ställer sig till förslaget är dock vid det här läget oklart. 

 

                

                
  

  
Scenario 1 

Stora incitament     

Scenario 2 
Stora incitament     

    
Liten 

påverkningsmöjlighet     

Stor 

påverkningsmöjlighet     

                

  

 

 
Scenario 3     Scenario 4     

  

Små incitament 
  

Små incitament 
  

    

Liten 

påverkningsmöjlighet     

Stor 

påverkningsmöjlighet     

                

        

 

      

Stora  

konsekvenser 

Små  

konsekvenser 

Många aktörer Få aktörer 

Tabell 1. Scenariernas uppbyggnad 
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Efter varje scenario får deltagarna ta ställning till ett antal frågor om deras åsikter om det 

fiktiva beslutet, dess konsekvenser och om sin tro på egen påverkningsmöjlighet i processen. 

Även deltagarnas ålder, kön och nationalitet efterfrågas. I sista frågan i enkäten får deltagarna 

rangordna hur viktiga de tre olika faktorerna är vid val av koalitionspartner generellt. Den 

frågan behövs av två orsaker. Dels mäter det skillnaden mellan deltagarnas val och deras 

faktiska åsikter om faktorernas relevans och dels åskådliggörs där även den faktor som anses 

minst viktig, vilket inte frågorna i scenarierna gör där deltagarna endast får välja en 

koalitionspartner.    
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4 EMPIRI OCH ANALYS 

Här kommer beskrivningen och analysen av insamlade data att presenteras. Analysen börjar 

med en presentation och diskussion om deltagarnas fördelning efter köntillhörighet, ålder och 

nationalitet. Efter det kommer en sammanställning av resultatet utan att ta hänsyn till vare sig 

kontrollfaktorer, miljöövertygelser eller attityder till scenarierna. Senare i analysen följer 

jämförelse mellan valen i de olika scenarierna, mellan miljöövertygelser och val av 

koalitionspartner samt kontroll av eventuell påverkan av tro på påverkningsmöjlighet, 

storleken på konsekvenserna av förslagen i enkäten och deltagarnas ställningstagande för eller 

emot förslagen. Mot slutet av analysen kommer även en kontroll av bakgrundsfaktorn 

könstillhörighet att göras. Sist görs en multivariat regressionsanalys, för var och en av 

teorierna, med alla de tidigare analyserade aspekterna som oberoende variabler. Analyserna är 

gjorda i SPSS 17.0 och Microsoft Excel 2010. 

4.1 Bakgrundsfaktorer 

Sammanlagda ifyllda enkäter uppgick till 120, av vilka 88 var korrekt och fullständigt ifyllda 

och tas med i analysen. Fördelningen av deltagarna åskådliggörs i tabellen nedan. Antalet 

deltagare med svensk nationalitet var 65 av totalt 88, vilket ger en procentsats på 73,9 %. 

Återstående deltagare utgjordes av deltagare med finsk nationalitet, 22,7 % av totala antalet 

deltagare och deltagare med annan nationalitet endast 3,4 %. Deltagare i åldern 20-25 år 

dominerade med 65,9 % av alla deltagare, medan personer under 20 år endast utgjorde 5,7 %. 

Könsfördelningen var 63,6 % kvinnor och 36,3 % män.  

 

  < 20 20-25 26-30 > 30 Totalt 

Finsk 2 (10,0 %) 16 (80 %) 1 (5,0 %) 1 (5,0 %) 20 
 Kvinnor 1 (5,9 %) 15 (88,2 %) 0 (0,0 %) 1 (5,9 %) 17 
 Män 1 (33,3 %) 1 (33,3 %) 1 (33,3 %) 0 (0,0 %) 3 
  

    
  

Svensk 3 (4,6 %) 41 (63,1 %) 14 (21,5 %) 7 (10,8 %) 65 
 Kvinnor 2 (5,3 %) 25 (65,8 %) 9 (23,7 %) 2 (5,3 %) 38 
 Män 1 (3,7 %) 16 (59,3 %) 5 (18,5 %) 5 (18,5 %) 27 
  

    
  

Annan 0 (0,0 %) 1 (33,3 %) 2 (66,6 %) 0 (0,0 %) 3 
 Kvinnor 0 (0,0 %) 1 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 
 Män 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (100 %) 0 (0,0 %) 2 
  

    
  

Totalt 5 (5,7 %) 58 (65,9 %) 17 (19,3 %) 8 (9,1 %) 88 

Tabell 2. Deltagarnas fördelning enligt nationalitet, ålder och könstillhörighet. 
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Eftersom åldersfördelningen är så ojämn, har åldersgruppen under 20 år endast 5 deltagare 

vilket leder till problem med reliabiliteten vid generalisering av resultaten. Ålder kan därför 

inte räknas som en oberoende variabel i analysen längre fram. En annan nackdel, gällande 

nationalitet, är att merparten av deltagarna troligen kommer från begränsade områden. Av de 

svenska deltagarna kommer troligen majoriteten från Norrbotten, medan de finska deltagarna 

nästan uteslutande är bofasta i Österbotten. Reliabiliteten i en jämförelse mellan de olika 

länderna kan därför antas bli låg. På grund av urvalet av deltagare i min enkät kommer endast 

en jämförelse mellan bakgrundsfaktorn könstillhörighet att göras.   

 

4.2 Sammanställning över alla svarande 

4.2.1 Rangordning av alternativen 

Utan att ännu ta deltagarnas övertygelser och attityder angående miljön eller deras åsikter 

gentemot de fiktiva förslagen i beaktande görs nu en sammanfattande analys över valet av 

koalitionspartner. I sista frågan i enkäten fick deltagarna ta ställning till och rangordna de tre 

faktorerna i hur viktiga de är vid val av allierad i syfte att påverka en beslutsprocess. De tre 

faktorerna var delade övertygelser, upplevd påverkningsmöjlighet och uppskattade 

personlighetsdrag, vilka var och en representerar en av de tre teorierna som testas i den här 

uppsatsen. De tre faktorerna rangordnades från ett till tre, där tre är viktigast och ett är det 

minst viktiga vid val av koalitionspartner. Resultatet åskådliggörs i tabell 3.  

ACF:s teori om att det är liknande normativa policy core beliefs, här benämnt som delade 

övertygelser, som bestämmer hur man väljer koalitionspartner rankas högst. Den 

genomsnittliga rankningen för delade övertygelser blev 2,33 och endast 8 av de 88 som fyllde 

i enkäten ansåg att delade övertygelser var minst viktig vid val av koalitionspartner. Inte långt 

efter kommer RDT:s teori om att individer väljer koalitionspartner efter hur stor 

påverkningsmöjlighet de tror att de får, här benämnt som upplevt inflytande. Upplevt 

inflytande fick en genomsnittlig rankning på 2,24. Det var lika många som rankade upplevt 

inflytande och delade övertygelser som viktigast. Den sista teorin, som betonade uppskattade 

personlighetsdrag hos koalitionspartnern som en övervägande faktor, kom sist i rankningen 

med endast 1,43 som genomsnittlig rankning. 72,73 % av deltagarna ansåg aspekten som 

minst viktig.      
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  3 2 1 
Genomsnittlig 

rankning 

Delade övertygelser 37 (42,05 %) 10 (11,36 %) 8 (9,09 %)   2,33 

Upplevt inflytande 37 (42,05 %) 35 (39,77 %) 16 (18,18 %)   2,24 

Uppskattade personlighetsdrag 14 (15,91 %) 43 (48,86 %) 64 (72,73 %)   1,43 

 

