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Sammendrag 

Forfatter: Tor Gaute Syrstad 

Tittel: Den sinte aksjonismen – en studie av sinnets mobiliserende kraft i politikken 

Veileder: Joakim Haugane Zahl 

 

Denne hovedoppgaven undersøker sammenhengen mellom følelsen av sinne overfor 

samfunnsutviklingen og politisk aksjonisme. Oppgaven besvarer følgende problemstilling: I 

hvilken grad er politisk aksjonisme i Norge drevet av sinne overfor samfunnsutviklingen? 

  Litteraturen har vist at politisk deltakelse generelt, og aksjonisme spesielt, krever 

politiske og sosioøkonomiske ressurser. I tillegg peker deltakelsesteorien på viktigheten av 

emosjonell aktivering, som bidrar til at interessemotsetninger blir gjenstand for politisk kamp. 

Likevel har ikke sammenhengen mellom følelser og aksjonisme tidligere blitt testet empirisk i 

Norge. Psykologiske perspektiver kan på den måten bidra til å forstå de demonstrasjonene og 

oppropene som preger vår tid.   

  Ifølge evolusjonspsykologisk rekalibreringsteori oppstår sinne som en reaksjon på 

opplevd urettferdighet i sosiale relasjoner. Følelsen endrer hvordan individet oppfatter 

omgivelsene og gjør kroppen klar til konfrontasjon. Sinnets funksjon er på den måten å 

initiere en reforhandling av godene, slik at den opplevde urettferdigheten jevnes ut. All 

politisk deltakelse er del av en forhandlingsprosess i samfunnet. Aksjonisme er et spesielt 

tydelig uttrykk for enkeltgruppers krav om endring. Det antas derfor at sinne virker 

mobiliserende for politisk deltakelse generelt, og aksjonisme spesielt. Å initiere en 

reforhandling om godene er imidlertid bare hensiktsmessig dersom skjevfordelingen oppleves 

urettmessig sammenlignet med den allerede aksepterte styrkebalansen mellom grupper i 

samfunnet. Det antas derfor at effekten av sinne på aksjonisme varierer mellom grupper med 

ulike sosioøkonomiske ressurser, og at den er sterkest i grupper som har en sterk posisjon fra 

før.   

  Hypotesene testes ved hjelp av tre regresjonsbaserte analyser av data fra 

valgundersøkelsen 2017. Resultatene viser at sinne virker mobiliserende på generell politisk 

deltakelse. Sinne motiverer spesielt til politisk aksjonisme, sammenlignet med det 

tradisjonelle partiengasjementet. Selv om en kontrollerer for alder, politiske og 

sosioøkonomiske ressurser og ideologiske standpunkt, har sinne en signifikant effekt på 

aksjonisme. Det ser imidlertid ut til å være gruppevise forskjeller i hvordan sinne mobiliserer 

borgerne til aksjon. De lavt utdannede er sintere, men de aksjonerer langt mindre, enn de høyt 



iii 

 

utdannede. For høyt utdannede er det motsatt. Effekten av sinne på aksjonisme er likevel 

sterkere for lavt utdannede enn for høyt utdannede. Det indikerer på den ene siden at den 

lavtutdannede gruppa i mindre grad omsetter sitt politiske sinne i aksjonisme. De 

lavtutdannede som likevel aksjonerer er imidlertid mer sinnedrevne enn det de høyt utdannede 

er. Dette kan forstås evolusjonsteoretisk, noe som danner et viktig grunnlag for oppgavens 

diskusjonsdel.   

  Oppgavens resultater har implikasjoner for hvordan den politiske aksjonismen forstås i 

samfunnet. Resultatene tyder på at demonstrasjoner og opprop delvis er emosjonelt motivert. 

Samtidig er det først og fremst unge, politisk interesserte og høyt utdannede borgere med 

visse ideologiske holdninger som går til aksjon. Gitt at aksjonisme blir en stadig viktigere del 

av politikken, står en i fare for at sinte velgere med få ressurser blir politisk pasifisert.  
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1. Innledning 

 30. august 2019: Opp mot 30.000 mennesker demonstrer for klimahandling flere 

steder i landet. Ved å arrangere et kollektivt og landsomspennende rop, vil initiativtakerne 

sikre at deres sak virkelig blir hørt av makthaverne i Norge. Inspirert av Greta Thunbergs 

skolestreiker, blir Klimabrølet 2019 norgeshistoriens største miljømarkering1.  

  5. juni 2020: 15.000 mennesker samler seg i Oslo sentrum2. Etter ukelange protester 

mot rasisme i USA, krever folkemassen et oppgjør med strukturell diskriminering, også i 

Norge. Informasjon om aksjonen er spredd gjennom sosiale medier, og den samler spesielt 

stor oppslutning blant unge.  

  Senere samme sommer kommer det til sammenstøt mellom medlemmer av 

organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og antirasistiske motdemonstranter i 

flere byer. SIAN arrangerer såkalte krenkefester der de skjender koranen, og blir møtt av 

voldelige angrep i Bergen og av overdøvende støy i Oslo3. Krenkefestene, og de til dels 

voldsomme motsvarene, skaper ny splid om ytringsfrihetens grenser og innleder en debatt om 

den antirasistiske bevegelsens aktivistiske metoder.     

  Eksemplene ovenfor viser hvordan aksjonisme preger norsk samfunn og politikk. 

Aksjonene engasjerer og provoserer, idet gater og byrom blir skueplass for folkemengdens 

politiske følelser. Konfliktnivået er høyt, ikke bare om selve sakene, men om aksjonisme som 

politisk uttrykksform. Meningene om hvem aksjonistene er og ikke minst hva som driver 

enkelte borgere til politisk aksjon er mange. Den empiriske kunnskapen om dette er imidlertid 

begrenset, i alle fall i Norge. Selv om politisk deltakelse har blitt grundig studert de siste 40-

50 årene, både innenfor norske (Listhaug & Grønflaten, 2007; Wollebæk & Selle, 2003; 

Olsen & Sætren, 1980) og internasjonale fagmiljøer (Barnes & Kaase, 1979; Verba, 

Schlozman & Brady,1995; Dalton, 2008), har det vært liten oppmerksomhet om de 

psykologiske mekanismene, og den emosjonelle drivkraften, som ligger til grunn for 

sakorienterte aksjoner. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende, all den tid emosjonelle faktorer 

har vært viktige i de teoretiske modellene for politisk konfliktmobilisering (Dahl, 1971; 

Bartolini & Mair, 1990) og aksjonisme (Inglehart og Klingemann, 1979) i flere tiår. 

                                                 

 

1 https://www.nrk.no/norge/klimastreik-over-hele-landet-1.14681064 
2 https://www.nrk.no/norge/demonstrasjoner-flere-steder-_-tusenvis-samlet-i-oslo-1.15042588 
3 https://www.nrk.no/norge/sian-demonstrerer-i-oslo-_-motdemonstranter-ogsa-pa-plass-1.15139932 

https://www.nrk.no/norge/klimastreik-over-hele-landet-1.14681064
https://www.nrk.no/norge/demonstrasjoner-flere-steder-_-tusenvis-samlet-i-oslo-1.15042588
https://www.nrk.no/norge/sian-demonstrerer-i-oslo-_-motdemonstranter-ogsa-pa-plass-1.15139932
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  Valgundersøkelsen etter stortingsvalget i 2017 markerte et vendepunkt i den norske 

valgforskningen på dette området (Bergh & Aardal, 2019; SSB, 2019). For første gang 

inkluderte forskerne spørsmål om hva velgerne føler om samfunnsutviklingen. Disse dataene 

gjør det mulig å teste sammenhengen mellom velgernes følelser, og spesielt det 

samfunnsmessige sinnet, på den ene siden, og aksjonisme, på den andre. Effekten av sinne 

kan så innpasses i de forklaringsmodellene som tradisjonelt har preget litteraturen om politisk 

deltakelse. Det er det denne hovedoppgaven skal handle om.   

  Ved hjelp av regresjonsbaserte analyser av data fra valgundersøkelsen 2017 vil jeg 

besvare følgende forskningsspørsmål:  

 

I hvilken grad er den politiske aksjonismen i Norge motivert av sinne overfor 

samfunnsutviklingen? 

 

  Problemstillingen blir besvart gjennom tre hovedanalyser. Den første analysen 

undersøker om sinne har en generell mobiliserende effekt på politisk deltakelse, der 

aksjonisme inngår i en samlet deltakelsesindeks. Denne grunnlagsundersøkelsen danner 

utgangspunkt for analyser av hvordan sinne motiverer til aksjonisme sammenlignet med det 

tradisjonelle partiengasjementet, og om effekten av sinne på aksjonisme varierer mellom ulike 

sosioøkonomiske grupper.      

   Mitt teoretiske rammeverk kombinerer kunnskap fra psykologi og statsvitenskap. Fra 

psykologien legger jeg evolusjonspsykologisk logikk og det kognitive tolkningsperspektivet 

til grunn. Dette gir innsikt i hvordan følelsen av sinne trigges, hvordan sinne påvirker 

informasjonsprosessering og motiverer til handling. Psykologisk kunnskap integreres med 

statsvitenskapelig tenkning om hvordan politisk mobilisering fungerer i velstående og 

postmaterielle samfunn, der økonomiske konfliktlinjer er bygget ned til fordel for nye og 

verdibaserte stridsspørsmål. Samlet sett, gir det teoretiske rammeverket grunnlag for en serie 

antakelser om hva som motiverer til politisk aksjonisme. Målet er å finne ut om sinne hører 

hjemme i en samlet modell. 

  Uavhengig av hvordan man stiller seg til politisk aksjonisme, kan denne oppgaven gi 

kunnskap om hva som motiverer enkelte borgere til å ta til gata for å påvirke samfunnet. Slik 

kunnskap kan videre ha implikasjoner for hvordan enkeltmennesker og sosiale grupper blir 

inkludert i politikken, hvordan det politiske engasjementet kan styrkes, og hvordan ulike 

deltakerformer kan spille sammen i demokratiet. Gjennom å undersøke aksjonisme fra et 
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psykologisk perspektiv, håper jeg å bidra til innsikt i den grunnleggende motivasjonen for de 

demonstrasjonene og oppropene som preger vår tid.     

  I det neste kapittelet vil jeg gå nærmere inn i det teoretiske rammeverket for 

prosjektet. Deretter beskriver jeg data fra valgundersøkelsen og det statistiske 

metodeopplegget i kapittel 3. I kapittel 4 presenteres resultatene. Kapittel 5 er en diskusjon av 

resultatene, der funnene blir satt i sammenheng med litteraturen presentert i kapittel 2. 

Avslutning og konklusjon følger i kapittel 6. 
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2. Teori 

Det teoretiske rammeverket for denne oppgaven er todelt. I det første delkapittelet vil 

jeg gjøre rede for den statsvitenskapelige forståelsen av politisk deltakelse og hvordan 

endringer i den politiske konfliktstrukturen har motivert til nye former for deltakelse. Jeg vil i 

den forbindelse gå nærmere inn på det såkalte «ny-politikk»-perspektivet og Ronald 

Ingleharts (1971; 2015) teori om den «stille revolusjonen» (2.1.1), som ifølge ham har endret 

politikken – og det politiske engasjementet - i vestlige demokratier (2.1.2). Kapittel 2.2 

handler om sinne, og starter med en forklaring av følelsers evolusjonære grunnlag. Deretter 

går jeg inn på de evolusjonsteoretiske premissene for hvordan sinne trigges (2.2.1), og 

hvordan sinne påvirker kognisjon og handling (2.2.2). Deretter følger en kort gjennomgang av 

hva forskere innen politisk psykologi har funnet om sammenhengen mellom sinne og 

engasjement på samfunnsnivå (2.2.3) I kapittel 2.3 integrerer jeg den psykologiske og 

statsvitenskapelige teorien. Den integrerte forståelsen danner grunnlaget for mine hypoteser. 

  

2.1 Politisk deltakelse og aksjonisme 

Undersøkelser av politisk deltakelse har som mål å finne ut hvem som deltar i 

politikken, hvordan de deltar, og hva som motiverer til ulike former for deltakelse. Dette er 

sentralt for å forstå hvem som har innflytelse i samfunnet og hvordan enkeltpersoner og 

grupper får makt over godefordelingen. Den brede definisjonen av politisk deltakelse 

inkluderer i utgangspunktet alle intenderte handlinger for å, direkte eller indirekte, påvirke 

poltikken (Kaase & Marsh., 1979, s. 42). Likevel var den tidlige demokratiforskningen stort 

sett konsentrert om stemmegivning og partiengasjement; den representative kanalen for 

påvirkning. Standardverkene om slik deltakelse (se for eksempel Milbrath, 1977; Verba, Nie 

& Kim, 1978; Verba, Schlozman & Brady, 1995) har hatt et utpreget ressursfokus, som betyr 

at forskerne har vært interessert i å finne ut hvordan skjevfordeling av materielle ressurser, 

kunnskap og kognitiv kapasitet har skapt demokratiske kløfter mellom ulike grupper i 

befolkningen. Belegget for at det finnes slike skiller er overbevisende: Partimedlemmer er 

ofte relativt velstående (Widfeldt, 1999), høyt utdannede mennesker (Cross & Young, 2008; 

Scarrow & Gezgor, 2010) med et bredt sosialt nettverk og stor interesse for poltikk (Verba, 

Schlozman & Brady, 1995). Valgdeltakelse forklares i stor grad med de samme variablene 

(Endersby & Krieckhaus, 2008; Bovens & Wille, 2010), noe som indikerer at den organiserte 

politikken styres av en relativt privilegert gruppe av befolkningen.  

  Partiaktivitet er elitenes domene, men det betyr ikke at samfunnsengasjement som 
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sådan er forbeholdt disse gruppene. Fra 60- og 70-tallet fikk man øynene opp for den politiske 

deltakelsen utenfor organisatoriske rammer. Massive protestbevegelser preget offentligheten i 

flere land (Kaase & Marsh, 1979). Aksjonene bar varsel om et langvarig skifte, der direkte og 

utadrettede former for politisk deltakelse ble mer utbredt (Inglehart & Catterberg, 2002), 

mens oppslutningen om de etablerte institusjonene sank (Blais & Rubenson, 2013; Van 

Biezen, Mair, & Poguntke, 2012). Som en konsekvens av samfunnsendringene, har studiet av 

politisk deltakelse dreid i retning av å forstå de «nye» formene for politisk engasjement; den 

ukonvensjonelle deltakelsen og politisk aksjonisme. 

  Begrepet ukonvensjonell politisk deltakelse er tett knyttet til Barnes & Kaases  

pionerarbeid fra 1979. Sammen med åtte kollegaer studerte de nye politiske deltakelsesformer 

i fem vestlige demokratier. Forfatterne bygger sin definisjon på den etablerte forståelsen av 

generell politisk deltakelse, men legger til kriterier for hva som gjør enkelte slike handlinger 

ukonvensjonelle. Den ukonvensjonelle deltakelsen er definert av atferd som «ikke 

korresponderer med de lover, normer og vaner som regulerer den politiske deltakelsen i et gitt 

regime» (Kaase & Marsh, 1979, s. 42). Enkelt forstått betyr det all politisk deltakelse utenfor 

den representative kanalen.  

  Dette er et syn vi kan finne igjen i det første store forskningsprosjektet om 

ukonvensjonell politisk deltakelse i Norge. Som en del av maktutdredningen på 1970-tallet, 

forsket Johan P. Olsen og Harald Sætren (1980) på betydningen av politiske aksjoner i det 

norske demokratiet. Forfatterne spesifiserer aksjonisme opp mot annen ikke-representativ 

aktivitet. De mener aksjoner  

  «kjennetegnes ved at de er en form for kollektiv politisk atferd som ikke fremmes  

  gjennom de etablerte kanalene for deltakelse og representasjon. De er tidsbegrensede,  

  målrettede og orientert mot en enkelt sak og de har relativt lav grad av  

  organisasjonsstruktur» (s. 16).  

Det er grunn til å legge merke til at aksjoner er kollektive handlinger knyttet til en enkeltsak 

over en kort tidsperiode. Dette er gjenkjennelig fra vår tids store protestbevegelser, og skiller 

aksjoner fra enkeltpersoners ytringer i aviser eller på internett. Aksjonene har et sterkt sosialt 

element, som riktignok ikke er formalisert med vedtekter eller årsmøter. Ifølge Ronald 

Inglehart og kollegaer gir aksjonene på den måten et fellesskap rundt interesselikheter på 

gateplan, slik partiene gir felleskap rundt interesselikheter i den tradisjonelle politikken 

(Inglehart & Klingemann, 1979; Inglehart, 1990; Inglehart & Catterberg, 2002).  

  Det aksjonistiske fellesskapet får en spesielt viktig funksjon idet politikken blir 
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fragmentert langs flere ulike og kryssende konfliktlinjer. Kaase & Barnes (1979, s 534) 

predikerte derfor at politiske aksjoner ville bli stadig mer populære i vestlige demokratier, 

fordi nye generasjoner velgere vokser opp i et politisk system som ikke evner å ta opp i seg de 

«nye» interessekonfliktene som unge er opptatt av. Dette er bekreftet i omfattende 

oppfølgingsstudier av europeiske (Inglehart og Catterberg, 2002) og amerikanske (Dalton, 

2008) data. For å forstå denne utviklingen tydeligere, vil jeg i det neste underkapittelet gjøre 

rede for samfunnsendringene som forskerne innenfor det såkalte ny-politikk-perspektivet 

mener har ført til en mer saksorientert politikk og økt politisk aksjonisme.  

 

2.1.1 Den stille revolusjonen 

  Det politiske systemet i vestlige demokratier ble opprinnelig formet som svar på 

strukturelle konflikter i samfunnet (Lipset & Rokkan, 1967). Nye interessegrupper dannet 

politiske partier langs økonomiske og sosiokulturelle konfliktlinjer. I Skandinavia ble de 

klassiske fempartisystemene utviklet på basis av slike grunnleggende konflikter mellom 

sosiale grupper: Først konflikten om kongens makt, kulturell sentralisering og religion, som i 

Norge ga kontrasten mellom Venstre og Høyre. Deretter konflikten på arbeidsmarkedet, som 

dannet grunnlag for Arbeiderpartiet. Konflikt på varemarkedet, mellom konsumenter og 

produsenter av mat, ga agrarpartier, som Senterpartiet er et eksempel på, mens konflikt internt 

på venstresiden førte til opprettelsen av sosialistiske og kommunistiske partier til venstre for 

sosialdemokratene (Rokkan, 1987; Knudsen, 2017).  

  Siden partitilhørighet i stor grad fulgte individets faste plass i samfunnet, som 

bedriftseier, bonde eller arbeider, var velgernes lojalitet til sitt parti nærmest absolutt. Rokkan 

og Lipset postulerte i 1967 at partisystemene i europeiske demokratier hadde «frosset» fast 

allerede på slutten av 1920-tallet, fordi folket da var fullmobilisert i sine ulike 

interessegrupper. Den politiske deltakelsen var tilsvarende velordnet og stabil innenfor et slikt 

«frosset» system. Partiene bestod av tillitsfolk fra hver sin gruppe, og velgerne stemte fram 

representanter for sitt sosiale lag.  

  Bare noen få år etter Lipset og Rokkans (1967) kjente «fastfrysningstese» vitnet de 

såkalte «jordskjelvvalgene» i blant annet Norge og Danmark om at den påfallende 

stabilitetens tid var over. I Norge ble Anders Langes Parti (senere Fremskrittspartiet) valgt inn 

på Stortinget på første forsøk, mens en ny sosialistisk allianse appellerte til EU-skeptiske og 

pasifistiske velgere på tvers av sosiale lag. Den sosiostrukturelle konfliktlinjen, eller venstre-

høyre-aksen, var utfordret (Arter, 2008, s 101-135).  
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  Tiden som har gått siden jordskjelvvalgene har vist at nye og kryssende politiske 

konfliktlinjer var kommet for å bli. Strid om innvandring, miljø, likestilling og globalisering 

har skapt et flerdimensjonalt politisk system som ikke lenger lar seg representere av én akse 

fra høyre til venstre (Kriesi et al., 2008; Bornschier, 2010; Kitschelt, 1994). I takt med dette, 

har bindingen mellom partiene og klart avgrensede klasser eller sosiale grupper blitt svakere. 

Partilojaliteten har sunket, mens verdispørsmål og saksengasjement har fått større betydning 

(Aardal & Valen, 1995; Aardal & Bergh, 2015; Aardal, 2017).  

  Ronald Inglehart (1971; 2015) mener overgangen fra en økonomisk orientert 

konfliktstruktur til et system av kryssende verdikonflikter skyldes den materielle 

velstandsøkningen i vesten. Han tar utgangspunkt i Maslows behovspyramide (2013 [1943]), 

og peker på at holdningskonfliktene i opinionen stort sett gjenspeiler de behovene som var 

presserende da nåtidens velgere vokste opp. Nederst i pyramiden står de fysiologiske 

behovene for mat og søvn. Deretter kommer beskyttelse fra vold og ytre farer. Videre følger 

sosial tilhørighet, aksept og anerkjennelse. Helt på toppen troner selvrealisering som det 

øverste behovet i pyramiden. Flere og flere barn i de vestlige demokratiene har vokst opp uten 

mangel av verken fysisk, økonomisk eller sosial trygghet. Når disse barna blir voksne, 

politiske borgere vil de derfor prioritere behov som knytter seg til det øverste laget av 

pyramiden; selvrealisering. I politikken mener Inglehart at dette behovet kommer til uttrykk i 

spørsmål om miljøvern, kulturmangfold, likestilling og identitet (Inglehart, 1997; Inglehart & 

Norris, 2003). Overgangen fra en økonomisk til en selvrealiseringsorientert politikk er det 

Inglehart kaller for den stille revolusjonen. 

  Når verdipolitikk blir viktigere, forsvinner den strukturelle orden som ligger til grunn 

for høyre-venstre-aksen. Ikke-økonomiske, eller postmaterielle, verdisaker går på tvers av 

denne aksen (Inglehart, 1990) og lar seg heller ikke gruppere på en klar måte innenfor dagens 

partisystemer. Eksempelvis er miljøsaken viktig for partier som definerer seg til venstre, i 

sentrum og til høyre på den økonomiske aksen. Innvandringspolitikken spriker internt i 

maktblokkene. Likestilling og identitetsspørsmål går også på tvers av de økonomiske 

skillelinjene (se Inglehart & Norris 2003). Gamle fiender blir venner i de nye politiske 

kampene, og motsatt.  
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2.1.2 Nye konflikter trigger aksjonisme 

Mens befolkningens verdiorienteringer endrer seg, er partisystemene komplekse 

strukturer som tar lang tid å omforme. Systemene henger etter den kulturelle omveltningen i 

samfunnet, og må samtidig favne om den gamle konfliktstrukturen som fortsatt er viktig for 

mange velgere. Dette fører til at nye konflikter i mindre grad blir representert av tydelige 

kontraster mellom partier og maktblokkeringer. De siste femten årenes regjeringsdannelser i 

Norge illustrerer dette poenget. Selv om velgerne er opptatt av «nye» politiske stridsspørsmål, 

som klima og innvandring (Aardal, Bergh og Haugsgjerd, 2019), er forhandlingene etter 

valget ofte basert på de «gamle» konfliktene. Resultatet blir at partier som er svært ulike 

hverandre når det kommer til postmaterielle verdispørsmål kontrollerer stortingsflertallet 

sammen, slik SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde fra 2005 til 2013 og 

Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre har gjort fra 2013 og fram til denne oppgaven blir 

skrevet. Slik nøytraliseres de postmaterielle konfliktene i forhandlingene om reell makt. Det 

er derfor forskere innenfor ny-politikk-perspektivet mener at det representative demokratiet 

fungerer som en dårligere katalysator for velgernes interesser nå enn før (Inglehart, 1990; se 

også Inglehart & Norris, 2017).    

  I mangel på en velfungerende gjenspilling av reelle konflikter innenfor det 

representative systemet, blir det postmaterielle engasjementet flyttet ut på gata. Slik oppstår 

politisk aksjonisme (Inglehart & Klingemann, 1979; Inglehart, 1990; Inglehart & Catterberg, 

2002). Nedgangen i partimedlemskap og valgdeltakelse er altså ikke bare et uttrykk for 

demokratisk forfall. Utviklingen skyldes at engasjerte borgere dropper å bruke tid på 

aktiviteter som ikke lenger framstår som politisk relevante. I stedet tyr de til direkte former 

for påvirkning; demonstrasjoner og opprop.  

  De nye formene for politisk engasjement er imidlertid spesielt kognitivt utfordrende, 

fordi de bygger på flytende fellesskap og krever stor innsikt i enkeltsaker (Inglehart og 

Klingemann, 1979; Inglehart & Catterberg 2002). Det økte utdanningsnivået i befolkningen, 

der en stor andel av borgerne har videregående opplæring eller mer, er dermed et premiss for 

økningen i aksjonsdeltakelse. I tillegg er politisk interesse, et samfunnsengasjert nettverk og 

politisk mestringstro (efficacy) viktig (Valentino et al., 2009, se også Ødegård & Berglund, 

2008). Men kunnskap og interesse er ikke nok alene. Inglehart og kolleger argumenterer for at 

det kreves emosjonell aktivering av en gruppe for å gjøre en konflikt til gjenstand for politisk 

kamp på gateplan (Inglehart og Klingemann, 1979, s. 209, se også Dahl, 1971). Dette er i tråd 

med hvordan Bertolini og Mair (1990) definerer bestanddelene i en politisk konflikt: (1) 

sosiostrukturelle forskjeller, (2) organisatorisk basis og (3) psykologisk bevisstgjøring. Mens 
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sosiostrukturelle forskjeller la grunnlaget for den første partimobiliseringen, tar Aardal (1994) 

til orde for at den psykologiske bevisstgjøringen har blitt viktigere for å forstå de siste tiårenes 

ustabile politiske landskap.  

  Samlet sett gir ny-politikk-perspektivet grunnlag for å anta hvilke ulike faktorer som 

påvirker aksjonsdeltakelse i Norge: (1) Lav alder, fordi unge i større grad enn eldre er 

sosialisert inn i et ustabilt politisk system preget av grunnleggende materiell trygghet og 

kryssende verdibaserte konfliktlinjer4 (2) Kognitive faktorer som høy utdanning og politisk 

interesse, fordi aksjonsdeltakelse i det postindustrielle samfunnet krever høy kapasitet til å 

orientere seg politisk. (3) Postmateriell ideologi og politiske holdninger, som bryter med den 

tradisjonelle – og allerede velorganiserte – høyre-venstre-aksen. Og: (4) Emosjonell 

aktivering, som bidrar til at interessemotsetninger blir gjenstand for politisk kamp.  

  Mens de tre første faktorene er grundig studert i deltakelseslitteraturen (Jennings & 

Van Deth, 1990; Inglehart & Catterberg, 2002; Norris, 2007; Stockemer, 2012; Ødegård & 

Berglund, 2008), har den emosjonelle komponenten tradisjonelt sett forsvunnet på vei fra 

teori til empiriske tester (se Valentino et al., 2011 for et unntak), i alle fall i den norske 

valgforskningen. I tråd med min problemstilling, er denne oppgavens hovedmål å undersøke 

betydningen av sinne som drivkraft til politisk aksjonisme i Norge. For å forstå hvordan sinne 

kan virke politisk mobiliserende, vil jeg i det neste underkapittelet gå nærmere inn på den 

evolusjonspsykologiske forståelsen av denne følelsen. 

 

2.2 Sinne 

Fra et evolusjonspsykologisk perspektiv, er menneskets psykologiske virkemåte 

formet av naturlig seleksjon gjennom historien (Cosmides & Tooby, 2000). Medfødte 

forskjeller har påvirket hvordan den enkelte har løst adaptive problemer. De løsningene som 

har vært hensiktsmessige for å unngå tidlig død og sikre reproduksjon i våre forfedres tid og 

kontekst, har blitt ført videre. Slik har hjernen utviklet seg til en samling av spesialiserte 

funksjoner som, statistisk sett og over tid, har vist seg hensiktsmessige (Tooby & Cosmides, 

2008). 

   Ifølge evolusjonspsykologisk logikk, kan samlingen av spesialiserte funksjoner i 

hjernen sammenlignes med en datamaskin, med «programmer» som hjelper oss med å løse 

                                                 

 

4 Inglehart og kollegaer er opptatt av generasjonseffektene av alder, ikke livssyklus-effektene. Ung alder er altså 

ikke viktig i seg selv, men ungdom har andre verdier enn de eldre fordi yngre generasjoner er sosialisert inn i 

samfunn med stadig større materiell velstand.  
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livets oppgaver (Tooby et al., 2008). I møte med en sammensatt situasjon, kan imidlertid ulike 

funksjoner, som hver for seg har vist seg adaptive for å løse et problem, forstyrre for 

hverandre. Her kommer følelsene inn og gir retning for hvilken av tilpasningene som skal 

gjøre seg gjeldende i situasjonen. På denne måten representerer følelsene et overordnet og 

komplekst koordinatorsystem for et utall andre funksjoner: Følelser påvirker underordnede 

fysiologiske reaksjoner som hjerterytme og hormonproduksjon, kognitive funksjoner som 

persepsjon og hukommelse, og eksekutive vurderinger av sjanse og verdi, for å nevne noe 

(Tooby & Cosmides, 2008, s. 115-118).  

  Følelsenes overordnede koordinasjonsfunksjon er ofte tydelig i dagliglivet. For 

eksempel gjør følelser av redsel eller sinne det vanskelig å sovne inn om kvelden. Selv når det 

å sovne inn tilsynelatende er hensiktsmessig i situasjonen, griper følelsene inn og setter i gang 

fysiske underfunksjoner som ikke er kompatible med å sove. På den måten gir kroppen 

beskjed om at det er noe annet enn søvn som krever oppmerksomheten akkurat nå.  

  De følgende underkapitlene handler om sinnets adaptive koordinatorfunksjon. Første 

del av resonnementet viser hvordan sinne trigges som følge av en opplevd urettferdighet i 

relasjon til andre.  