 4.2.2 Val i alla scenarier 

För att jämföra deltagarnas faktiska val vid de fiktiva scenarierna i enkäten med deras 

självskattning om vilka faktorer som påverkar deras val, har valen av koalitionspartner vid 

alla scenarier räknats samman. Ännu tas ingen hänsyn till eventuella påverkande 

bakgrundsvariabler. Jämförelsen åskådliggörs i tabell 4. 57 % av alla val som gjordes i alla 

fyra scenarier gjordes på en person som delade deltagarens övertygelser. Det är 14,95 

procentenheter mer än vid självskattning om vad som är viktigt vid val av koalitionspartner 

generellt. Hypotesen framtagen ur Advocacy Coalition Framework, om att aktörer har störst 

benägenhet att alliera sig med andra aktörer med liknande övertygelser, blir ännu starkare här 

än vid självskattningen. Hypoteserna om upplevt inflytande och uppskattade 

personlighetsgrad försvagades dock med 6,05 procentenheter för den förstnämnda och 8,91 

för den andra. Det finns alltså en skillnad mellan hur deltagarna faktiskt valde och vilka 

faktorer de ansåg vara viktigt vid val.  

 

 

  Val: alla scenarier Självskattning Skillnad: procentenheter 

Delade övertygelser
2 57,00% 42,05%   14,95 

Upplevt inflytande 36,00% 42,05% 
 

-6,05 

Uppskattade personlighetsdrag 7,00% 15,91%   -8,91 

 

4.2.3 Inställning till förslagen 

Deltagarna fick i enkäten svara på ett antal frågor angående vart och ett av scenarierna. En av 

frågorna avsåg deltagarnas inställning till de fiktiva förslagen. Genom att summera alla val av 

de olika svarsalternativen, ”Förslaget borde genomföras”, ”Förslaget borde slopas” och 

”Osäker”, och jämföra de tre grupperna som bildades med deltagarnas val av koalitionspartner 

syns vissa mönster. Antalet valda ”Förslaget borde slopas” i de fyra scenarierna var 187 (55,8 

                                                 
2
 Vid delade övertygelser är både koalitionspartner ACF

1
 och ACF

2
 inräknade. ACF

1 
utgjordes av 38,66 % och 

ACF
2
 av 18,33 %. I fortsättningen kommer ACF

1
 och ACF

2
 tillsammans att benämnas som ACF eller delade 

övertygelser. 

Tabell 3. Deltagarnas rankning av faktorerna. 

Tabell 4. Jämförelse mellan deltagarnas val i scenarierna och deras rankning av faktorerna. 
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%). Antalet valda svarsalternativ ”Förslaget borde genomföras” var 98 (29,3 %) och antalet 

valda svarsalternativ ”Osäker” var 50 (14,9 %).  

I tabell 5 åskådliggörs de olika gruppernas val. Både de sammanlagda deltagarna som ansåg 

att förslagen skulle slopas och de som ansåg att förslagen skulle genomföras, valde högst 

andel en koalitionspartner som delade deras övertygelser i policyområdet. Skillnaden var 13,2 

procentenheter. Bland deltagarna som uppgav att de var osäkra på förslagen var en 

koalitionspartner med makt och inflytande det mest valda alternativet. 22 % av antalet osäkra 

inställningar till förslagen valde att samarbeta med en person vars personlighetsdrag de 

uppskattade.   

 

 

  Andel ACF RDT PD 

Genomföra 29,25% 52,04% 38,78% 9,18% 

Slopa 55,82% 65,24% 32,65% 2,14% 

Osäker 14,93% 28,00% 50,00% 22,00% 

 

Eftersom andelen val av alternativet ”Förslaget borde slopas” var hela 55,82 % av alla val och 

genererade en högre grad av val av koalitionspartner med liknande övertygelser, har det även 

påverkat resultatet där alla deltagarnas val presenteras, till ACF:s fördel. Å andra sidan har 

valen med osäker inställning till förslagen dragit ner medelvärdet av ACF.  

 

4.3 Påverkan av storlek och deltagare 

4.3.1 Deltagarnas åsikt om påverkningsmöjlighet och värdering av konsekvenserna 

Vid alla scenarier fick deltagarna fylla i ett frågebatteri dels angående deras uppfattning om 

konsekvenserna ifall de fiktiva besluten hade genomförts och dels om deras tro på egen 

möjlighet att få sin röst hörd, i syfte att påverka det slutliga beslutet av förslaget. Frågorna 

fanns där för att kontrollera om scenarierna i enkäten uppfattades som olika till 

påverkningsmöjlighet och konsekvenser av de svarande. Svarsalternativen på frågorna om 

konsekvenser var sju till antalet, från ”Mycket oviktigt” till ”Mycket viktigt” med alternativet 

”Osäker” i mitten. I analysen omvandlades alternativen till numeriska värden där ”Mycket 

oviktigt” fick värdet 7 och ”Mycket viktigt” fick värdet 1. Ju viktigare konsekvenserna 

ansågs, desto mindre värde. Svarsalternativen för tro på påverkningsmöjlighet var även de sju 

Tabell 5. Deltagarnas inställning till förslagen och val av koalitionspartner. 
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olika och gick från ”Mycket liten möjlighet”, med värdet 7, till ”Mycket stor möjlighet”, med 

värdet 1, och med svarsalternativet ”Osäker”, med värdet 4, i mitten.  

I tabell 6 presenteras resultatet av deltagarnas uppfattning om såväl de positiva, som de 

negativa konsekvenserna av förslagen, samt deras tro på påverkningsmöjlighet. Scenariot med 

högst grad positiva konsekvenser blev frågan om en motorväg i kommunen deltagarna kom 

ifrån. Näst högst grad fick frågan om en kärnkraftsanläggning i länet. Högst, respektive näst 

högst grad av negativa konsekvenser fick kärnkraftsanläggning i kommunen och 

kärnkraftsanläggning i länet. Detta helt enligt hur scenarierna var ämnade att förstås. Dock 

ligger alla värden i intervallet mellan ”Viktiga” och ”Ganska viktiga”. De två scenarierna som 

konstruerades i syfte att påvisa en mindre påverkningsmöjlighet vad de där förslaget uppkom 

på länsnivå. Scenario 2, innehållande ett förslag om kärnkraft på kommunal nivå var dock det 

förslaget där medelvärdet av tro på påverkningsmöjlighet var lägst. Scenariot med förslaget 

om en motorväg i kommunen var det som deltagarna trodde sig ha störst möjlighet att 

påverka. Alla fyra scenarier placerade sig mellan alternativet ”Osäker” och ”Ganska liten 

möjlighet”.        

 

 

 

 

 

 

Eftersom att deltagarna inte upplevde det svårare att få sin röst hörd vid ett beslut på länsnivå 

än på kommunalnivå, går det inte att analysera resultaten utifrån de ursprungliga scenarierna 

vid antagande om att förslag på länsnivå är svårare att påverka än förslag på kommunal nivå. 

De negativa konsekvenserna av förslagen skiljde sig inte heller nämnvärt från varandra i de 

olika scenarierna, vilket gör att eventuella skillnader vid val av allierad mellan dessa inte helt 

går att förklara med skillnader i incitament att delta.   