 

2.2.1 Stimuli som trigger sinne  

Våre forfedre var jegere og sankere og levde i småsskalasamfunn. Det er først i de 

siste årtusenene at menneskene har dannet større og mer komplekse samfunn. Tiden som har 

gått siden landbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjon er ubetydelig i et evolusjonært 

perspektiv. Følelsene til dagens mennesker er derfor designet for å koordinere psyken og 

kroppen i våre forfedres sosiale landskap, og må forstås deretter (Cosmides & Tooby, 1994).  

Fortidens mennesker var, i enda større grad enn i dag, avhengige av tett samarbeid i små 

grupper. Hver enkeltpersons beslutninger påvirket resten av gruppas livsvilkår, og 

medmenneskenes valg kunne få umiddelbare konsekvenser for individet. Å fange opp signaler 

om sosiale relasjoner var helt sentralt for å kunne manøvrere seg i et slikt system.  

 Ifølge evolusjonspsykologisk rekalibreringsteori har det gjennom evolusjonen blitt 

selektert fram en sosialt regulerende psykisk mekanisme som anslår hvor mye hvert individ 

bør vektlegge egen versus et medmenneskes interesser i beslutningsprosesser som påvirker 

begge. Denne mekanismen beregner en såkalt welfare tradeoff ratio (WTR), eller 

velferdsfordelingsrate, i sosiale relasjoner (Tooby et al., 2008; Sell, 2011; Sell et al., 2017). 

Raten viser hvor stor personlig gevinst individet må oppnå for å være villig til å påføre den 
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andre et tap, og motsatt. Individets WTR overfor en annen avgjøres gjennom monitorering av 

den andres evne til å (1) dele ut goder, (2) påføre kostnader og (3) holde tilbake fordeler. 

Disse evnene utgjør motpartens formidabilitet. Velferdsfordelingsraten sørger for at 

enkeltmennesket legger mest vekt på velferden til de mest formidable individene. Dette er 

adaptivt, fordi disse individene har størst potensiale til å både hjelpe og å skade oss (Sell, 

2011).  

Relasjonen mellom en sjef og en arbeidstaker kan illustrere hvordan et individs 

velferdsfordelingsrate avhenger av den andres formidabilitet. Som overordnet innehar sjefen 

en status i relasjonen som gjør at arbeidstakeren er villig til å strekke seg langt, uten selv å 

oppnå en umiddelbar gevinst. Hvor mye den underordnede er villig til å ofre avhenger 

imidlertid av hvor mye makt sjefen har. I Norge er arbeidstakeren vernet av lover som gjør at 

sjefen har færre muligheter til å frata arbeiderne goder, sammenlignet med mange andre land. 

Norske sjefers formidabilitet i relasjon til de underordnede er dermed mindre, og 

velferdsfordelingsraten mer jevnbyrdig. Dette fører igjen til at arbeidstakeren ikke 

nødvendigvis trenger å legge like mye vekt på den overordnedes velferd dersom det går på 

bekostning av egne interesser.   

  På samme måte som individet monitorerer andres formidabilitet for å justere hvor mye 

vekt hun skal legge på andres interesser, forventer hun også at det skal være overenstemmelse 

mellom egen formidabilitet og hvor mye andre vektlegger hennes velferd. Hvilken WTR hver 

enkelt forventer av de andre avhenger med andre ord av egen evne til å holde tilbake fordeler, 

dele ut goder og påføre tap. Dersom hun oppfatter en uoverenstemmelse mellom egen 

formidabilitet på den ene siden, og den vekt andre legger på hennes interesser, på den andre, 

er det hensiktsmessig å intervenere. Gjennom naturlig seleksjon, har det derfor blitt formet en 

mekanisme som egner seg til å framprovosere en reforhandling om WTR i de sosiale 

relasjonene. Ifølge rekalibreringteorien, er følelsen sinne en slik mekanisme (Sell, 2011).   

  Sinne oppstår med andre ord som en reaksjon på stimuli som indikerer at andre 

prioriterer det sinte individet lavere enn hun forventer (Sell, 2011). Det er en mangfoldig 

gruppe stimuli som kan varsle om en slik nedprioritering. Det kan være konkrete kostnader 

pålagt av den andre, som krav om penger eller arbeidsinnsats. Det kan være stillhet etter at det 

sinte individet har sagt sin mening, manglende invitasjon til en sosial begivenhet, eller en 

fornærmelse som indikerer at den andre er villig til å krenke det sinte individets integritet. 

Felles for stimuli som trigger sinne er at det sinte individet opplever at egne interesser blir for 

lite verdsatt av den andre, sammenlignet med hva hun oppfatter som rettferdig (Sell, 2011).  
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  Det betyr at den andres negative handlinger overfor et individ ikke nødvendigvis 

trigger sinne, dersom handlingen er i overenstemmelse med hva individet forventer av den 

andres WTR. Da kan hun tåle å bli nedprioritert - uten å uttrykke sinne. For eksempel dersom 

det er konflikt om ressursene mellom individ A og individ B. A vurderer at B har langt større 

formidabilitet enn henne selv. A forstår derfor at B kan være villig til å påføre henne et tap 

uten selv å oppnå stor gevinst. Når B da påfører A dette tapet, vil handlingen ikke 

nødvendigvis trigge sinne, fordi det er i overenstemmelse med As forventning og oppfatning 

av relasjonen. I samfunnet kan dette være med på å forklare hvorfor enkelte mennesker ikke 

gjør opprør selv om de opplever langvarig marginalisering. Deres opplevelse av situasjonen er 

i overenstemmelse med et stabilt og akseptert sosialt hierarki som nødig kan utfordres ved 

hjelp av de ressursene de sitter med. Redsel er da en mer nærliggende emosjonell reaksjon. 

Samtidig kan ikke individer med relativt sett lav formidabilitet tåle ubegrenset nedprioritering 

uten å utrykke sinne. B kan neglisjere As behov på en måte som bryter med As forståelse av 

velferdsfordelinsraten i relasjonen. Når A forstår det som at B urettmessig nedvurderer hennes 

interesser, er sinne en nærliggende emosjonell reaksjon. Selv i etablerte maktrelasjoner, som 

mellom sjef og arbeider, eller mellom den politiske eliten og en marginalisert gruppe, kan 

skjevfordelingen gå så langt at de underordne blir sinte og handler deretter.  

  

2.2.2 Sinne påvirker kognisjon og handling 

  Når følelsen av sinne først er trigget, settes det i gang kognitive prosesser som har stor 

innvirkning på oppmerksomhet, persepsjon og informasjonsprosessering (Lerner & Keltner, 

2000; 2001; Fessler et al., 2004; Tiedens & Linton, 2001). Sinne endrer på den måten hvordan 

individet oppfatter omgivelsene. Smith & Ellsworth (1985) klassiske studie av emosjoner og 

tolkning gir innsikt i hvilke kognitive mønstre som kjennetegner ulike følelser. Kjennetegnene 

varierer langs dimensjonene velbehag, innsats, sikkerhet, oppmerksomhet, ansvar og kontroll. 

Forfatterne viser hvordan respondentene beskriver sinne som en ubehagelig følelse som 

motiverer til maksimal innsats der oppmerksomheten snevres inn mot et veldefinert mål. De 

sinte individene opplever kontroll over omgivelsene og er trygge på at de har forstått hva som 

foregår. Sinne karakteriseres også av at ansvaret for det opplevde ubehaget plasseres utenfor 

individet, og gjerne på menneskelige heller enn situasjonelle faktorer (Smith & Ellsworth, 

1985, s. 833). Med evolusjonspsykologisk terminologi, bidrar disse kognitive endringene til å 

øke den selvoppfattede formidabiliteten i relasjon til andre. 

   Lerner og Keltner (2000: 2001) bygger videre på Smith og Ellsworths forskning. De 
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mener at følelser fører til ulike tolkningstendenser, som strekker seg ut over den første 

situasjonen der følelsen ble trigget. Tolkningstendensen til sinne får hendelser i omgivelsene 

til å framstå forutsigbare og under egen kontroll. I en tilstand av sinne, baserer en seg på 

heuristisk tenkning, blir tryggere på det en tror på fra før, og tar raske avgjørelser (Lerner & 

Tiedens, 2006). Dette bidrar til at sinte individer oppfatter risiko på en annen måte enn det for 

eksempel redde individer gjør. Mens redsel gjerne gjør at potensielle trusler oppleves enda 

farligere enn de i virkeligheten er, fungerer sinne stikk motsatt. Sinne gjør individet mindre 

oppmerksom på mulige farer, men også mer villig til å utsette seg for den risikoen som måtte 

være nødvendig (se også Lerner et al., 2003). Dette er kognitive endringer som evolusjonært 

sett har vist seg hensiktsmessige i en konflikt med et annet menneske (Lerner & Tiedens, 

2006).  

  Affekten og den påfølgende kognitive endringen gjør kroppen klar til en viss type 

handling, en såkalt handlingstendens (Frijda 1987; Lazarus, 1991; Lerner & Keltner 2000). 

For frykt, gjøres kroppen klar til å søke trygghet (Raghunathan & Pham, 1999). Sinne, på den 

andre siden, klargjør kroppen til å konfrontere fienden gjennom aktiv intervensjon (Skitka et 

al., 2010). Som overordnet koordinatorfunksojn påvirker følelsen av sinne på den måten 

affekt, kognisjon og handling på en adaptiv måte.   

  Sinnets adaptive funksjon er å initiere en reforhandling av velferds- og 

byrdefordelingen mellom individene (se Sell, 2011, 210). I ytterste konsekvens fører sinne 

derfor til aggresjon, vold eller regelrett tilintetgjørelse av motparten (Sell, 2011; se også 

Wyckoff, 2016). Men i de fleste tilfeller motiverer sinne til en langt fredeligere reforhandling. 

For det sinte individet føres denne reforhandlingen gjerne ved å demonstrere egen 

formidabilitet, gjennom å holde tilbake goder eller ved å vise fram sin egen status og styrke. 

Slik blir motparten bevisst på at individet eller gruppa besitter ressurser av verdi, og har kraft 

til tilegne seg enda flere verdier dersom det blir nødvendig (Sell, Tooby & Cosmides, 2009). 

Målet med sinne er at motpartens velferdsfordelingsrate overfor det sinte individet skal øke, 

slik at reforhandlingen er løst. Parkonflikter kan illustrere dette poenget. Når en av partene 

blir sint og truer med å avslutte forholdet, viser hen fram hvilke goder motparten står i fare for 

å miste (se Goetz & Maria, 2019). Dette er en demonstrasjon av formidabilitet som potensielt 

kan skape en reforhandling om hvordan forholdet skal fungere.  

  I den evolusjonspsykologiske litteraturen blir status og makt i velferdsforhandlingen – 

individets formidabilitet – ofte knyttet til fysisk styrke (se Bang Petersen et al, 2012; Sell, 

Tooby & Cosmides, 2009), men slik disse underkapitlene har vist, innbefatter begrepet et 

mangfold av ressurser og statusmarkører som understreker individets og gruppas posisjon i 
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det sosiale systemet. I dagens samfunn vil dette kunne være kunnskap, sosial kapital, 

alliansestyrke og nettverk (se Sell, Tooby & Cosmides, 2009, s. 15074; se også Steckler & 

Tracy, 2014). Å vise fram at mange mennesker er enige i en sak eller konflikt kan på den 

måten forstås som en tydeliggjøring av gruppas formidabilitiet overfor maktpersoner som står 

ansvarlige for godefordelingen. Overført til den politiske aksjonismen, kan demonstrasjoner 

og opprop både forstås uttrykk for opplevd urettferdighet, og som en strategi for å initiere en 

reforhandling som kan endre situasjonen. 

 Det er viktig å være klar over at sammenhengene mellom affekt, kognisjon og 

handling ikke er enkle en-til-en-forhold. Utviklingen fra stimuli, via affekt og tolkning, til 

handling går begge veier (Lerner & Keltner, 2000; 2010), og avhenger dessuten av hvilke 

alternativer og ressurser som er tilgjengelige i situasjonen. Handlingstendensene kan også 

reguleres, svekkes eller forhindres gjennom kognitiv følelsesmestring (Lazarus, 1991). Dette 

gjør at ikke all sinne fører til konfrontasjon, på samme måte som ikke all frykt fører til 

unngåelse. Tendensen er likevel systematisk, noe som har inspirert forskere innenfor politisk 

psykologi til å undersøke hvordan sinne motiverer til handling på samfunnsnivå (se Brader & 

Marcus, 2013).  

 

2.2.3 Det politiske sinnet 

  Den empiriske forskningen på politiske følelser fokuserte til å begynne med på 

effekten av positive versus negative emosjoner. Marcus og Mackuen (1993) viste, i tråd med 

de teoretiske antakelsene, at både positive og negative følelser ga økt engasjement blant 

velgerne i den amerikanske presidentvalgkampen, men på ulike måter. Respondenter som 

svarte at de først og fremst var redde for kandidaten de ikke sympatiserte med trakk seg 

tilbake for å søke ny kunnskap om de politiske alternativene. Velgere som primært viste 

entusiasme for sin egen kandidat deltok i aktivt valgkamparbeid (se også Marcus, 1988).  

  Etter Marcus og Mackuens klassiske funn, bidro forbedret surveymetodikk til større 

fokus på forskjellene mellom ulike negative følelser og spesielt på skillet mellom frykt og 

sinne. George Marcus tok utgangspunkt i nevropsykologisk teori da han i en serie bøker og 

artikler viste at politisk sinne, i motsetning til frykt, trigger politisk konflikt mellom grupper 

(Marcus, Neuman & MacKuen, 2000; Marcus & Rahn, 1990). Dette er i tråd med den 

evolusjonspsykologiske forståelsen av sinne fra de forrige delkapitlene.  

  Interessen for det samfunnsorienterte sinnet har så spredt seg til andre deler av den 

politiske psykologien. Basert på funksjonell evolusjonsteori og det kognitive 



21 

 

tolkningsperspektivet, undersøkte Huddy, Feldman og Casesse (2007) hvordan amerikanske 

velgeres følelser etter terrorangrepet 11. september 2001 påvirket holdningene deres til krigen 

i Irak. Selv om både frykt og sinne førte til økt oppmerksomhet og interesse for den planlagte 

krigføringen, vurderte sinte individer risikoen ved krig som lavere enn de redde individene. 

Sinne hang dermed sammen med økt krigs- og risikovillighet. Andre forskere har funnet en 

sammenheng mellom sinne og støtte til partier som dyrker sosial konflikt, slik som radikale 

høyrepartier i Frankrike (Vasilopoulos, Marcus & Foucault, 2018) og populistiske partier i 

Spania (Rico, Guinjoan & Anduiza, 2017). Dette underbygges av norske data som tyder på at 

sinte individer er mer konfronterende i politiske debatter på internett (Wollebæk et al., 2019). 

Det ser også ut til at sinne øker støtten om risikable og ukonvensjonelle politiske prosjekter 

som Brexit (Vasilopoulou & Wagner, 2017) og Donald Trumps presidentskap (Valentino, 

Wayne & Aceno, 2018). Her i Norge har vi funnet en sammenheng mellom sinne og støtte til 

Fremskrittspartiet ved valget i 2017 (Aardal & Syrstad, 2019).  

  Når det gjelder effekten av ulike negative følelser på deltakelse, står amerikanske 

Nicholas Valentino sentralt. Valentino og kollegaer (2011) benytter data fra de amerikanske 

valgundersøkelsene til å analysere sammenhengen mellom velgernes følelser om 

samfunnsutviklingen og hvordan de engasjerer seg i politikken. Han finner at sinne fører til 

aktiv deltakelse, og særlig øker oppslutningen om ressurskrevende deltakerformer, slik den 

politiske aksjonismen er et eksempel på. Valentino et al. (2011) tolker dette som en 

bekreftelse på at sinne øker innsats- og risikoviljen og forsterker de politiske synspunktene 

som velgerne allerede har. I lys av den evolusjonspyskologisk teori, gjør sinne borgerne i 

stand til å mobilisere store ressurser i kampen for å bedre egen situasjon gjennom politikken.  

 Selv om de overnevnte forskerne undersøker politiske følelser fra ulike vinkler, 

illustrerer funnene noen fellestrekk for hvordan politisk sinne påvirker velgerne. 

Fellestrekkene er i tråd med det teoretiske rammeverket for denne oppgaven: Opplevelsen av 

av urettferdighet trigger politisk sinne. Følelsen påvirker hvordan individet forstår sine 

omgivelser på en måte som framhever sosial konflikt. Kroppen gjøres klar til å handle på den 

måten som er nødvendig for å initiere en reforhandling av godefordelingen. Goder kan i denne 

sammenhengen være konkrete ressurser, men også prioriteringer av bestemte verdier og 

idealer. Viljen til å ta risiko for å få i stand en slik reforhandling øker i takt med sinnenivået. 

Sinte individer er derfor villige til å strekke seg lenger i kampen for egne interesser enn det 

for eksempel redde individer er. Sammen med innsikten fra kapittel 2.1 gir dette et grunnlag 

for utlede helt konkrete hypoteser om hvordan følelsen av sinne påvirker politisk deltakelse 

og aksjonisme i Norge.  
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2.3 Hypoteser 

Gjennom dette kapittelet har jeg først presentert viktige statsvitenskapelige antakelser om 

hva som motiverer til politisk deltakelse og aksjonisme. For generell politisk mobilisering 

gjelder dette særlig sosioøkonomiske og politiske ressurser. For aksjonisme er ung alder og 

postmaterielle verdier viktig, i tillegg til ressurser. Deltakelseslitteraturen peker også på 

følelsenes betydning, både når det gjelder generell konfliktaktivering (Bartolini og Mair, 

1990; Aardal, 1994) og politiske aksjoner (Inglehard & Klingemann, 1979). Det emosjonelle 

elementet blir imidlertid uklart definert, slik dette sitatet fra Inglehart & Klingemann (1979, s. 

209) er et tidlig eksempel på: 

«One is apt to engage in such activities only if one perceives important differences  

between ones own goals and those pursued by the elites in power. It is not just a 

question of cognitive skills, but of affective and evaluative factors as well: Elite-

challenging action is likely to take place when one knows how to cope with elites and 

wants something different then the elites want”.  

I tråd med den psykologiske emosjonslitteraturen kan den affektive faktoren forfatterne her 

beskriver forstås som sinne overfor de politiske elitene. Sinnet trigges av opplevd 

urettferdighet, enten i den faktiske ressursfordelingen eller i politiske verdiprioriteringer. 

Følelsen er da forbundet med en opplevelse av kontroll over situasjonen og en vurdering av 

motparten som overvinnelig. Inglehart og Klingemann beskriver dette som at en vet hvordan 

de politiske elitene skal håndteres. Handlingstendensen når et slikt sinne først er mobilisert 

vil, ifølge evolusjonspsykologisk rekalibreringsteori, være å demonstrere formidabilitet, 

gjerne gjennom relativt risikable handlinger som kan endre på den opplevde urettferdigheten. 

 Politisk deltakelse innbefatter et mangfold av handlinger med mål om å påvirke 

fordelingen av makt og ressurser mellom grupper i samfunnet. All slik deltakelse er på den 

måten en demonstrasjon av alliansestyrke og del av en forhandlingsprosess. Det er derfor 

grunn til å anta at sinne mobiliserer til politisk deltakelse i sin alminnelighet.   

 

  H1: Det er en signifikant positiv sammenheng mellom sinne og politisk  

  deltakelse, kontrollert for politiske og sosioøkonomiske ressurser.  

 

Demonstrasjoner og opprop er imidlertid et spesielt tydelige eksempler på relativt risikable og 

innsatskrevende handlinger som demonstrerer formidabilitet på en måte som er egnet til å 

initiere en reforhandling: (1) Aksjonisme viser styrke i form av oppslutning, allianser og 
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sosial tilhørighet. (2) Styrken brukes til å fremme krav om endring av den konkrete eller 

abstrakte godefordelingen i samfunnet. Selv i en demokratisk kontekst, innebærer (3) 

aksjonisme innsatskrevende og risikable handlinger som forutsetter at individet eksponerer 

seg politisk og sosialt i offentligheten.  

  Av de politiske deltakerformene antas det derfor at sinne i særdeleshet motiverer til 

politisk aksjonisme, sammenlignet med det tradisjonelle partiengasjementet.  

 

  H2.1: Det er en signifikant positiv sammenheng mellom sinne og politisk  

  aksjonisme, kontrollert for politiske og sosiostrukturelle ressurser. Effekten av  

  sinne er sterkere for aksjonisme enn for tradisjonelt partiengasjement. 

 

Ny-politikk-perspektivet knytter politisk aksjonisme til bestemte ideologiske posisjoner. 

Politiske aksjoner er spesielt uttrykk for postmaterielle holdninger som ikke fanges opp av 

tydelige kontraster på høyre-venstre-aksen. Kamp for klima og kulturelt mangfold er 

eksempler på slike postmaterielle holdninger i Norge. For å teste om sinne hører hjemme i en 

samlet forklaringsmodell over politisk aksjonisme, må en derfor ta høyde for ideologi. 

 

  H.2.2 Det er en signifikant positiv sammenheng mellom sinne og politisk  

  aksjonisme, selv når ideologi legges inn i modellen.  

 

Den emosjonspsykologiske teorien legger til grunn at sinne trigges som et resultat av en 

opplevd uoverenstemmelse mellom selvopplevd formidabilitet og den vekt andre legger på 

ens interesser. Det er bare adaptivt å handle på sinnet - og dermed initiere en reforhandling - 

dersom andre legger uforholdsmessig lite vekt på ens interesser. For sterke grupper vil 

interessetap lettere oppleves som en slik uforholdsmessig nedprioritering. Det er derfor grunn 

til å anta at sinne i større grad motiverer til handling i ressurssterke enn i ressurssvake sosiale 

grupper.  

 

  H3 Effekten av sinne på aksjonisme er sterkere i grupper med mange ressurser,  

  som høy inntekt og utdanning, enn i grupper med få ressurser.   

  

Hypotesene testes gjennom regresjonsbaserte analyser av data fra valgundersøkelsen 2017. I 

det neste kapittelet vil jeg gjøre nærmere rede for det statistiske metodeopplegget.
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3. Metode 

Til å begynne med i dette kapittelet beskrives valgundersøkelsen og datasettet (3.1). 

Deretter operasjonaliseres variablene (3.2), før jeg går nærmere inn på den statistiske 

metoden; ordinær lineær regresjon og binomisk logistisk regresjon (3.3). Mot slutten 

reflekterer jeg over utfordringer ved metodeopplegget, målenes reliabilitet og resultatenes 

validitet (3.4). 

 

3.1 Valgundersøkelsen  

Stortingsvalgundersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag 

fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norges Forskningsråd. Undersøkelsens 

hovedmålsetning er å beskrive det politiske landskapet fra et opinionsperspektiv ved 

valgtidspunktet. Til undersøkelsen i 2017, ble det tilfeldig trukket ut 3200 personer i alderen 

18-79 år fra folkeregisteret. Utvalget ble kontaktet per telefon eller på epost. De 

respondentene som ønsket å være med i undersøkelsen ble så delt i ulike grupper som ble 

intervjuet per telefon, via internett eller ved besøksintervju. Nettoutvalget endte på 1966 

respondenter (Falnes-Dalheim & Bye, 2019). Stortingsvalget 2017 ble avholdt 9. september, 

og datainnsamlingen forgikk mellom 12. september og 31. desember. 

  De siste tiårene har det blitt vanskeligere å rekruttere respondenter til 

spørreundersøkelser (Kleven, 2017). Forskjellen mellom bruttoutvalget og nettoutvalget viser 

at dette også gjelder stortingsvalgundersøkelsen. Frafall gir en risiko for systematiske 

skjevheter mellom de som velger å svare på undersøkelsen og de som ikke gjør det. 

Dokumentasjonsrapporten til SSB viser at kvinner, eldre, personer med lav utdanning og 

personer bosatt i Hedmark og Oppland er underrepresentert i bruttoutvalget (Falnes-Dalheim 

& Bye, 2019). For å rette opp noe av denne skjevheten er det utviklet en etterstratifisert vekt 

basert på kjønn, alder og utdanning. Denne vekten vil bli anvendt i de statistiske analysene i 

kapittel 4.  

 

3.2 Variablene 

Valgundersøkelsen inneholder spørsmål om respondentenes politiske interesse, støtte 

til politiske partier, plassering på høyre-venstre-aksen, politisk deltakelse, standpunkt i 

politiske stridsspørsmål, følelser overfor samfunnsutviklingen, samt bakgrunnsvariabler om 

personen og personens husstand (SSB, 2019). I det følgende delkapittelet vil jeg gå igjennom 

hvordan variablene som brukes i dette prosjektet er operasjonalisert.   
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3.2.1 Uavhengige variabler 

Den viktigste uavhengige variabelen i prosjektet måler respondentenes følelser overfor 

samfunnsutviklingen. Denne variabelen bygger på følgende spørsmål: «Når du tenker på 

samfunnsutviklingen i Norge, hvor sterkt føler du da… håp, sinne, stolthet, frykt, avsky, 

glede, nervøsitet, forferdelse?» Respondentene skåret hver følelse på en femdelt skala fra 

svært svakt til svært sterkt. Spørsmålet bygger på formuleringen til Valentino et al. (2011). 

Den er oversatt til norsk gjennom et samarbeid mellom forskere på 

valgforskningsprogrammet og på psykologisk institutt ved UiO, med innspill fra Valentino 

selv.  

 De åtte følelesindikatorene anses som refleksive uttrykk for underliggende følelser. 

Ved konstruksjon av samlede indekser, betyr det at indikatorene i seg selv ikke definerer 

variablene, men er utrykk for dem (Bang Petersen, 2010, s. 397). I slike tilfeller er det 

hensiktsmessig å undersøke hvordan dataene grupperer seg. I det første arbeidet med 

følelsesdataene, ble det derfor gjennomført en eksplorerende faktoranalyse av dataene fra 

følelsesspørsmålene. Denne ga støtte for to faktorer – en positiv og en negativ. På grunn av 

den teoretiske interessen for skillet mellom frykt og sinne, ble det deretter gjennomført en 

konfirmerende faktoranalyse som ga dekning for tre faktorer (Aardal & Syrstad, 2019). 

Sinnefaktoren, som er den viktigste i dette prosjektet, består av indikatorene sinne og avsky. 

Fryktfaktoren består av indikatorene frykt og nervøsitet, mens gledesfaktoren består av glede, 

håp og stolthet. Forferdelse, som ser ut til å være en svak oversettelse av det engelske 

begrepet «outrage», ladet på både frykt og sinne, og ble derfor ekskludert.  

  Indikatorene innenfor hver faktor ble lagt sammen til additive indekser fra 0 til 8. I 

dette prosjektet bruker jeg de samme indeksene som Aardal og Syrstad (2019). Frykt- og 

sinneindeksene korrelerer med hverandre (pearsons r=.57), noe som ikke er uventet ut fra den 

internasjonale forskningen på politiske følelser (Se Vasilopoulos, 2019). De to følelsene 

oppstår ofte sammen, og er vanskelige for respondentene å skille fra hverandre. Følelser er, i 

tråd med spørsmålsformuleringen i undersøkelsen, heller ikke å betrakte som gjensidig 

utelukkende tilstander; mennesker kan være sinte og redde samtidig, uten at dette 

nødvendigvis skyldes en feil eller skjevhet. I kapittel 4 inkluderes glede og frykt i den første 

grunnlagsundersøkelsen for å identifisere om sinne har en særskilt mobiliserende effekt i 

politikken sammenlignet med de andre følelsene. I tråd med min problemstilling, kjøres de 

neste analysene med sinne som uavhengig variabel.  
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3.2.2 Avhengige variabler 

De avhengige variablene i prosjektet bygger på spørsmål om politisk deltakelse i 

valgundersøkelsen (SSB, 2019): «Har du i løpet av de siste fire årene deltatt i noen av disse 

politiske aktivitetene?» Alternativene som listes opp er a) Skrevet under opprop eller 

lignende, b) deltatt i demonstrasjon/aksjon, c) skrevet i avisen for å fremme politisk sak, d) 

tatt opp en sak i parti/organisasjon, e) sendt skriftlig klage til myndigheter, f) deltatt i 

diskusjonsgrupper på internett, g) deltatt selv i valgkampen for et parti, h) vært betalende 

medlem av noe parti, og i) hentet info fra partienes hjemmesider. Alle indikatorene er 

dikotome.  

  Basert på disse indikatorene er det konstruert formative variabler. Det betyr at 

variablene er blir definert av indikatorene som inngår i dem. Indikatorene står for ulike, 

potensielt frittstående, deler av det teoretiske begrepet som måles (Bang Petersen, 2010, s 

400-401). Den generelle deltakelsesvariabelen er laget som en additiv indeks bestående av de 

ni deltakelsesformene, i tillegg til stemmegivning ved valget. Den additive indeksen måler 

hvor mange av totalt ti aktiviteter respondentene har deltatt på i løpet av de siste fire årene. 

Politisk aksjonisme er på sin side operasjonalisert som deltakelse i opprop og/eller 

demonstrasjoner. Dette stemmer overens med den klassiske definisjonen av aksjonisme til 

Olsen & Sætren (1980, s. 26), referert i kapittel 2. I tråd med ny-politikk-perspektivet 

kontrasteres politisk aksjonisme mot det tradisjonelle partiengasjementet. Partiengasjement 

operasjonaliseres ved å ha vært betalende medlem av parti, ha deltatt i valgkampen for et parti 

eller å ha tatt opp en sak i et parti eller organisasjon. Å ha hentet info fra en partinettside kan 

karakteriseres som partirelevant aktivitet, men forstås likevel ikke som partiengasjement eller 

partipolitisk deltakelse i denne sammenhengen.   

 

3.2.3 Kontrollvariabler   

I forlengelsen av det teoretiske rammeverket, er det spesielt viktig å kontrollere for 

politiske ressurser. Valgundersøkelsen (SSB, 2019) innbefatter spørsmål om respondentenes 

politiske interesse, hvor mye de diskuterer politikk, om de bryr seg om utfallet av valget og 

om de identifiserer seg med et politisk parti. Svarene på de tre førstnevnte spørsmålene forstås 

som indikatorer på respondentenes politiske interesse, og er lagt sammen til en indeks fra 0-9. 