4.3.2 Sammanställning av de olika scenarierna 

Även om vi i föregående avsnitt kunde konstatera att scenarierna inte uppfattades av 

deltagarna på det sätt de var konstruerade att göra, kommer ändå en analys av totala antalet 

deltagares val i de fyra scenarierna att göras. Detta för att se huruvida valen påverkas av 

  
Positiva 

konsekvenser Negativa konsekvenser Påverkningsmöjlighet 
Scenario 1 
(Kärnkraft, län) 3,8 2,3 4,6 
Scenario 2 
(Kärnkraft, kommun) 4,1 2,2 5,3 
Scenario 3 
(Motorväg, län) 3,9 2,7 4,8 
Scenario 4 
(Motorväg, kommun) 2,3 2,6 4,3 

Tabell 6. Medelvärden av deltagarnas värdering av scenarierna. 
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deltagarnas egna tolkningar av skillnader i påverkningsmöjlighet och konsekvenser mellan 

scenarierna.  

Förslagen i scenarierna 1 och 2 ansågs i högst grad ha negativa konsekvenser som följd. 

Dessa scenarier är även de som i tabell 7 har den lägsta procentsatsen på valet av 

koalitionspartners som delar deltagarens övertygelser (ACF) och den högsta procentsatsen på 

valet av koalitionspartner med makt (RDT) i policyområdet. Förslaget om kärnkraft i 

kommunen, scenario 2, och förslaget om motorväg i kommunen, scenario 4, ansåg deltagarna 

ha störst respektive minst möjlighet till påverkan. Skillnaderna i val av koalitionspartner i 

dessa scenarier skiljer sig inte nämnvärt från varandra och de andra scenarierna. Procentsatsen 

av val av alternativet med upplevd inflytande (RDT) var högst av alla scenarier i scenario 2, 

medan scenario 4 kom på tredje plats. Skillnaden mellan andelen val av en person med 

likande övertygelser skiljde sig 3,1 procentenheter mellan scenario 2 och 4.       

 

 

Det tycks inte finnas någon tydlig korrelation mellan de scenarier som deltagarna ansågs ha 

mest påverkningsmöjlighet i och val av något specifikt alternativ av koalitionspartner. Endast 

en lite större andel val av koalitionspartner med makt (RDT) och en mindre andel av val av 

                

                

    
Scenario 1 

Stora incitament     

Scenario 2 
Stora incitament     

    
Liten 

påverkningsmöjlighet     

Stor 

påverkningsmöjlighet     

    

  

ACF: 56,4 % 

RDT: 37,6 % 

PD: 6,0 % 

 

     

ACF: 54,0 % 

RDT: 39,0 % 

PD: 7,0 % 

 

     

  

 

 
Scenario 3     Scenario 4     

  

Små incitament 
  

Små incitament 
  

    

Liten 

påverkningsmöjlighet     

Stor 

påverkningsmöjlighet     

    

 

ACF: 60,0 % 

RDT: 31,0 % 

PD: 9,0 % 

 

      

ACF: 57,1  % 

RDT: 36,0 % 

PD: 6,9 % 

 

     

        

 

      

Stora  

konsekvenser 

Små  

konsekvenser 

Tabell 7. Andelen av val av olika koalitionspartner i de fyra scenarierna, kategoriserade enligt 

de ursprungliga antagandena om incitament och påverkningsmöjlighet. 

Många aktörer Få aktörer 
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koalitionspartner med liknande övertygelser (ACF) kunde skönjas i de två scenarierna där de 

negativa konsekvenserna ansåg störst jämfört med de två andra. 

Vid analys av tabell 7, utan att ta påverkningsmöjlighet och värdering av konsekvenserna i 

beaktande, är valet av koalitionspartner med liknande övertygelser (ACF) den dominerande i 

alla scenarier, med andelar från 54,0 % till 60,0 %. Alternativet med upplevt inflytande på 

processen (RDT) fick andelar från 31,0 % till 39,0 % i de olika scenarierna. Att välja en 

person vilkens personlighetsdrag (PD) man uppskattar var minst populärt, med endast 6,0 % 

till 9,0 %. Alla scenarier ger samma resultat och även här är det hypotesen, från ACF, att 

aktörer har störst benägenhet att alliera sig med aktörer, vilka delar deras övertygelser om 

policyområdet, som stämmer bäst. 

 

4.4 NEP-skalan och faktorerna 

I enkätens första del fick deltagarna ta ställning till 15 olika påståenden om naturen, 

människan och teknikens förhållande till varandra, den såkallade NEP-skalan. Åtta av dessa 

påståenden utgörs av miljömedvetna påståenden som ”Balansen i naturen är lätt att rubba” 

och ”Om allt fortsätter i sin nuvarande form kommer vi snart att uppleva en stor ekologisk 

katastrof”. Dessa påståenden poängsattes från 1-5 där 1 var alternativet ”helt av annan åsikt” 

och 5 ”helt av samma åsikt”. De andra sju påståendena gav mer tro på tekniken och 

människan, exempelvis ”Den naturliga balansen är stark nog att klara påverkan från moderna 

industrinationer” och ”Människans uppfinningsrikedom kommer att se till att jorden inte blir 

obeboelig”. Poängsättningen här gav 1 poäng för ”helt av samma åsikt” och 5 poäng för ”helt 

av annan åsikt”.  

För att på ett korrekt sätt kunna räkna ihop poängen från alla 15 påståenden (items) gjordes ett 

reliabilitetstest genom Cronbach’s Alpha, där korrelationen mellan alla items beräknas till ett 

värde. Det finns inget överenskommet minimivärde på Cronbach’s Alpha. Enligt Lance et.al. 

(2006) räcker dock 0,7 som värde för att kunna slå ihop olika items till en skala (Lance et.al., 

2006 s. 212-213). Cronbach’s Alpha blev i detta fall 0,757 vilket är tillräckligt för att slå ihop 

poängen från alla påståendena till ett värde och samtidigt erhålla en acceptabel nivå på 

reliabiliteten
3
. 

                                                 
3
 Om påståendet ”Vi närmar oss gränsen för hur många människor jorden klarar av att försörja” exkluderades 

skulle Cronbash’s Alpha höjas till 0,770, men eftersom värdet redan är godkänt har det inte plockats bort. (Se 

appendix s. 27) 
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4.4.2 Deltagarnas värden på NEP-skalan 

När poängen för alla 15 items subtraheras är den maximala poängen 75 och den minimala 

poängen 15. Val av alternativet ”Osäker” på alla påståenden ger värdet 45. Högre poäng anger 

mer miljörelaterade övertygelser. Bland de 88 deltagarna i enkäten var det högsta värdet 71 

och det lägsta 37. Medelvärdet var 54,52 och medianen 53,50. Både medelvärdet och 

medianen är högre än värdet 45, vilket innebär att deltagarna i enkäten generellt har högre 

miljöövertygelser än tro på teknik och människan. Endast nio av deltagarna hade värden lägre 

än 45.  