Partiidentifikasjon er dikotomisert, der respondenter som ikke er identifisert med et parti eller 

har en svak tilhørighet har fått verdien 0. Respondenter med sterk partiidentifikasjon har fått 

verdien 1.    
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  Valgundersøkelsen (SSB, 2019) inneholder en rekke spørsmål om respondentenes 

bakgrunn, slik som alder, utdanning og inntekt, bosted og kjønn. I den beskrivende 

statistikken er alder delt i tre kategorier: 18-30 år, 31-50 år og 50+. I regresjonsanalysen 

brukes aldersvariabelen som den er, slik at all informasjon blir beholdt. For utdanning, er 

hnøyeste fullførte utdanning er gjort om til dummyvariabler for høy (universitet/høyskole), 

middels (videregående skole) og lav (grunnskole eller ingen utdanning). I regresjonsanalysene 

brukes lav utdanning som referansekategori. Inntekt er delt etter prosentilene i utvalget. I den 

beskrivende statistikken er utvalget delt i tre, mens i regresjonsanalysene brukes skala med ti 

kutt, slik at den tiendedelen med høyest inntekt har blitt kodet 10 og tilsvarende. Da 

aksjonisme kan tenkes å forekomme oftere i store byområder, kontrolleres det også for om 

respondenten bor i by eller bygd.  

  Når det gjelder ideologi, svarer respondentene i valgundersøkelsen (SSB, 2019) på i 

overkant av 50 spørsmål om politiske stridsspørsmål. Forskere ved 

valgforskningsprogrammet har faktoranalysert dataene, som grupperer seg i fem 

hoveddimensjoner eller konfliktlinjer: Innvandring, klima, høyre/venstreorientert økonomisk 

politikk (privat/offentlig), sentralisering og religiøse verdier. Holdningsspørsmålene som 

inngår i disse dimensjonene har så blitt lagt sammen til additive indekser på en skala fra 0 til 

20 (Aardal, Bergh og Haugsgjerd, 2019). Indeksene brukes som de er i dette prosjektet. I 

Norge5 er det særlig klima og innvandring som representerer den postmaterielle aksen 

(Aardal, Bergh & Haugsgjerd, 2019). 

  I tillegg til demografiske variabler, politiske ressurser, sosioøkonomiske ressurser og 

ideologi, benyttes en kontekstuell kontroll som måler misnøye med sittende regjering. 

Variabelen går fra (1) regjeringen har gjort en svært god jobb til (5) regjeringen har gjort en 

svært dårlig jobb. Denne inkluderes for å sikre at eventuelle funn ikke skyldes spesifikke 

forhold ved det rådende regimet i stortingsperioden før valget 2017. Sittende regjering var en 

mindretallskoalisjon bestående av Høyre og Fremskrittspartiet.  

  

                                                 

 

5 Innvandring og klima var for øvrig de mest konsistente ideologiske dimensjonene i opinionen ved valget i 2017 

(Aardal, Bergh & Haugsgjerd, 2019, s. 52). De to dimensjonene korrelerer relativt sterkt (r=0,48). Innvandring 

og klima var også de sakene flest velgere mente var viktig for stemmegivningen (Bergh & Karlsen, 2019, s. 29). 
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3.3 Analysemetodene 

  Analysene som danner utgangspunkt for resultatene i kapittel 4 gjennomføres i tre 

steg. Først testes sammenhengen mellom følelser og generell politisk mobilisering ved hjelp 

av ordinær regresjonsanalyse (3.3.1). Deretter analyseres sammenhengen mellom sinne og 

aksjonisme i to logisistiske binomiske regresjonsanalyser (3.3.2). I det følgende vil jeg gå 

igjennom hvordan analysene utføres.  

 

3.3.1 Ordinær lineær regresjonsanalyse (OLS) 

Ordinær lineær regresjonsanalyse egner seg for å teste sammenhenger mellom en 

avhengig og en eller flere uavhengige variabler i analyser dersom visse statistiske 

forutsetninger er til stede (Christophersen, 20136).  

  For det første, må den avhengige variabelen i analysen være metrisk, det vil si på 

minst intervallnivå. Det viktigste kriteriet for intervallnivå er at en skalaenhets endring i 

variabelen reflekterer tilsvarende endring i det målte fenomenet over hele skalaen. I den første 

analysen i kapittel fire, der OLS benyttes, er den avhengige variabelen et mål på antall 

deltakelsesformer siste fire år på en skala fra 0 til 10. Som en indeks er avstanden mellom 

skalaenhetene likt over skalaen. Forskjellen mellom 0 og 1 utgjør imidlertid en større 

kvalitativ endring enn forskjellen mellom 9 og 10. Dette betyr at variabelen kun er på 

tilnærmet intervallnivå, noe som ikke er uvanlig i samfunnsvitenskapelige studier 

(Christophersen, 2013). Gitt at variabelen oppfyller de andre statistiske kriteriene for OLS-

regresjon, kan den likevel benyttes.  

  De uavhengige variablene må være på minst intervallnivå eller være dikotome. 

Sinneindeksen går fra 0-8. Indeksen er satt sammen av to indikatorer med femdelte skalaer, 

som korrelerer. Slik forsøker man å sikre at en skalaenhets økning på indeksen i tilstrekkelig 

grad reflekterer tilsvarende endring i den underliggende egenskapen. I samfunnsvitenskapelig 

forskning kvalifiserer dette til tilnærmet intervallnivå. Kontrollvariablene er enten dikotome 

eller har tilfredsstillende skalering. 

En viktig forutsetning for OLS-regresjon er at relasjonen mellom uavhengige variabler 

og den avhengige er lineært og ikke kurvelineært. Sammenhengen mellom sinne og generell 

                                                 

 

6 Den tekniske gjennomgangen av metodeopplegget bygger i all hovedsak på Knut-Andreas Christophersens bok 

fra 2013.  
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politisk deltakelse er kontrollert ved ANOVA-test av linearitet, som bekrefter lineær 

sammenheng (p<.001). 

  Det er ingen absolutte fordelingskrav til den enkelte variabel i ordinær regresjon, men 

svært skjev, spiss eller flattrykt avhengig variabel kan gjøre det vanskelig å oppfylle 

forutsetningen om normalfordelte og homoskedastiske restledd. Deltakelsesindeksen er så 

høyreskjev (skjevhet= 1,4) og så spiss (kurtose=2,2) at det kan skape problemer for analysen 

(Christophersen, 2013, s. 80). Indeksen er derfor kvadratrottransformert før analysen. Etter 

transformasjon vurderes restleddene å være i tråd med forutsetningene. 

  Høy korrelasjon mellom uavhengige variabler kan gi ustabile koeffisienter og høye p-

verdier. Kolineraritetsanalyse viser at dette ikke er et problem i denne analysen; ingen av de 

uavhengige variablene korrelerer perfekt eller over cut-off på r=0.9. VIF-verdiene er alle 

under 2 (cut-off=10). I interaksjonsanalyser vil kollinearitet som regel være et problem, fordi 

interaksjonsleddet er satt sammen av andre uavhengige variabler i modellen. I slike tilfeller 

anbefales det at metriske variabler sentreres langs variabelens gjennomsnitt (Christophersen, 

2013, s. 92-93). Dette er gjort med sinne i den siste analysen av interaksjonseffekten mellom 

sinne og utdanning på aksjonisme.  

  Det er også viktig å sikre seg at betydningsfulle observasjoner ikke skaper problemer 

for analysene. Dette er testet ved Cooks D, som viser at ingen observasjoner havner over 

tentativ cut-off på .2 (Christophersen, 2013, s. 797). Samlet sett vurderes forutsetningene for å 

gjennomføre ordinær regresjonsanalyse derfor som oppfylt.  

       

3.3.2 Logistisk binomisk regresjonsanalyse 

Hovedanalysene i kapittel 4 undersøker sammenhengen mellom sinne og aksjonisme. 

Aksjonisme-variabelen skiller mellom de respondentene som har og de som ikke har deltatt i 

enten opprop eller demonstrasjon i løpet av den forrige stortingsperioden. Regresjonsanalyser 

med dikotom avhengig variabel estimerer i praksis sannsynligheten for høy verdi på avhengig 

variabel, og ordinær regresjonsanalyse vil derfor kunne estimere umulige verdier (under 0 

prosent sannsynlig eller over 100 prosent sannsynlig). Logistisk regresjon løser dette 

                                                 

 

7 Det er diskusjon om denne grenseverdien da den kan føre til at få betydningsfulle observasjoner blir identifisert 

når utvalget er stort, mens andre grenseverdier, som regnes ut med utvalgsstørrelse som en del av formelen, vil 

gjerne føre til at uforholdsmessig mange betydningsfulle observasjoner når utvalget kommer over en viss 

størrelse. Det skal uansett svært gode grunner til å ekskludere observasjoner som gir substansiell informasjon og 

ikke skyldes feilregistreringer i data.  
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problemet ved å la avhengig variabel angi odds for høy verdi på variabelen, og transformere 

denne variabelen logaritmisk, til log-odds (logit). Når avhengig variabel transformeres 

logaritmisk, angir regresjonskoeffisienten B endring i den log-transformerte oddsen for høy 

verdi på avhengig variabel, når en gitt uavhengig variabel øker med en skalaenhet og de andre 

uavhengige variablene holdes konstant (se Skog, 2004, s. 351-372).   

 Regresjonskoeffisienten EXP(B) er lettere å tolke enn B. EXP(B) er en oddsrate og 

bestemmes av antilogaritmen til B-koeffisienten. Oddsraten viser faktoren som oddsen for 

høy verdi på avhengig variabel ganges med når en gitt uavhengig variabel øker med en 

skalaenhet og de andre uavhengige variablene holdes konstant. Antilogaritmen til 

konstantleddet er lik oddsen for respondenter med 0 på alle uavhengige variabler i modellen 

(Skog, 2004, s. 369). I de logistiske analysene vil jeg oppgi koeffisientene som oddsrate 

EXP(B) og konstantleddet som odds. 

 Akkurat som i OLS-regresjon, må visse statistiske forutsetninger være til stede for å 

gjennomføre logistisk binomisk regresjon. For det første, må ikke korrelasjonen mellom de 

uavhengige variablene være for høy. Svært høy korrelasjon mellom de uavhengige variablene 

(kollinearitet) kan føre til at modellen ikke estimeres korrekt. Hovedmodellen i kapittel 4.4, 

som også inneholder variabler for ideologi har gjennomgått VIF-test, og alle verdier er under 

3 (verdier over 10 indikerer kollinearitet). Det må også være et lineært forhold mellom den 

uavhengige variabelen og logodds for høy verdi på avhengig variabel (se Skog, 2004, s. 381). 

Vedlegg 2 viser at sammenhengen mellom sinne og log-odds for aksjonisme er tilnærmet 

lineær. Til sist må en være sikker på at analysen ikke blir uforholdsmessig påvirket av 

uteliggere eller betydningsfulle observasjoner. Analysene av aksjonisme i kapittel 4 har ingen 

observasjoner med Cooks D over .2 (se Christophersen, 2013, s. 79, se fotnote 7 ovenfor). 

 I logistisk regresjon er det like mange enheter med henholdsvis positive versus 

negative restledd som respondenter som har høy versus lav verdi på avhengig variabel. 

Restleddet er derfor ikke normalfordelt eller homoskedastisk, og minste kvadratssums metode 

er uegnet (Christophersen, 2013, s. 138). I stedet beregner estimeringsmetoden Maximum 

Likelihood konstantledd og koeffisienter som gir best mulig samsvar mellom de predikerte 

utfallene i modellen og de observerte utfallene i dataene. Dette gjøres ved logaritmisk 

transformasjon av sannsynlighetene til hver enkel utfallskombinasjon. Hvor godt modellen 

passer til data beregnes så med en goodness-of-fit-test. Hosmer-Lemenshows test vurderer om 

en modell med uavhengige variabler er bedre enn en modell uten. Signifikant Hosmer-

Lemenshows-test betyr at modellen ikke passer til data. I resultatdelen vil jeg oppgi om 

Hosmer-Lemenshowstesten er ikke-signifikant. 
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  I tillegg kan en teste om hvert enkelt steg i trinnvise analyser gjør modellen bedre. 

Dette gjøres ved å undersøke om sannsynligheten for at de uavhengige variablene sammen 

predikerer det observerte utfallet på avhengig variabel øker (lavere -2LL-verdi indikerer at 

modellen passer bedre til data). Fit-indekser brukes for enklere å kunne indikere hvor gode 

modellene er. Disse indeksene gir en såkalt pseudo-R2. De benyttes altså som mål på forklart 

varians, selv om de strengt tatt ikke kan tolkes som dette. I de logistiske regresjonsmodellene 

oppgis -2LL og Nagelkerke pseudo R2 for hver modell.  

 

3.4 Metodologiske utfordringer 

De foregående delkapitlene har omhandlet tekniske utfordringer i metodeutformingen. 

Teknisk riktige analyser kan imidlertid ikke dekke over for metodologiske problemer av mer 

grunnleggende art. Dette delkapittelet handler om utfordringer knyttet til begrepsvaliditet, 

målenes reliabilitet og resultatenes validitet.  

 

3.4.1 Operasjonaliseringsutfordringer og begrepsvaliditet 

Den mest grunnleggende metodologiske utfordringen i dette prosjektet knytter seg til 

sammenhengen mellom målene som blir brukt og de underliggende fenomenene de skal 

reflektere (se Adcock & Collier, 2001). De tekniske operasjonaliseringene som ble gjort rede 

for i kapittel 3.2 hviler på premisser som det er verdt å stille spørsmålstegn ved.  

  For det første, er det det krevende å fange opp følelser ved hjelp av en 

spørreundersøkelse. Et survey-spørsmål er en svak stimulus. I dette tilfellet skal spørsmålet 

først framkalle et kognitivt bilde av samfunnsutviklingen, som videre trigger affekt. Dersom 

survey-spørsmålet ikke trigger affekt, vil svarene avhenge av respondentenes gjenhenting av 

hva de husker å ha følt i andre sammenhenger. På den måten ender indikatorene opp med å 

måle respondentenes minner om hva de har følt, ikke hva de faktisk føler. Variasjon i dataene 

kan på den måten skyldes forskjeller i gjenhenting av minner, heller enn følelsene i seg selv. 

Slik blir målet mer indirekte og fenomenfjernt enn ønskelig, og begrepsvaliditeten svekkes.  

  Begrepsvaliditeten står i fare for å bli ytterligere svekket av at spørsmålet om 

respondentenes følelser er generelt formulert, med «samfunnsutviklingen i Norge» som 

følelsesobjekt. Formuleringen er blant annet valgt for å kunne skille de politiske følelsene fra 

mer spesifikke holdninger til politiske stridsspørsmål (Aardal & Syrstad, 2019). Det er 

imidlertid vanskelig å vite sikkert hva som egentlig måles med et slikt spørsmål: 

«Samfunnsutviklingen» kan vise til ulike egenskaper ved samfunnet for forskjellige 
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respondenter. Det er dermed en fare for at spesifikke følelser overfor ulike utviklingstrekk 

blandes sammen i ett generelt mål. Da blir begrepsvaliditeten lav. Alternativet ville vært å 

spørre om respondentenes følelser til ett eller flere mer avgrensede objekter. Et slikt mål ville 

imidlertid blitt farget av politiske preferanser eller interesse for visse politiske saker, og 

dermed vært uegnet i en analyse av politisk deltakelse på tvers av politikkområder. 

  Den første avhengige variabelen i undersøkelsen bærer med seg en lignende 

utfordring. Målet for generell politisk mobilisering legger til grunn at respondenter som har 

vært med på mange forskjellige politiske aktiviteter de siste årene er mer politisk aktive enn 

de som har vært med på færre typer aktiviteter. Strengt tatt er dette altså et mål på 

aktivitetsbredde, heller enn hvor mye respondentene har deltatt. En respondent kan ha lagt 

ned store krefter og ressurser i valgkamp for sitt parti, uten at den samme respondenten 

nødvendigvis har deltatt på mange andre aktiviteter. Hen vil da få lav skåre på 

deltakelsesindeksen, selv om den politiske aktiviteten har vært stor.  

 For aksjonisme gjelder ikke samme problem, fordi variabelen bare skiller mellom de 

som har deltatt i enten demonstrasjon eller opprop, og de som ikke har det, siste fire år. 

Opprop er imidlertid et bredt begrep som kan variere fra enkle underskriftskampanjer til mer 

komplekse og langvarige aksjoner. Det kan reises tvil om i overkant mange (30%) 

respondenter dermed blir klassifisert som aksjonister, sett opp mot forståelsen av 

aksjonsbegrepet i deltakerlitteraturen som jeg presenterte i kapittel 2. 

 

3.4.2 Målenes reliabilitet 

Undersøkelsens reliabilitet defineres av hvor stabilt og konsistent målene som er brukt 

fanger opp de underliggende fenomenene (Bryman, 2016, s. 157). I en tverrsnittsundersøkelse 

er målet stabilt dersom det presist tar opp i seg et fenomen som er noen lunde holdbart, og 

ikke blir påvirket av irrelevante hendelser. At variablene skal være internt konsistente betyr at 

skårer på ulike indikatorer innenfor samme indeks skal være relatert til hverandre.    

  Når det gjelder stabilitet for den uavhengige variabelen, er begrepet 

«samfunnsutviklingen» valgt for å signalisere et noe lengre tidsperspektiv og dermed unngå at 

respondentene svarer på bakgrunn av helt dagsaktuelle hendelser eller øyeblikksbilder. I tråd 

med avsnittet om begrepsvaliditet er imidlertid «samfunnsutviklingen» åpent for tolkning. 

Noen respondenter kan se for seg samfunnsutviklingen over tiår, mens andre svarer på 

bakgrunn av siste stortingsperiode, siste valg eller siste uke. I tillegg vil respondentene legge 

vekt på ulike trekk ved samfunnet, der enkelthendelser i nær fortid kan få uforholdsmessig 
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stor betydning for svaret. Dette svekker ikke bare begrepsvaliditeten, men vil også gå utover 

målets stabilitet og reliabilitet. 

  De avhengige variablene bygger på spørsmål om deltakelsesformer siste fire år. Dette 

er en relativt lang tidshorisont, som kan føre til at aktivitet som er gjennomført den siste tiden 

blir lagt større vekt på enn aktivitet som ligger noe tilbake i tid. Det partirettede arbeidet er 

friskt i minne like etter valget, mens andre former for deltakelse kan være fjernere. Gitt at 

aksjonisme knytter seg til enkeltsaker, vil den politiske konteksten avgjøre hvilke aksjoner 

som har vært mest aktuelle i tiden før undersøkelsen. Dette kan gi en viss i skjevhet i dataene.  

  Når det gjelder intern konsistens mellom indikatorer som er satt sammen til en indeks, 

er sinnevariabelen konstruert ved hjelp av faktoranalyse og har tilfredsstillende intern 

konsistens (Cronbachs alpha .68). De avhengige variablene er satt sammen av ulike 

dimensjoner ved et begrep, slik de defineres teoretisk. For eksempel er det å skrive politiske 

leserinnlegg og drive valgkamp for et parti ulike dimensjoner ved begrepet politisk deltakelse. 

På samme måte er variabelen aksjonisme definert av kriterier i litteraturen. Av 

kontrollvariablene er det bare politisk interesse som måles med en indeks. Denne indeksen er 

intern konsistent (Cronbachs alpha=.76) 

 

3.4.3 Resultatenes validitet 

Mens de to foregående delkapitlene omhandler enkeltvariablers pålitelighet og validitet, er 

det også verdt å reflektere over validiteten til sammenhengen mellom uavhengige og 

avhengige variabler. Førstnevnte viser til gyldigheten av eventuelle kausalslutninger, mens 

sistnevnte viser til om funnene kan generaliseres fra utvalget til populasjonen.  

  Regresjonsbaserte metoder kan gi inntrykk at sammenhengen som estimeres er en 

kausaleffekt av den uavhengige variabelen på den avhengige. Regresjonsanalyse av 

tverrsnittsdata gir imidlertid bare grunnlag for slutninger om korrelasjon, ikke kausalitet. 

Valget av uavhengig og avhengig variabel, og den påfølgende tolkningen av koeffisientene, 

må derfor være teoretisk fundert. Valgene i denne undersøkelsen bygger på teoretiske 

premisser i emosjonspsykologien og empirisk forskning innen politisk psykologi, presentert i 

kapittel 2. Teorien legger til grunn at følelser motiverer til handling. Samtidig tas det i 

litteraturen forbehold om at handlinger også trigger følelser. Følelser påvirker – og blir 

påvirket av – en hel rekke faktorer, internt i individet og i konteksten. Det er derfor 

nærliggende å anta gjensidig kausalitet.  

  I denne undersøkelsen kompliseres den indre validiteten ytterligere av at de avhengige 
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variablene er mål på aktivitet som kan ha foregått langt tilbake i tid. Den uavhengige 

variabelen er på sin side et mål på respondentenes følelse overfor den bredere 

samfunnsutviklingen i det spørsmålet blir stilt. Det kan ikke utelukkes at politiske aktiviteter 

kan trigge visse følelser overfor samfunnsutviklingen, og at deltakelse på den måten kunne 

vært uavhengig variabel, mens sinne var avhengig variabel. All den tid 

tverrsnittsundersøkelsen fra 2017 gir de eneste tilgjengelige dataene på nåværende tidspunkt, 

legges antakelsene i litteraturen til grunn, samtidig som jeg stiller meg åpen til 

kausalretningen. I framtiden bør dette undersøkes nærmere ved hjelp av 

paneldataundersøkelse eller survey-eksperimentelle metoder.  

  Når det gjelder ekstern validitet, er valgundersøkelsen utført etter oppdaterte 

standarder for utvalgsundersøkelser (Falnes-Dalheim & Bye, 2019). Antallet respondenter er 

tilstrekkelig mange, og utvalgsskjevhet er forsøkt rettet opp ved hjelp av vekter. Dette 

muliggjør i utgangpunktet generalisering fra utvalget til populasjonen, som i dette tilfellet er 

den stemmeberettigede befolkningen i Norge. Når det er sagt, tyder dokumentasjonsrapporten 

fra SSB (Falnes-Dalheim & Bye, 2019) på at en uproporsjonal andel av dem som avbrøt 

undersøkelsen etter å ha begynt på den, er respondenter som heller ikke stemte ved 

stortingsvalget. Undersøkelsen indikerer derfor en betydelig høyere valgdeltakelse enn den 

offisielle statistikken (Kleven, 2017). Dette kan bety at utvalget også er noe mer politisk 

interessert enn populasjonen. Oppgavens resultater må tolkes og forstås i lys av dette. 

Samtidig er det vanskelig å unngå at svar på spørreundersøkelser om politikk til en viss grad 

korrelerer med politisk interesse. 

  I tillegg til dette, er et betydelig antall respondenter ekskludert fra analysene på grunn 

av manglende svar (missing). For å sikre konsistente resultater, er missing-verdier fjernet 

listevis. Det betyr at respondenter som mangler verdi på minst en variabel fjernes fra 

analysen. Når flere av analysene inneholder mange variabler, blir antallet fjernede 

respondenter stort (28 % i de mest omfattende analysene). Missing-verdier truer den eksterne 

validiteten dersom respondentene som ikke har svart skiller seg systematisk fra resten av 

utvalget på de variablene som analyseres (Christophersen, 2013, s. 81). Det er en spesielt stor 

andel av totalutvalget som ikke oppgir husstandens inntekt (21 %). Undersøkelser av de 

manglende dataene viser at mange av dem som har missing på inntektsvariabelen også har 

missing på en eller flere andre variabler som brukes analysene. Dette gjør det spesielt 

betenkelig å sette inn erstatningsverdier. De respondentene som ikke har oppgitt inntekt er 

mindre politisk aktive og aksjonerer mindre enn de som har oppgitt inntekt. Det er derfor 

gjennomført tester av om resultatene endrer seg når inntektsvariabelen byttes ut med en 
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variabel som angir om respondentene har oppgitt inntekt eller ikke. Missingvariabelen er ikke 

signifikant forbundet med politisk deltakelse eller aksjonisme når den byttes ut med 

inntektsvariabelen i regresjonsanalysene. Koeffisientene til uavhengige variabler og 

kontrollvariabler endres i svært liten grad, uten betydning for tolkningen. Manglende data på 

inntektsvariabelen vurderes derfor som MAR (missing at random). Det betyr at de fjernede 

respondentene skiller seg fra de som oppgir inntekt på en ikke-tilfeldig måte, men skillet er 

ikke så systematisk at det skaper problemer for analyse og tolkning (Christophersen, 2013, s. 

80-81). Med tanke på det totale antallet i utvalget, utvalgsmetode og vekting, er resultatene 

fortsatt generaliserbare, med de forbeholdene som er trukket fram i dette delkapitelet. 
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4. Resultater  

Resultatene i dette kapittelet skal besvare den overordnede problemstillingen: I 

hvilken grad er den politiske aksjonismen i Norge motivert av sinne overfor 

samfunnsutviklingen? I teorikapittelet utledet jeg hypoteser som nå kan testes ved hjelp av 

metodeopplegget presentert i kapittel 3. Til å begynne med i dette kapittelet presenteres 

beskrivende kjennetegn ved dataene for samfunnsmessig sinne, politisk mobilisering og 

aksjonisme i Norge. Resultatene av regresjonsanalysene presenteres så i rekkefølge etter 

hvilken hypotese den enkelte analyse svarer til. Den første analysen er en 

grunnlagsundersøkelse av følelsenes mobiliserende kraft i politikken, der aksjonisme inngår i 

en samlet deltakelsesindeks (H1). Et viktig mål med denne analysen er å teste om sinne har en 

særskilt mobiliserende effekt på politisk deltakelse, sammenlignet med glede og frykt. 

Grunnlagsanalysen gir et fundament for videre analyse av sammenhengen mellom sinne og 

aksjonisme, sammenlignet med ordinært partiengasjement (H2.1), og om denne 

sammenhengen står seg når en kontrollerer for ideologi (H2.2) Til sist følger analyse av om 

sinnets effekt på aksjonisme varierer mellom ulike sosioøkonomiske grupper (H3). 

4.1 Sinne overfor samfunnsutviklingen  

  Velgerne er generelt sett positivt innstilt til samfunnsutviklingen i Norge (se Aardal & 

Syrstad, 2019). Godt over halvparten av de spurte føler nokså sterkt eller svært sterkt på håp, 

glede og stolthet. Rundt 20 prosent svarer det samme om redsel og nervøsitet, mens det er 

færre som er sinte. 17 prosent kjenner nokså sterkt eller svært sterkt på sinne, mens 11 prosent 

kjenner på avsky. For sinneindeksen samlet sett (sinne og avsky) er gjennomsnittsskåren 2,47 

(SD=1.88) på en skala fra 0 til 8.  

  Sinne varierer signifikant mellom ulike sosiale grupper, men utslagene er ikke store 

(dette er tidligere omtalt i Aardal & Syrstad, 2019, s.163-1688). Snittet på sinneindeksen er 

mellom 2 og 3 for alle gruppene. Det samfunnsmessige sinnet er større blant kvinner enn 

menn (t=2,77, p<.01), og større blant unge enn eldre (t=4,8, p<.001).  Mennesker med lav 

inntekt er sintere enn de med høy inntekt (t=4,22, p<0,01), og lavt utdannede er sintere enn 

                                                 

 

8 Tallene avviker likevel noe fra tilsvarende oversikter i Aardal & Syrstad (2019). Dette er fordi forfatterne der 

inkluderer «vet ikke» i frekvenstabellen for ulike følelser, mens dette alternativet er utelatt i tabell 1. 

Operasjonaliseringen av utdanning er også forskjellig. I denne oppgaven legges SSBs inndeling av grunnskole, 

videregående skole og høyere utdanning til grunn. Denne variabelen gir en noe større grunnskolekategori og noe 

mindre videregående-kategori enn hos Aardal & Syrstad (2019), fordi avbrutt videregående opplæring eller 

opplæring under tre års varighet av SSB kodes som grunnskole, ikke videregående. Ingen utdanning kodes lav.      



37 

 

høyt utdannede (t=4,48, p<001). Overordnet sett, indikerer forskjellene i figur 2 at det er de 

gruppene i samfunnet med minst sosioøkonomiske ressurser som også er sintest. Dette 

poenget er verdt å legge merke til før de kommende analysene.   

 
Tabell 1 Følelser overfor samfunnsutviklingen 

N=1806-1822 

Svært 
svakt Nokså svakt 

Verken/ 
Eller 

Nokså 
sterkt 

Svært 
sterkt 

Håp 2 12 23 51 13 

Glede 3 10 27 46 14 

Stolthet 4 12 27 43 14 

Frykt 22 31 24 20 3 

Nervøsitet 24 30 25 18 2 

Sinne 25 31 28 14 3 

Avsky 39 25 25 9 2 

Forferdelse 35 27 28 9 1 

⃝ Gledeindeks ⃝ Fryktindeks  ⃝ Sinneindeks  ⃝ Ekskludert 

 
 
 
 

 
Figur 1 Prosentvis fordeling på sinneindeksen, 0-8 
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Figur 2 Sinne (0-8) overfor samfunnsutviklingen i ulike sosiale grupper  

 

 

4.2 Politisk deltakelse og aksjonisme før stortingsvalget 2017 

  De fleste borgerne er politisk aktive på en eller annen måte i løpet av 

stortingsperioden, men under halvparten deltar i flere enn to ulike aktiviteter, og nesten ingen 

flere enn åtte. Rundt 9 prosent deltar ikke i det hele tatt. Gjennomsnittlig deltar respondentene 

i litt over to ulike politiske aktivitetstyper. For de fleste respondentene er en av disse 

deltakerformene selve valget. I utvalget har nesten 9 av 10 benyttet stemmeretten. Dette er 

høyere enn den offisielle statistikken over valgdeltakelse ved valget i 2017 (Kleven, 2017), 

noe som indikerer at utvalget er noe mer politisk aktivt enn populasjonen (se kapittel 3.3.2).  