Jag har valt att dela upp deltagarna i fyra grupper för att kontrollera huruvida deras värden på 

NEP-skalan påverkar deras val i de fiktiva scenarierna. De fyra grupperna utgörs av vardera 

av 22 deltagare. Den första gruppen utgörs av de med högst värden på NEP-skalan med 

medelvärdet 65,32 och den sista gruppen utgörs av de med lägst värde på NEP-skalan med ett 

medelvärde på 44,55. De två resterande grupperna hade medelvärden på 56,82 respektive 

51,41. Eftersom värdet 45 på NEP-skalan innebär en neutral inställning till miljö och frågor 

som berör denna, så visar gruppernas värden att tre av grupperna har mer ekocentriska 

övertygelser och attityder än antroprocentriska (se figur 1). Det faktum att deltagarnas värden 

på NEP-skalan generellt var relativt höga behöver tas i beaktande vid dragning av slutsatser. 

  

 

 

4.4.3 NEP-skalans påverkan vid val 

I tabell 8 presenteras de olika gruppernas val av koalitionspartner i de fyra scenarierna samt, 

längst till höger, ett medelvärde över de fyra scenarierna. Val av partner utifrån teorin om 

ACF är högst för gruppen med högst värde på NEP-skalan, medan den sjunker för varje 

grupp. En svag positiv korrelation tycks finnas mellan val av en person, vilken delar 

deltagarens övertygelser i policyområdet och högt värde på NEP-skalan. I de två första 

grupperna har ingen av deltagarna valt koalitionspartner som hade personlighetsdrag de 

uppskattade, medan de två andra grupperna har medelvärden på 3,25 och 2,75 i den kategorin. 

I koalitionsalternativet RDT hittas ingen korrelation, eftersom grupp 2 har den högsta andelen 

val av RDT, medan grupp 1 har den minsta. 

Figur 1. Deltagarnas spridning över NEP-skalan. 
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    Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Medelvärde 

alla 

Grupp 1 (65,32)  ACF: 15 ACF: 16 ACF: 15 ACF: 14 ACF: 15 
  

 
RDT: 6 RDT: 6 RDT: 7 RDT: 7 RDT: 6,5 

  

 
PD: 0 PD: 0 PD: 0 PD: 0 PD: 0 

  

 
  

 
    

  
    

 
  

Grupp 2 (56,82) ACF: 12 ACF: 15 ACF: 14 ACF: 11 ACF: 13 

  

 
RDT: 9 RDT: 7 RDT: 8 RDT: 11 RDT: 8,75 

  
 

PD: 0 PD: 0 PD: 0 PD: 0 PD: 0 

  

 
  

 
    

  
    

 
  

 Grupp 3 (51,41) ACF: 9 ACF: 9 ACF: 13 ACF: 12 ACF: 10,8 

  

 
RDT: 8 RDT: 9 RDT: 6 RDT: 7 RDT: 7,5 

  
 

PD: 4 PD: 4 PD: 3 PD: 2 PD: 3,25 
  

 
  

 
    

  
    

 
  

Grupp 4  (44,55) ACF: 12 ACF: 10 ACF: 11 ACF: 9 ACF: 10,5 
  

 
RDT: 9 RDT: 11 RDT: 6 RDT: 8 RDT: 8,5 

    PD: 1 PD: 1 PD: 5 PD: 4 PD: 2,75 

 

Resultatet i de olika scenarierna för de fyra grupperna ger en övervägande majoritet för ACF, 

som placerar sig först, följd av RDT och sist PD. Endast i ett av scenarierna för gruppen med 

lägst poäng på NEP-skalan (scenario 2, grupp 4) har färre antal deltagare valt ACF än RDT. I 

scenario 3 i grupp 2 och i scenario 2 i grupp 3 var det lika många deltagare som valde ACF 

och RDT. Sammanfattningsvis så påverkade deltagarnas värden på NEP-skalan deras val av 

koalitionspartners till en viss del. Ju högre medelvärdet av gruppens värde på NEP-skalan var, 

desto fler valde en person som delade deras övertygelser att alliera sig med. Resultatet 

påverkade dock inte den slutgiltiga placeringen och koalitionspartners, konstruerade utifrån 

ACF, var de mest valda i alla grupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. De fyra gruppernas val av koalitionspartner i alla scenarier angivna i antal val.  
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I tabellen ovan kontrolleras värde på NEP-skalan för inställning till de olika scenarierna. I 

tabellen syns vissa mönster. I alla scenarier är NEP-värdet för deltagarna som ansåg att 

förslagen skulle genomföras lägst medan de som ansåg att besluten skulle slopas har det 

högsta medelvärdet på NEP-skalan. Alternativet ”Osäker” har värden på NEP-skalan som 

placerar sig mellan ”Genomföra” och ”Slopa” i alla scenarier. Val av koalitionspartner bland 

osäkra deltagare varierar och inkluderar stora andelar av alla alternativ, med RDT som störst 

andel i alla scenarier. ACF, alternativet där delade övertygelser betonas, är i de två översta 

kategorierna ”Genomföra” och ”Slopa” det alternativ med högst antal val bland deltagarna.  

 

4.5 Könstillhörighetens betydelse vid val 

Vid ifyllandet av enkäten fick deltagarna uppge sin könstillhörighet, ålder och nationalitet. 

Dessa bakgrundsfaktorer presenterades tidigare i analysdelen. Även motiveringen att inte göra 

någon jämförelse mellan ålder och nationalitet gavs där. Bland deltagarna var kvinnorna 

överrepresenterade med 63,6 %, nästan två tredjedelar av totala antalet deltagare. Med detta i 

baktanke ska nu en jämförelse mellan könen vid val av koalitionsparter göras.  

I tabell 10 presenteras dels männen och kvinnornas åsikter om förslagen och dels deras val av 

koalitionspartner i de fyra scenarierna i enkäten. 45,31 % av alla ställningstaganden gentemot 

förslagen hos männen var att genomföra förslagen, medan endast 18,35 % av 

ställningstaganden som kvinnorna gjorde var det samma. En majoritet av ställningstaganden 

som kvinnorna gjorde var att förslagen skulle slopas, utgörande av 66,51 % av totala antalet 

 
Scenario 1 

 
Scenario 2 

 
Scenario 3 

 
Scenario 4 

 Genomföra 22 ACF: 63,63% 22 ACF: 54,54% 25 ACF: 52,00% 29 ACF: 41,37% 

 
NEP:  RDT: 31,82% NEP:  RDT: 40,90% NEP:  RDT: 32% NEP:  RDT: 48,28% 

 
 50,73 PD: 4,54%  51,64 PD: 4,54%  50,08 PD: 16%  50,24 PD: 10,34% 

 
  

 
    

  
  

 
    

 
  

Slopa 51 ACF: 58,82% 56 ACF: 66,06% 47 ACF: 74,47% 43 ACF: 69,77% 

 
 NEP: RDT: 39,21% NEP:  RDT: 32,14% NEP:  RDT: 23,40% NEP:  RDT: 27,90% 

 
 56,14 PD: 1,96%  56,07 PD: 1,79%  57,7 PD: 2,13%  57,19 PD: 2,32% 

 
  

 
    

  
  

 
    

 
  

Osäker 12 ACF: 33% 9 ACF: 11% 16 ACF: 31,25% 13 ACF: 30,76% 

 
 NEP: RDT: 41,67% NEP:  RDT: 56% NEP:  RDT: 50% NEP:  RDT: 52,85% 

 
 53,42 PD: 25%  52,6 PD: 33%  52,13 PD: 18,17%  55,31 PD: 15,38% 

Tabell 9. Deltagarnas val, inställning och NEP-värde för alla scenarier. 
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ställningstagande. Även valen av koalitionspartner skiljde sig män och kvinnor emellan. För 

männen var personen med makt den person som valdes i störst utsträckning, med 51,85 %. 

62,39 % av kvinnornas val föll på en person med liknande övertygelser som dem. 

Medelvärdet bland männens värden på NEP-skalan var 51,5 och kvinnornas 56,25. Detta 

innebär att både kvinnornas och männens medelvärde ligger på en mer ekocentrisk del av 

NEP-skalan, även om kvinnornas värde är lite högre.        

 

Tabell 10. Medelvärden av män och kvinnors åsikt om förslagen och val av koalitionspartner. 

  Åsikt om förslagen   Val av koalitionspartner   

Män           

 NEP: Genomföra 45,31 %   Delade övertygelser (ACF) 47,66 % 

 51,5 Slopa 40,63 %   Upplevt inflytande (RDT) 51,85 % 

  Osäker 14,06 %   Uppskattade personlighetsdrag (PD) 8,59 % 

Kvinnor 
  

  
 

  

 NEP: Genomföra 18,35 %   Delade övertygelser (ACF) 62,39 % 

 56,25 Slopa 66,51 %   Upplevt inflytande (RDT) 31,65 % 

  Osäker 15,14 %    Uppskattade personlighetsdrag (PD) 5,96 % 

 

De faktumen att könsfördelningen bland deltagarna i enkäten var ojämn, att stora skillnader 

kunde skönjas mellan såväl åsikter om förslagen som val av allierad i syfte att påverka 

slutresultatet av processen och att värdet på NEP-skalan inte skiljde sig nämnvärt mellan 

könen gör det svårt att använda den övriga analysen som generaliserande. Om kvinnors och 

mäns andelar av delade övertygelser och upplevt inflytande räknas som lika stora delar är det 

dock ACF:s ”Delade övertygelser” som får högst värde. Medelvärdet av procentsatserna 

mellan kvinnor och män för alternativet ”Delade övertygelser” blir i sådana fall 55,03, medan 

medelvärdet för ”Upplevt inflytande” blir 41,75. Koalitionsalternativet med delade 

övertygelser i policyområdet skulle alltså ha varit det mest valda alternativet, även om 

andelen kvinnor och män hade varit lika stora.  Skillnaden mellan ”Delade övertygelser” och 

”Upplevt inflytande” minskar dock från 21,0 procentenheter till 13,3 procentenheter. 

 

4.6 Regressionsanalys 

Slutligen görs en multivariat regressionsanalys med alla tidigare analyserade faktorer som 

oberoende variabler och de tre faktorerna ”Delade övertygelser” (ACF), ”Upplevt inflytande” 

(RDT) och ”Uppskattade personlighetsdrag” (PD) som beroende variabler. Variablerna 

positiva och negativa konsekvenser, påverkningsmöjlighet och NEP-värden angavs i faktiska 
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värden i regressionen medan resten analyserades i form av dummyvariabler. För en variabel 

med en signifikans på 0,050 kan man med 95 % säkerhet veta att påverkan av variabeln inte 

är noll. Signifikansen för de flesta av variablerna i den här regressionsanalysen har värden 

över 0,050, vilket åskådliggörs i tabell 11 nedan. Resultatet ska därför tolkas med viss 

försiktighet. Koefficienten är det som anger regressionen mellan variablerna. En koefficient 

kan ha värdet från 1 till -1, där 1 anger en total positiv påverkan av den oberoende variabeln 

medan -1 anger en total negativ påverkan. Värden 0 anger ingen alls påverkan av den 

oberoende variabeln. Koefficienten här är icke-standardiserad och standardfelen anges i 

spalterna till höger om koefficienten.       

   

  Koefficient Stand.fel Koefficient Stand.fel Koefficient Stand.fel 

(Constant) 0,277 ,384 0,607 ,382 0,116 ,195 

Könstillhörighet -,126 * ,057 ,119 * ,057 ,006 *** ,029 

Negativa konsekvenser -,028 *** ,022 ,048 * ,022 -,021 ** ,011 

Påverkningsmöjlighet ,026 *** ,021 ,001 *** ,021 -,028 * ,011 

Positiva konsekvenser -,018 *** ,018 ,014 *** ,018 ,004 *** ,009 

Genomföra  (förslagen) ,109 *** ,344 -,043 *** ,343 -,066 *** ,175 

Slopa (förslagen) ,175 *** ,343 -,097 *** ,342 -,078 *** ,174 

Osäker (förslagen) -,164 *** ,340 ,090 *** ,339 ,075 ***  ,173 

NEP-värde ,004 *** ,003 -,001 *** ,003 -,003 ** ,001 

Beroende variabel: ACF 

 

RDT 

 
PD 

 Signifikansnivå: * p < 0.05;  ** 0,05 < p < 0.1;  *** p > 0.1 

   

De oberoende variablernas koefficienter som ligger längst från noll är variablerna som mäter 

inställning till förslagen, nämligen ”Genomföra”, ”Slopa” och ”Osäker”, dock är p-värdet på 

dessa variabler väldigt högt. En variabel med låg signifikans på ACF och RDT är 

”Könstillhörighet”. Tabellen visar att den oberoende variabeln ”Könstillhörighet” sänker ACF 

och höjer RDT, precis som konstaterades i analysen av könstillhörighet. De flesta andra 

variablerna har ett högt p-värde, men dess koefficient bekräftar ändå den tidigare analysen. 

 

 

 

 

Tabell 11. Multivariat regressionsanalys av resultatet i enkäten. 
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5 SLUTSATSER 

Jag har genom mitt experiment försökt få en indikation om ett antal olika faktorers påverkan 

vid val av koalitionspartner, i syfte att kunna kartlägga mekanismerna. Vid dragning av 

slutsatser måste ett antal aspekter tas i beaktande. Resultaten är inte generaliserbara på alla 

individer, i alla länder, på alla typer av koalitioner och för alla syften. Min uppsats har endast 

analyserat finska och svenska studenters val av koalitionsparter i syfte att påverka 

slutresultatet av processer, vilka inkluderar förslag som är negativa ur miljöperspektiv och 

positiva för ekonomisk tillväxt. Deltagarna som besvarade enkäten var heller inte jämnt 

fördelade i avseende på könstillhörighet, ålder, nationalitet och värde på NEP-skalan. 

En viktig aspekt att tänka på vid experiment är svårigheten att återskapa verkligheten. I 

experimentet hade deltagarna inget att förlora vid val av allierad, scenarierna var aldrig något 

realistiskt hot eller möjlighet för dem. Koalitionsalternativen var renodlade från teorierna, 

vilket gav deltagarna begränsad information om de fiktiva personerna. I verkligheten är det 

många andra aspekter som spelar in än just övertygelser, inflytande och personlighetsdrag. I 

enkäterna beskrevs koalitionspartnerna med endast en av dessa faktorer. I verkligheten kan 

alla individer beskrivas utifrån alla faktorer. Starka övertygelser hindrar inte en individ från 

att ha stort inflytande över en process och två personer med liknande övertygelser kan ha helt 

olika personlighetsdrag. 