  Av den tradisjonelle politiske aktiviteten, sett bort fra selve valget, har 19 prosent 

enten betalt medlemsavgift i et parti, tatt opp sak i et parti/organisasjon eller drevet aktiv 

valgkamp. Rundt 2 av 10 er med andre ord engasjert i den organiserte partipolitikken. Dette 

gir partiengasjementet lavere oppslutning enn de aksjonistiske deltakerformene. Opprop og 

demonstrasjon mobiliserer henholdsvis 27 og 11 prosent av respondentene. Til sammen har 
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30 prosent av utvalget deltatt på enten opprop eller demonstrasjon i løpet av fireårsperioden, 

noe som betyr at de fleste som demonstrerer også har vært med i et opprop. 

 

Figur 3  Prosentvis fordeling på deltakelsesindeksen. Antall deltakerformer, 0-10 

 

 
Figur 4 Prosentvis oppslutning om ulike deltakerformer, siste fire år.  

 

  Figur 5 viser at andelen som aksjonerer varierer mellom ulike sosiale grupper. Kvinner 

aksjonerer mer enn menn (t=3,4, p<.01), mens unge aksjonerer betydelig mer enn de eldre. 

Også middelaldrende aksjonerer signifikant mer enn de eldste (t=6,5, p<.001). Ikke 

overraskende er det noe flere byboere som aksjonerer enn bygdeboere (t=2,93, p<.01). 

Forskjellene for inntekt er ikke signifikante (>.05). Det er imidlertid tydelige forskjeller 

mellom utdanningsgruppene. I gruppa med lav utdanning aksjonerer 17 prosent, mens i 

gruppa med middels utdanning aksjonerer 32 prosent (t=5,43, p<.001). Andelen aksjonister 

øker videre fra 32 prosent til 39 prosent for gruppa med høy utdanning (t=2,76, p<.01). Det er 
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med andre ord over 20 prosentpoeng forskjell i aksjonsgrad mellom gruppa med lavest 

utdanning og gruppa med høyest utdanning (t=8,08, p<.001).  

  Figur 5, som viser aksjonisme i ulike sosiale grupper, kan så sammenlignes med figur 

2, som viste sinne overfor samfunnsutviklingen i de samme gruppene. Kvinner er både sintere 

og aksjonerer mer enn menn. Det samme gjelder de unge. For utdanning ser vi et annet 

mønster. I figur 2 så vi også at gruppa med lav utdanning var sintere på samfunnet enn gruppa 

med høy utdanning, men de aksjonerer betydelig mindre. For de høyutdannede er det motsatt: 

De er mindre sinte, men aksjonerer mer. 

 

 

Figur 5 Aksjonisme i ulike sosiale grupper (%)  

 

4.3 Sinne som mobiliserende kraft (H1)  

  I de forrige delkapitelene ble det klart at de fleste deltar på en eller annen måte i 

politikken, og at velgerne totalt sett stiller seg positive til samfunnsutviklingen. Hva har så det 

sinnet som likevel finnes i befolkningen å bety for mobilisering av velgerne til politisk 

aktivitet? Hypotese 1 antok en sammenheng mellom sinne og generell politisk mobilisering. 

Tabell 2 viser resultatene av en ordinær regresjonsanalyse (OLS) med den transformerte 
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deltakelsesindeksen som avhengig variabel. I denne indeksen inngår hele deltakelsesbatteriet i 

valgundersøkelsen, inkludert variablene 

for demonstrasjon og opprop, samt 

valgdeltakelse ved stortingsvalget 2017.  

  Modell 1 viser en signifikant 

positiv sammenheng mellom sinne og 

politisk deltakelse, kontrollert for frykt og 

glede (beta= .11, b=.03, S.E=.01, , t=3,42, 

p<.001). Verdien på den transformerte 

deltakerindeksen (sd=0,63) øker med 0.11 

standardavvik for hvert standardavviks 

økning i sinne (sd=1,88). Omregnet til 

ordinære stigningstall, innebærer det en 

økning på 0,8 aktiviteter når en går fra 0 

til 8 på sinneskalaen, kontrollert for glede 

og frykt. Sammenlignet med sinne, er det 

verdt å merke seg at det ikke er noen 

effekt av frykt, og kun en svak effekt av 

glede. Av de tre følelsene er det altså 

sinne som har en reell effekt på politisk 

mobilisering. 

  I modell 2 kontrolleres det for 

sosioøkonomiske ressurser, politiske 

ressurser, demografiske variabler og 

misnøye med regjeringen. 

Sinnekoeffisientens styrke reduseres da 

noe, men den er fortsatt signifikant på .01-

nivå (beta=.07, b=.02, S.E=.01 t=2,7, 

p<.01).  

  Som redegjort for i teoridelen, blir 

politisk deltakelse i litteraturen spesielt 

sterkt forbundet med politiske ressurser. 

Det samme gjelder utdanning. Tabell 2 gir 

støtte til disse antakelsene: politiske 

Tabell 2 Sammenhengen mellom følelser og 

politisk deltakelse.  
 

Transformert deltakerindeks (SD=0,63). 

OLS-regresjon. Standardiserte 

betakoeffisienter. 
 

Modell 1 

     Sinne .11 *** 

     Frykt -.01  

     Glede .06  

   

  Konstant 1.25 *** 

 

Modell 2 

    Sinne .07 ** 

    Frykt -.01  

    Glede -.01  

 

  Politiske ressurser   

     Politisk interesse .51 *** 

     Partiidentifikasjon .03 
 

  Sosioøkonomiske ressurser   

     Inntekt .01   

     Høy utdanning (ref.=lav) .12 *** 

     Middels utdanning (ref.=lav)  .06 * 

Demografi   

     Kjønn (høy=kvinne) -.01 
 

     Alder   -.17 *** 

     Bosted (høy=by) .02  

 Kontekstuell kontroll   

     Misnøye med regjeringen .06 ** 

  Konstant .66 *** 

N=1410.  

Adjusted R2: Modell 1=.01. Modell 2=.34. 

***p<.001**p<.01 *p<.05 
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ressurser; det å være interessert i politikk, diskutere politikk med venner og familie og å bry 

seg om valgresultatet forklarer økt deltakelse. Høy utdanning er også signifikant forbundet 

med økt deltakelse, mens inntekt ikke er det, kontrollert for de andre forklaringsvariablene i 

modellen. Samtidig indikerer resultatene at unge er mer aktive enn eldre, og at misnøye med 

regjeringen har en viss mobiliserende effekt. Samlet sett er resultatene i tråd med 

deltakelsesteorien: unge, høyt utdannede og politisk interesserte mennesker er mest aktive på 

den politiske scenen. Til tross for sterke kontroller, er det imidlertid fortsatt en signifikant 

positiv sammenheng mellom sinne og deltakelse. Jo sintere – jo mer aktiv. Resultatet gir 

støtte til hypotese 1, og bereder grunnen for videre analyser av sinnets effekt på politisk 

aksjonisme. 

 

4.4 Sammenhengen mellom sinne og aksjonisme versus partiengasjement (H2.1) 

  Den psykologiske emosjonsteorien legger til grunn at sinne oppstår som en reaksjon 

på opplevd urettferdighet fra en menneskelig og overvinnelig motpart. Sinnemotiverte 

handlinger har til hensikt å initiere en reforhandling om godefordelingen ved å demonstrere 

egen formidabilitet. Hypotese 2.1 antok derfor en signifikant sammenheng mellom sinne og 

aksjonisme, og at effekten av sinne på aksjonisme er større enn effekten av sinne på det 

mindre spontane og mer organiserte partiengasjementet.  

  I tabell 3 viser konstantleddet odds og koeffisientene oddrater, EXP(B). Koeffisientene 

angir faktoren oddsen for å aksjonere øker med når uavhengig variabel øker med en 

skalaenhet mens de andre uavhengige variablene holdes konstant. Det er med andre ord 

krevende å tolke koeffisientene substansielt opp mot hverandre uten omregning, bortsett fra 

retning og signifikans. Koeffisienter over 1 viser positiv sammenheng mens koeffisienter 

under 1 viser negativ sammenheng. 

  Modell 1 i tabell 3 viser at det er en signifikant sammenheng mellom sinne og 

aksjonisme (EXP(B)=1.1, B=.1, S.E=.04, Wald=7,44, p<.01), men ikke partiengasjement, når 

en tar høyde for variabler som i litteraturen har vist seg å ha en effekt på politisk deltakelse. 

Dette gir støtte til hypotese 2.1. Oddsen for å aksjonere ganges med en faktor på 1,1 for hvert 

steg på sinneskalaen. Forskjellen mellom effekten av sinne på aksjonisme versus 

partiengasjement er undersøkt ved å gjøre differansen mellom dem om til avhengig variabel i 

en egen regresjonsanalyse med sinne som uavhengig variabel. Forskjellen er signifikant 

(t=3,68,  p<.001).   

  Av kontrollvariablene er politisk interesse signifikant forbundet med både aksjonisme 
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og partiengasjement, mens partiidentifikasjon ikke har signifikant effekt på aksjonisme, 

kontrollert for de andre forklaringsvariablene i modellen. Når det gjelder demografi, er det 

ikke overraskende at yngre er mer aksjonistiske enn eldre. Det er også i tråd med 

forventningene at aksjonsvilligheten øker med middels og høyere utdanning, sammenlignet 

med den lav-utdannede befolkningen. Det er verdt å merke seg at effekten av utdanning er 

signifikant for aksjonisme, men ikke for partiengasjement, noe som indikerer at aksjonisme 

stiller store krav til kunnskap. Kvinner ser også ut til å aksjonere mer enn menn, mens det er 

motsatt for partiaktivitet, kontrollert for de andre forklaringsvariablene. 

 

Tabell 3 Sammenhengen mellom sinne og aksjonisme versus tradisjonelt partiengasjement 

  EXP(B)-koeffisienter. 

 Modell 1 Modell 2 

 Aksjon Parti Aksjon 

 

Parti 

         

     Sinne  1.10  ** 1.04   1.13 ** 1.05  

Politiske ressurser         

     Politisk interesse 1.49  *** 1.52  *** 1.47 *** 1.52 *** 

     Partiidentifikasjon .86   1.67 *** .91  1.64 ** 

Sosioøkonomiske Ressurser         

     Inntekt .96  1.00  .96  1.00  

     Høy utdanning (ref.=lav) 2.20 *** 1.21  1.99 ** 1.17  

     Middels utdanning (ref.=lav) 1.87 *** .87  1.82 ** .87  

Demografi         

     Kjønn (Høy=kvinne) 1.40 ** .55  *** 1.27  .55 *** 

     Alder .97  *** .99  .97 *** .99  

     Bosted (Høy=by) 1.16  .87  1.17  .86  

Kontekstuell kontroll          

     Misnøye med regjeringen 1.39 *** 1.01   1.24 * 1.02  

     Konstant modell 1 .03 *** .02 ***     

Ideologi         

     Innvandring (høy=positiv)     1.04 * 1.02  

     Økonomi (høy=privat)     1.02  1.01  

     Klima (høy=klimavenn)     1.05 ** .99  

     Religion (høy=sekulær)     1.02  .97  

     Sentralisering (høy=sentral)     .96 * 1.01  

     Konstant modell 2     .01 *** .03 *** 
Hosmer Lemenshov test  

(Signifikant=modellen passer ikke) 

-2LL 

Negelkerke pseudo r2 

H&L=.40 

 

1480,696 

NR2=.26 

H&L=.11 

 

1208,710 

NR2=.18 

H&L=.60 

 

1459,075 

Nr2=.28 

H&L=.03* 

 

1204,316 

NR2=.18 

***p<.001 **p<.01 *p<.05. N=1430. 
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4.5 Sinte, eller bare unge og postmaterielle? (H2.2)   

  Ifølge ny-politikk-perspektivet er aksjonisme forbundet med ensaksengasjement på 

den postmaterielle aksen, i motsetning til den klassiske økonomiske konflikten mellom 

venstre- og høyresiden. Hypotese 2.2 antok at sinne fortsatt har en effekt på aksjonisme, selv 

om variabler som fanger opp postmateriell ideologi legges inn i modellen. Analysen i tabell 3, 

modell 2, er derfor gjennomført med kontroller for de fem sterkeste ideologiske dimensjonene 

som ble identifisert i valgundersøkelsen: Innvandring, klima, økonomi, religion og 

sentralisering.  

  Resultatene viser at sinne er signifikant forbundet med aksjonisme, selv når en tar 

høyde for velgernes ideologiske plassering på fem ulike akser (EXP(B)=1,13, B=.12, S.E=.04, 

Wald=10,81, p<.01). Oddsen for å aksjonere øker med en faktor på 1,13 for hvert steg på 

sinneskalaen, når de andre uavhengige variablene holdes konstant. Analysen gir også støtte til 

antakelsene fra ny-politikk-perspektivet om at postmaterielt orienterte borgere som kjemper 

for klimaet og er positive til innvandring også er mest tilbøyelige til å delta i politisk 

aksjonisme. Effekten av klimaengasjement og innvandringspositivitet på aksjonisme er 

signifikant på henholdsvis .01-nivå og .05-nivå, kontrollert for sinne, ressurser, demografi og 

misnøye med sittende regjering9. Det er ingen signifikant sammenheng mellom plassering på 

den økonomiske aksen mellom høyre- (privat) og venstre (offentlig) eller religion. Det er 

imidlertid signifikant sammenheng på .05-nivå mellom sentraliseringsmotstand og 

aksjonisme. Dette representerer en «eldre» politisk konfliktlinje i Norge. Resultatene tyder på 

at aksjonsviljen er sterkest blant de ruralt orienterte. 

  Totalt sett tegner modell 2 i tabell 3 et bilde som er kjent fra litteraturen: 

postmaterielle posisjoner på «nye» politiske akser, samt politisk interesse, høy utdanning og 

lav alder gir økt aksjonsvillighet. I tillegg mobiliserer misnøye med sittende regjering til 

aksjon. Til tross for sterke kontroller, er sinne positivt forbundet med politisk aksjonisme. En 

slik konservativ test styrker antakelsen om at sinne hører hjemme i forklaringsmodeller for 

politisk aksjonisme. Resultatene gir støtte til hypotese 2.2. 

  For å få et bedre innblikk i hva funnene betyr, kan koeffisientene i modellen regnes 

om til predikerte sannsynligheter (se Skog, 2004, s. 368). Dersom en setter alle de andre 

                                                 

 

9  Det kunne vært nærliggende å tro at det var en kurvelineær sammenheng, ved at det er de mest ytterliggående 

på hver side av aksene som går til aksjon. ANOVA-test av linearitet viser imidlertid at alle indeksene er lineært 

forbundet med aksjonisme, bortsett fra sentralisering. Dette er videre kontrollert ved å dele dimensjonene i 

dummyvariabler, uten signifikante funn som ikke allerede reflekteres når variablene er beholdt som skalaer.    
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forklaringsvariablene ved gjennomsnittsverdien, øker den predikerte sannsynligheten for å 

aksjonere fra 24 prosent til 45 prosent når en går fra 0 til 8 på sinneindeksen. For en 

demografisk sett typisk aksjonist (kvinne på 25 år med høyere utdanning, bosatt i by) som har 

postmaterielle verdier10 øker den predikerte sannsynligheten for å aksjonere fra 52 til 74 

prosent. 