I min analys har jag kunnat dra vissa slutsatser om de olika teoriernas hypoteser om vad som 

påverkar vid koalitionsbildning. Första hypotesen, från Advocacy Coaliton Framework, 

”Aktörer har störst benägenhet att alliera sig med aktörer, vilka delar liknande övertygelser, i 

form av policy core beliefs.” är den hypotes som i högst grad kan verifieras i min analys. 

Såväl personer som tyckte att förslagen i scenarierna skulle slopas som de som tyckte att de 

borde genomföras valde i högst grad koalitionspartnerna härledda från ACF. Hypotesen från 

Resource Dependency Theory, ”Aktörer har störst benägenhet att alliera sig med aktörer av 

vilka de tror sig få störst påverkningsmöjligheter på utfallet.”, var även den betydande. Runt 

en tredjedel av alla val gjordes på koalitionspartner från RDT. Hos männen som deltog 

utgjorde det alternativet den största andelen. Hypotes 3, från social psykologin, ”Aktörer har 

störst benägenhet att alliera sig med aktörer, vilkas personlighetsdrag de uppskattar.” var 

väldigt svag i jämförelse med de andra hypoteserna. Teorin angav ett samband mellan 

värderingar och personlighet, vilket skulle innebära att personer med höga värden på NEP-

skalan i större grad skulle välja koalitionspartnern med uppskattade personlighetsdrag. Så var 

inte fallet. När deltagarna delades upp i fyra grupper, efter värden på NEP-skalan, så valdes 
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alternativet med uppskattade personlighetsdrag inte alls i de två grupperna med högst värde på 

NEP-skalan.  

Den fjärde hypotesen, ”Vilka aktörer som allierar sig med varandra beror i stor utsträckning 

på bakgrundsfaktorer hos aktörerna och i omgivningen.”, kunde varken verifieras eller 

falsifieras i min analys, eftersom scenarierna inte upplevdes nämnvärt olika av deltagarna. De 

övriga oberoende variablerna som analyserades var individens ställningstagande gentemot 

förslagen, individens övertygelser och attityder om policyområdet och individens 

könstillhörighet. Könstillhörighet var den variabel som gav störst påverkan på val, medan 

övertygelserna om policyområdet påverkade i en mindre omfattning. Även individens 

ställningstagande gentemot de olika förslagen påverkade valet av koalitionspartner.    

Slutligen, alla potentiella koalitionspartners valdes av någon av deltagarna (om än i olika 

utsträckning). Alla oberoende variabler som kunde analyseras, från könstillhörighet till värde 

på NEP-skalan, verkade utgöra en liten del av mekanismen vid val. Man kan anta att ett stort 

antal andra aspekter, vilka inte inkluderades i analysen, även de spelar roll vid val. Människan 

är en mångfacetterad varelse och mekanismen vid val av koalitionspartner verkar vara 

individuell snarare än universell.  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom att experiment av den här typen sällan förekommer vid policyforskning i allmänhet 

och forskning om koalitionsbildning i synnerhet, finns många luckor att fylla vid fortsatt 

forskning. Resultaten av min analys visade att könstillhörighet är en påverkande faktor vid val 

av koalitionspartner, vilket inte har framkommit i tidigare forskning. Genom att inkludera 

flera deltagare, i olika åldrar och med olika bakgrund, i ett liknande experiment kan man få ett 

tydligare resultat angående könstillhörighetens påverkan. Upplägget i denna uppsats kan 

användas i större utsträckning och analyseras mer djupgående för att finna tydligare samband 

mellan de olika faktorernas påverkan vid val. Även andra scenarier, andra policyområden och 

andra beroende och oberoende variabler skulle kunna inkluderas. För ökad förståelse av 

individens resonerande vid val av allierad, kan ett kvalitativt experiment, där deltagarna 

stegvis får mer information göras.    
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APPENDIX 

 

Cronbach’s Alpha av värdena på NEP-skalan för deltagarna i experimentet 

 

 

Enkäten  

 

Allmänna uppgifter 

1. Kön  

 Man [ ]  Kvinna [ ] 

2. Nationalitet 

 Finsk [ ]  Svensk [ ] Annan [ ] 

3. Ålder 

 < 20 [ ] 20-25 [ ] 26-30 [ ]  > 30 [ ] 

Allmänna uppgifter 

 
4. Nu följer några frågor kring hur du ser på naturen. Markera i vilken utsträckning du 

håller med om eller tar avstånd ifrån vart och ett av påståendena nedan. 

Cronbach's Alpha: 0,757 Korrelation mellan  

detta item och 

totala antalet items 

Cronbach's 

Alpha med detta 

item exkluderat 

1. Vi närmar oss gränsen för hur många människor jorden klarar av att 

försörja. 

0,062 0,77 

2. Människan har rätt att förändra den naturliga omgivningen för att få 

den att passa sina egna behov. 

0,325 0,747 

3. När människan förändrar naturen får det ofta katastrofala följder. 0,344 0,745 

4. Människans uppfinningsrikedom kommer att försäkra att vi inte gör 

jorden obeboelig. 

0,27 0,752 

5. Människan missbrukar naturen allvarligt. 0,471 0,736 

6. Jorden har gott om naturtillgångar, om vi bara lära oss att utveckla 

dem. 

0,364 0,743 

7. Växter och djur har lika stor rätt som människan att existera. 0,305 0,749 

8. Balansen i naturen är stark nog att klara av effekterna av moderna 

industrinationer. 

0,587 0,725 

9. Trots våra speciella förmågor omfattas människan fortfarande av 

naturlagarna. 

0,192 0,758 

10. Den så kallade "ekologiska krisen" mot mänskligheten har kraftigt 

överdrivits. 

0,323 0,747 

11. Jorden är som ett rymdskepp med mycket begränsat utrymme och 

resurser. 

0,397 0,74 

12. Människan är tänkt att härska över resten av naturen. 0,405 0,739 

13. Balansen i naturen är mycket känslig och lätt att rubba. 0,535 0,727 

14. Människan kommer så småningom lära sig tillräckligt om hur 

naturen fungerar för att kunna kontrollera den. 

0,329 0,747 

15. Om allt fortsätter i sin nuvarande riktning, kommer vi snart att 

uppleva en stor ekologisk katastrof. 

0,578 0,725 



29 

 

 
     Helt av samma orsak Delvis av samma orsak Osäker Delvis av annan orsak Helt av annan orsak 

Vi närmar oss gränsen för hur [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

många människor jorden 

klarar av att försörja. 

 

Människan har rätt att förändra  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

den naturliga omgivningen för  

att få den att passa sina egna behov. 

 

När människan förändrar naturen [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

får det ofta 

katastrofala följder. 

 

Människans uppfinningsrikedom [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

kommer att försäkra att 

vi inte gör jorden obeboelig. 

 

Människan missbrukar [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

naturen allvarligt.  

 

Jorden har gott om [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

naturtillgångar, om  

vi bara lära oss att utveckla dem. 

 

Växter och djur har lika stor rätt [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

som människan att existera. 

 

Balansen i naturen är stark nog [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

att klara av effekterna 

av moderna industrinationer. 

 

Trots våra speciella förmågor  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

omfattas människan 

fortfarande av naturlagarna. 

 

Den så kallade "ekologiska [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

krisen" mot mänskligheten  

har kraftigt överdrivits. 

 

Jorden är som ett rymdskepp [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

med mycket begränsat  

utrymme och resurser. 

 

Människan är tänkt att härska  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

över resten av naturen.  

 

Balansen i naturen är mycket  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

känslig och lätt att rubba. 

 

Människan kommer så [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

småningom lära sig tillräckligt  

om hur naturen fungerar för  

att kunna kontrollera den. 

 

Om allt fortsätter i sin [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

nuvarande riktning, kommer vi 

snart att uppleva en  

stor ekologisk katastrof. 
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Du kommer nu att få ta del av fyra fiktiva scenarier med efterföljande frågor. Försök att sätta 

dig in i vart och ett av dem och sedan svara så sanningsenligt du kan på frågorna som följer. 

Kom ihåg att det inte finns något rätt svar, utan att vi är intresserade av dina personliga åsikter 

i frågan. 

 

 

Scenario 1 

Beslutsfattarna i kommunen där du är bosatt har kommit med ett förslag om att öppna en 

kärnkraftsanläggning, samt en förvaringsplats för uran i kommunen. De negativa 

konsekvenserna är riskerna med kärnkraft och kärnavfallsförvaring. De positiva 

konsekvenserna av beslutet är en markant prissänkning för el och uppvärmning samt en stor 

mängd arbetstillfällen, vilket på lång sikt tros leda till en högre levnadsstandard för 

medborgarna i hela kommunen. 

 

5. Vilken är din åsikt om det fiktiva förslaget? 

 Förslaget borde genomföras [ ] 

 Förslaget borde slopas   [ ] 

 Osäker   [ ] 

6. Hur viktiga är de positiva konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

7. Hur viktiga är de negativa konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 
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 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

 

8. Hur stor möjlighet tror du att du har att få din röst hörd om du väljer att försöka 

påverka förslaget? 

 Mycket stor möjlighet  [ ] 

 Stor möjlighet   [ ] 

 Ganska stor möjlighet   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska liten möjlighet  [ ] 

 Liten möjlighet  [ ] 

 Mycket liten möjlighet   [ ] 

 

Scenario 1 

Beslutsfattarna i kommunen där du är bosatt har kommit med ett förslag om att öppna en 

kärnkraftsanläggning, samt en förvaringsplats för uran i kommunen. De negativa 

konsekvenserna är riskerna med kärnkraft och kärnavfallsförvaring. De positiva 

konsekvenserna av beslutet är en markant prissänkning för el och uppvärmning samt en stor 

mängd arbetstillfällen, vilket på lång sikt tros leda till en högre levnadsstandard för 

medborgarna i hela kommunen. 

 

9. Du vill, i roll av medborgare, påverka processen och väljer att alliera dig med andra 

för att få din röst hörd. Det finns fyra personer som är potentiella koalitionspartners för 

dig. Vem av dessa väljer du att samarbeta med, i syfte att påverka processen? 

 

 [ ] Den här personen anser att det är viktigt att bevara den naturliga balansen 

 på jorden och att människan behöver anpassa sig efter den naturen. Personen tror 

inte att teknisk utveckling kommer att kunna förhindra framtida naturkatastrofer. 

 

[ ] Den här personen anser att det är viktigt med en positiv ekonomisk tillväxt 
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och tror att människan kan överbygga de påfrestningar på naturen som människan 

har skapat. Genom teknikens framgång kommer naturkatastrofer i framtiden att 

kunna undvikas. 

 

[ ]Den här personen är väl insatt i policyförslaget och har kontakter såväl inom 

den beslutande myndigheten som inom näringslivet, vilket ger denne en stor 

påverkningsmöjlighet under processens gång. Hur personen ställer sig till förslaget 

är dock vid det här läget oklart. 

 

[ ]Den här personen är en trevlig och lättsam person, som du gärna spenderar 

tid tillsammans med. Personen har även flera andra egenskaper som du 

uppskattar. Hur personen ställer sig till förslaget är dock vid det här läget oklart. 

 

Scenario 2 

Länsstyrelsen, i det län du är bosatt i, har kommit med ett förslag om att investera i en 

motorväg som dels kommer att löpa över ett naturskyddsområde i länet, vilket kommer att 

göra infrastrukturen mellan städerna i länet bättre. De negativa konsekvenserna om beslutet 

genomförs är att naturskyddsområdet riskerar att förstöras och dels att andelen bilar ökar 

drastiskt i området och därmed ger mer utsläpp. Positiva konsekvenser av beslutet skulle vara 

att fler turister skulle välja att resa igenom länet, vilket skulle ge större intäkt för företagarna 

i länet. 

 

10. Vilken är din åsikt om det fiktiva förslaget? 

 Förslaget borde genomföras [ ] 

 Förslaget borde slopas   [ ] 

 Osäker   [ ] 

11. Hur viktiga är de positiva konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 
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12. Hur viktiga är de negativa konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

 

13. Hur stor möjlighet tror du att du har att få din röst hörd om du väljer att försöka 

påverka förslaget? 

 Mycket stor möjlighet  [ ] 

 Stor möjlighet   [ ] 

 Ganska stor möjlighet   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska liten möjlighet  [ ] 

 Liten möjlighet  [ ] 

 Mycket liten möjlighet   [ ] 

 

Scenario 2 

Länsstyrelsen, i det län du är bosatt i, har kommit med ett förslag om att investera i en 

motorväg som dels kommer att löpa över ett naturskyddsområde i länet, vilket kommer att 

göra infrastrukturen mellan städerna i länet bättre. De negativa konsekvenserna om beslutet 

genomförs är att naturskyddsområdet riskerar att förstöras och dels att andelen bilar ökar 

drastiskt i området och därmed ger mer utsläpp. Positiva konsekvenser av beslutet skulle vara 

att fler turister skulle välja att resa igenom länet, vilket skulle ge större intäkt för företagarna 

i länet. 
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14. Du vill, i roll av medborgare, påverka processen och väljer att alliera dig med andra 

för att få din röst hörd. Det finns fyra personer som är potentiella koalitionspartners för 

dig. Vem av dessa väljer du att samarbeta med, i syfte att påverka processen? 

 

 [ ] Den här personen anser att det är viktigt att bevara den naturliga balansen 

 på jorden och att människan behöver anpassa sig efter den naturen. Personen tror 

inte att teknisk utveckling kommer att kunna förhindra framtida naturkatastrofer. 

 

[ ] Den här personen anser att det är viktigt med en positiv ekonomisk tillväxt 

och tror att människan kan överbygga de påfrestningar på naturen som människan 

har skapat. Genom teknikens framgång kommer naturkatastrofer i framtiden att 

kunna undvikas. 

 

[ ]Den här personen är väl insatt i policyförslaget och har kontakter såväl inom 

den beslutande myndigheten som inom näringslivet, vilket ger denne en stor 

påverkningsmöjlighet under processens gång. Hur personen ställer sig till förslaget 

är dock vid det här läget oklart. 

 

[ ]Den här personen är en trevlig och lättsam person, som du gärna spenderar 

tid tillsammans med. Personen har även flera andra egenskaper som du 

uppskattar. Hur personen ställer sig till förslaget är dock vid det här läget oklart. 

 

Scenario 3 

Länsstyrelsen, i det län där du är bosatt i, har kommit med ett förslag om att öppna en 

kärnkraftsanläggning, samt en förvaringsplats för uran någonstans i länet. Det här förslaget 

är mycket kontroversiellt och många vill påverka utfallet. De negativa konsekvenserna, om 

förslaget genomförs, är riskerna med kärnkraft och kärnavfallsförvaring. De positiva 

konsekvenserna av beslutet är en markant prissänkning för el och uppvärmning samt en stor 

mängd arbetstillfällen, vilket på lång sikt tros leda till en högre levnadsstandard för 

medborgarna i länet. 

 

15. Vilken är din åsikt om det fiktiva förslaget? 

 Förslaget borde genomföras [ ] 

 Förslaget borde slopas   [ ] 

 Osäker   [ ] 

16. Hur viktiga är de positiva konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 



35 

 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

17. Hur viktiga är de negativa konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

 

18. Hur stor möjlighet tror du att du har att få din röst hörd om du väljer att försöka 

påverka förslaget? 

 Mycket stor möjlighet  [ ] 

 Stor möjlighet   [ ] 

 Ganska stor möjlighet   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska liten möjlighet  [ ] 

 Liten möjlighet  [ ] 

 Mycket liten möjlighet   [ ] 

 

Scenario 3 

Länsstyrelsen, i det län där du är bosatt i, har kommit med ett förslag om att öppna en 

kärnkraftsanläggning, samt en förvaringsplats för uran någonstans i länet. Det här förslaget 
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är mycket kontroversiellt och många vill påverka utfallet. De negativa konsekvenserna, om 

förslaget genomförs, är riskerna med kärnkraft och kärnavfallsförvaring. De positiva 

konsekvenserna av beslutet är en markant prissänkning för el och uppvärmning samt en stor 

mängd arbetstillfällen, vilket på lång sikt tros leda till en högre levnadsstandard för 

medborgarna i länet. 

 

19. Du vill, i roll av medborgare, påverka processen och väljer att alliera dig med andra 

för att få din röst hörd. Det finns fyra personer som är potentiella koalitionspartners för 

dig. Vem av dessa väljer du att samarbeta med, i syfte att påverka processen? 

 

 [ ] Den här personen anser att det är viktigt att bevara den naturliga balansen 

 på jorden och att människan behöver anpassa sig efter den naturen. Personen tror 

inte att teknisk utveckling kommer att kunna förhindra framtida naturkatastrofer. 

 

[ ] Den här personen anser att det är viktigt med en positiv ekonomisk tillväxt 

och tror att människan kan överbygga de påfrestningar på naturen som människan 

har skapat. Genom teknikens framgång kommer naturkatastrofer i framtiden att 

kunna undvikas. 

 

[ ]Den här personen är väl insatt i policyförslaget och har kontakter såväl inom 

den beslutande myndigheten som inom näringslivet, vilket ger denne en stor 

påverkningsmöjlighet under processens gång. Hur personen ställer sig till förslaget 

är dock vid det här läget oklart. 

 

[ ]Den här personen är en trevlig och lättsam person, som du gärna spenderar 

tid tillsammans med. Personen har även flera andra egenskaper som du 

uppskattar. Hur personen ställer sig till förslaget är dock vid det här läget oklart. 

 

Scenario 4 

Beslutsfattarna i kommunen där du är bosatt har kommit med ett förslag om att tillsammans 

med grannkommunerna investera i en motorväg som kommer att löpa över ett 

naturskyddsområde. Det enda sättet att binda samman städerna är en väg över 

naturskyddsområdet. De negativa konsekvenserna om beslutet genomförs är att risken finns 

att naturskyddsområdet förstörs och dels att andelen bilar ökar drastiskt i området och 

därmed ger mer utsläpp i området. Positiva konsekvenser av beslutet skulle vara att fler 

företag skulle etablera sig i området pågrund av sammanbindningen av städerna skulle ge en 

större konsumentgrupp, detta i sin tur skulle leda till fler arbetstillfällen. 

20. Vilken är din åsikt om det fiktiva förslaget? 
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 Förslaget borde genomföras [ ] 

 Förslaget borde slopas   [ ] 

 Osäker   [ ] 

21. Hur viktiga är de positiva konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

22. Hur viktiga är de negativa konsekvenserna av förslaget för dig? 

 Mycket viktiga  [ ] 

 Viktiga    [ ] 

 Ganska viktiga   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska oviktiga   [ ] 

 Oviktiga   [ ] 

 Mycket oviktiga   [ ] 

 

23. Hur stor möjlighet tror du att du har att få din röst hörd om du väljer att försöka 

påverka förslaget? 

 Mycket stor möjlighet  [ ] 

 Stor möjlighet   [ ] 

 Ganska stor möjlighet   [ ] 

 Osäker   [ ] 

 Ganska liten möjlighet  [ ] 



38 

 

 Liten möjlighet  [ ] 

 Mycket liten möjlighet   [ ] 

 

Scenario 4 

Beslutsfattarna i kommunen där du är bosatt har kommit med ett förslag om att tillsammans 

med grannkommunerna investera i en motorväg som kommer att löpa över ett 

naturskyddsområde. Det enda sättet att binda samman städerna är en väg över 

naturskyddsområdet. De negativa konsekvenserna om beslutet genomförs är att risken finns 

att naturskyddsområdet förstörs och dels att andelen bilar ökar drastiskt i området och 

därmed ger mer utsläpp i området. Positiva konsekvenser av beslutet skulle vara att fler 

företag skulle etablera sig i området pågrund av sammanbindningen av städerna skulle ge en 

större konsumentgrupp, detta i sin tur skulle leda till fler arbetstillfällen. 

 

24. Du vill, i roll av medborgare, påverka processen och väljer att alliera dig med andra 

för att få din röst hörd. Det finns fyra personer som är potentiella koalitionspartners för 

dig. Vem av dessa väljer du att samarbeta med, i syfte att påverka processen? 

 

 [ ] Den här personen anser att det är viktigt att bevara den naturliga balansen 

 på jorden och att människan behöver anpassa sig efter den naturen. Personen tror 

inte att teknisk utveckling kommer att kunna förhindra framtida naturkatastrofer. 

 

[ ] Den här personen anser att det är viktigt med en positiv ekonomisk tillväxt 

och tror att människan kan överbygga de påfrestningar på naturen som människan 

har skapat. Genom teknikens framgång kommer naturkatastrofer i framtiden att 

kunna undvikas. 

 

[ ]Den här personen är väl insatt i policyförslaget och har kontakter såväl inom 

den beslutande myndigheten som inom näringslivet, vilket ger denne en stor 

påverkningsmöjlighet under processens gång. Hur personen ställer sig till förslaget 

är dock vid det här läget oklart. 

 

[ ]Den här personen är en trevlig och lättsam person, som du gärna spenderar 

tid tillsammans med. Personen har även flera andra egenskaper som du 

uppskattar. Hur personen ställer sig till förslaget är dock vid det här läget oklart. 

 

25. Slutligen: rangordna hur viktiga följande aspekter är för dig vid val av 

koalitionspartner. 
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    1 2 3 

Koalitionspartnern är en person som du gillar [ ] [ ] [ ] 

 

Koalitionspartnern är en person med inflytande   [ ] [ ] [ ] 

som kan hjälpa dig att påverka 

 

Koalitionspartner är en person som delar  [ ] [ ] [ ] 

dina värderingar 

 

 

 

 