   

4.6 Effekten av sinne varierer mellom utdanningsgrupper (H3) 

Ifølge evolusjonspyskologisk rekalibreringsteori trigges sinne av opplevd 

urettferdighet. Det vil bare være hensiktmessig å initiere en reforhandling dersom 

skjevfordelingen er uproprsjonal utfra ens posisjon i det sosiale systemet. Derfor antok 

hypotese 3 at sinne har en større effekt på aksjonisme i grupper som har store ressurser fra før.  

  Tidligere i kapittelet ble det klart at sinne og aksjonisme samvarierer som forventet 

mellom aldersgruppene, og mellom kjønnene, men ikke mellom grupper med ulike 

sosioøkonomiske ressurser. Utslagene av inntekt på aksjonisme var ikke signifikante, og 

undersøkes derfor ikke nærmere her. For utdanning så vi imidlertid et klart mønster. Høyt 

utdannede er mindre sinte enn lavt utdannede, men de aksjonerer mer. For lavt utdannede er 

det motsatt.  

  Figur 6 belyser dette poenget. Her er totalutvalget delt i to langs medianverdien (2) til 

sinne (>2=høy). Slik kan en sammenligne aksjonsgraden i den sinteste delen av utvalget etter 

utdanningsnivå. I hele befolkningen er det 30 prosent som aksjonerer. Dette tallet stiger til 34 

prosent i den sinteste halvdelen av totalutvalget. Blant sinte og lavt utdannede aksjonerer 24 

prosent. Blant sinte og høyt utdannede er tallet 44 prosent. Det er altså 20 prosentpoeng 

forskjell i aksjonsgrad blant sinte og høyt udannede sammenlignet med sinte og lavt 

utdannede (t=4,95, p<.001). Dette indikerer at det finnes et betydelig sinne i den lavt 

utdannede gruppa som ikke kommer til uttrykk gjennom aksjoner. 

 

                                                 

 

10 1 standardavvik over gjennomsnittet på indeksene innvandring og miljø. Forklaringsvariabler som ikke er 

nevnt er satt til gjennomsnittet.  
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Figur 6 Andel av «de sinte» som går til aksjon etter utdanningsnivå. 

For å undersøke dette forholdet nærmere inneholder den siste regresjonsanalysen 

interaksjonsledd mellom utdanning og sinne11. Av tabell 4 ser vi at det er en signifikant 

negativ interaksjonsseffekt av utdanning og sinne på aksjonisme. Dette vises i tabellen ved at 

interaksjonskoeffisientene for middels og høy utdanning er under 1. Interaksjonskoeffisienten 

er signifikant for både middels utdanning ganget med sinne (EXP(B)=.76, B=-.28, S.E.=.11, 

Wald=6,15, p<.05) og for høy utdanning ganget med sinne (EXP(B)=.76, B=-28., S.E.=.11, 

Wald=6,48, p<.05). Sinnekoeffisienten i tabell 4 viser at oddsen for å aksjonere øker med en 

faktor på 1,43 for hvert steg på sinneskalaen for de lavt utdannede, gitt at andre 

forklaringsvariabler holdes konstant. Tilsvarende oddsrate for middels utdannede og høyt 

utdannede er lik sinnekoeffisienten (1,43) ganget med koeffisienten for interaksjonsleddet 

(0,76). Oddsen for å aksjonere øker altså med en faktor på 1,09 for hvert steg på sinneskalaen, 

både for høyt og for middels utdannede.   

  Resultatene indikerer at sinne har en svakere effekt på aksjonisme for individer med 

middels eller høy utdanning enn for individer med lav utdanning i den samlede 

regresjonsmodellen. Dette kan virke som en direkte kontrast til funnene i figur 6, som viste at 

                                                 

 

11 For å unngå kollinearitetsproblemer er sinnevariabelen sentrert i denne analysen. Det innebærer at en trekker 

gjennomsnittsverdien fra variabelverdiene, slik at 0 i den sentrerte variabelen markerer gjennomsnittet på den 

gamle variabelen.  

44
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sinte lavtutdannede aksjonerer 

mindre enn sinte høytutdannede. 

Begge deler kan imidlertid være 

riktig samtidig. Funnene i 

interaksjonsanalysen tyder på at 

sinne er en viktigere motivasjon 

for å aksjonere blant lavt 

utdannede enn blant middels og 

høyt utdannede, selv om de lavt 

utdannede totalt sett aksjonerer 

minst. Samtidig tyder funnene på 

at høyt utdannede mennesker har et 

annet motivasjonsgrunnlag for å gå 

til aksjon enn de lavt utdannede. 

Aksjonisme er utbredt blant 

mennesker med høy utdanning, 

men resultatene indikerer at de 

høyt utdannede ikke trenger ikke 

være sinte for å delta i slike 

politiske aktiviteter; de motiveres 

også av andre faktorer.     

  Oppsummeringsvis tyder 

funnene på det følgende: Lavt 

utdannede aksjonerer mindre enn 

resten av befolkningen, selv om de 

er sintere. For lavt utdannede som 

likevel deltar i demonstrasjon eller 

opprop er handlingene i større grad motivert av sinne overfor samfunnsutviklingen, 

sammenlignet med gruppene av middels og høyt utdannede. Funnene gir bare delvis støtte til 

hypotese 3: Samfunnsmessig sinne og aksjonisme varierer mellom ulike sosioøkonomiske 

grupper, men det er bare utdanning som gir signifikante utslag, ikke inntekt.  Effekten av sinne 

på aksjonisme varierer signifikant mellom utdanningsgruppene. Men: I strid med hypotesen er 

effekten størst blant de lavt utdannede, ikke de høyt udannede. Dette funnet vil i neste kapittel 

bli diskutert opp mot det teoretiske rammeverket.  

Tabell 4 Interaksjon: Effekten av sinne på 

aksjonisme varierer mellom utdanningsgruppene.  

 

EXP(B)-koeffisienter. 

   

     Sinne (sentrert) 1.43 *** 

Politiske ressurser   

     Politisk interesse 1.47 *** 

     Partiidentifikasjon .91   

Sosioøkonomiske Ressurser   

     Inntekt .96  

     Høy utdanning (ref= lav utdanning) 2.23 *** 

     Middels utdanning (ref=lav utdanning) 2.09 *** 

Demografi   

     Kjønn (Høy=kvinne) 1.27  

     Alder .97 *** 

     Bosted (Høy=by) 1.17   

Kontekstuell kontroll    

     Misnøye med regjeringen 1.24 * 

Ideologi    

     Innvandring (høy=positiv) 1.04 * 

     Økonomi (høy=privat) 1.02  

     Klima (høy=klimavenn) 1.05 ** 

     Religion (høy=sekulær) 1.02  

     Sentralisering (høy=sentral) .96 * 

Interaksjon   

     Sinne (sentrert)*Høy utdanning .76 * 

     Sinne (sentrert)*Middels utdanning .76 * 

Konstant .015 *** 

N=1430. H&L-test=.40. -2LL=1451,601 

Nagelkerke pseudo R2=.29 

***p<.001 **p<.01 *p<.05 
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5. Diskusjon 

Fra resultatdelen peker det seg ut fire hovedfunn som det er verdt å diskutere opp mot 

det teoretiske rammeverket. For det første indikerer resultatene at sinne mobiliserer 

mennesker til politisk aktivitet, selv når en tar høyde for forskjeller i politiske og 

sosioøkonomiske ressurser (H1). Sinne mobiliserer i særdeleshet mennesker til aksjonistiske 

deltakerformer og har ikke tilsvarende effekt på det tradisjonelle partiengasjementet (H2.1). 

Resultatene viser også at sammenhengen mellom sinne og aksjonisme står seg, selv når en tar 

høyde for ideologiske posisjoner som man i ny-politikk-perspektivet antar motiverer til aksjon 

(H2.2). Endelig, indikerer resultatene at effekten av sinne på aksjonisme varierer mellom 

sosiale grupper, men ikke helt som forventet (H3). Sinte med lav utdanning aksjonerer langt 

mindre enn sinte med høy utdanning. Sinne er likevel en sterkere motivasjonsfaktor for de 

lavt utdannede som likevel velger å gå til aksjon, sammenlignet med de middels og høyt 

utdannede.  

  I den første delen av teorikapittelet ble politisk deltakelse spesielt knyttet til politiske 

og sosioøkonomiske ressurser. Politiske ressurser og høy utdanning har vist seg å kunne 

forklare politisk deltakelse i litteraturen (Brady, Verba & Schlozman, 1995; Cross & Young, 

2008; Scarrow & Gexgor, 2010). Dette viste seg også i resultatene i kapittel 4. Basert på 

psykologisk teori var det imidlertid grunn til å tro at også sinne skulle ha en mobiliserende 

effekt på politisk deltakelse, uavhengig av dette.  

  I den evolusjonspsykologiske rekalibreringsteorien (Tooby et al., 2008; Sell, 2011; 

Sell et al., 2017) forstås sinne som en reaksjon på at andre mennesker prioriterer ens interesser 

i mindre grad enn hva en har forventet ut fra egen formidabilitet. Handlingstendensen når et 

sånn sinne først er aktivert, er å initiere en reforhandling som kan jevne ut den opplevde 

urettferdigheten (Sell, Tooby & Cosmides, 2009, Sell, 2011). All politisk deltakelse har som 

mål å påvirke fordelingen av materielle og ikke-materielle goder. Derfor var det grunn til å 

anta at sinne har en generelt mobiliserende effekt på politiske aktiviteter. Resultatene 

bekrefter at sinne hører hjemme i en generell modell over politisk deltakelse, sammen med 

politiske ressurser og utdanning. Glede og frykt ser ikke ut til å ha noen mobiliserende effekt. 

Dette er interessant i seg selv, men ble i dette prosjektet først og fremst brukt som et grunnlag 

for de videre analysene av sinnets effekt på politisk aksjonisme.  

  Selv om generell politisk aktivitet passer med de teoretiske antakelsene om hva som 

trigger sinne og hvordan sinne da motiverer til handling, er samsvaret enda tydeligere for den 

politiske aksjonismen. Aksjonisme kan i et evolusjonspsykologisk perspektiv forstås som et 
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spontant uttrykk for opplevd urettferdighet. Aksjonisme er i slike sammenhenger egnet til å 

demonstrere gruppas styrke overfor makthaverne og initiere en reforhandling av konkrete 

eller abstrakte goder. Denne forståelsen utdypes gjennom det kognitive tolkningsperspektivet, 

som legger til grunn at sinne bidrar til å snevre inn oppmerksomheten og gjøre individet mer 

villig til å ta risiko (Lerner & Keltner 2000; 2001). Sinte individer baserer seg på raske 

heuristiske vurderinger og blir tryggere på de holdningene de har fra før (Lerner & Tiedens, 

2006). Også dette stemmer overens med aksjonisme: Selv i en demokratisk situasjon 

representerer aksjonisme relativt risikable handlinger der deltakerne ofte må eksponere seg i 

det offentlige rom. I teorien fører sinne til at borgerne både blir mer ytterliggående og mer 

tilbøyelige til å strekke seg langt for å rette på en opplevd urettferdighet. Psykologisk teori 

beskriver altså sinne på en måte som gir en intuitiv kobling til aksjonisme. I resultatkapittelet 

ble denne sammenhengen bekreftet empirisk. Sammenhengen, og tolkningen av den, blir 

ytterligere understreket gjennom kontrasten mellom aksjonisme og tradisjonelt 

partiengasjement. Mens sinne motiverer til demonstrasjoner og opprop, er det ingen slik 

effekt på det mindre spontane og mer velorganiserte partiengasjementet.  

  Analysene i kapittel 4 gir videre støtte til ny-politikk-perspektivet, ved at postmateriell 

ideologi har en større forklaringskraft på aksjonisme enn økonomisk ideologi. Helt i tråd med 

Inglehart og kollegers forståelse av de politiske samfunnsendringene i vestlige land de siste 

tiårene, viser resultatene at det er unge, postmaterielle og høyt utdannede mennesker som 

deltar på den ikke-partipolitiske scenen. Det som er oppsiktsvekkende i denne 

sammenhengen, er at sinne likevel tilfører modellen forklaringskraft.  

   Sosioøkonomiske ressurser ble på den ene siden inkludert som 

kontrollvariabler i de statistiske analysene. Forskjeller mellom ulike grupper var imidlertid 

også av teoretisk interesse fra et evolusjonspyskologisk perspektiv. Av resultattabellen i 

kapittel 4.4. så vi at det er politiske ressurser og utdanning som gir signifikante koeffisienter, 

ikke inntekt. Dette kan forstås ved at de rike allerede har store ressurser, og derfor er mer 

fornøyd med sin situasjon, og mindre sinte overfor samfunnsutviklingen (se figur 2): De har 

derfor ingen grunn til å aksjonere. I den grad de likevel deltar i demonstrasjoner og opprop er 

de ikke motivert av sinne. 

  Når det gjelder utdanning, pekte det seg ut et tydelig mønster i resultatene. Lavt 

utdannede er sintere enn andre, men de aksjonerer langt mindre. Det betyr at det finnes mye 

sinne overfor samfunnsutviklingen i denne gruppa, som ikke leder til handling gjennom 

aksjonisme. Evolusjonsteoretisk, kan dette tolkes som at de lavt utdannede er passivisert i en 

politisk marginalisert posisjon, der deres opplevde formidabilitet og velferdsfordelingsrate 
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overfor elitene (WTR) ikke gjør det hensiktsmessig å intervenere. Det betyr imidlertid ikke at 

politisk marginaliserte grupper kan tåle hva som helst uten å handle. Interaksjonsanalysene 

tyder på at sinne er en viktigere motivasjon for lavt utdannede som aksjonerer enn for de høyt 

utdannede som aksjonerer. Ved første øyekast kan disse to funnene se ut til å stå i et 

paradoksalt forhold til hverandre. Begge deler gir imidlertid evolusjonsteoretisk mening. På 

gruppenivå kan de lavtutdannede tåle større urettferdighet i samfunnet før de går til aksjon. 

Noen provokasjoner skaper imidlertid et slikt sinne i individet at det motiveres til handling. 

Sagt på en annen måte: Lavt utdannede tolererer å bli nedprioritert i tråd med sin gruppevise 

posisjon i samfunnssystemet, men dersom elitenes velferdsfordelingsrate (WTR) overfor 

individet blir for lav, trigges et handlingsutløsende sinne, også i denne gruppa. De lavt 

utdannedes aksjonisme ser derfor ut til å være mer sinnedrevet enn aksjonisme i de andre 

utdanningsgruppene. Funnene indikerer samtidig at høyt utdannede har flere 

motivasjonskilder for å gå til aksjon enn det sinnet de selv føler på. I denne oppgaven tester 

jeg ikke hvilke motivasjonsfaktorer dette kan være. En kan imidlertid tenke seg at høyt 

utdannede aksjonerer på vegne av andre svakerestilte grupper. En annen forklaring kan være 

at demonstrasjoner og opprop er en del av de høyt utdannedes kultursfære og en måte å omgås 

sosialt, uten at de politiske sakene i seg selv trigger affekt.    

  Sammenhengen mellom ressurser, sinne og aksjonisme kan utdypes fra det kognitive 

tolkningsperspektivet (Lerner & Keltner, 2000; 2001; Valentino et al., 2011). Ifølge dette 

perspektivet er sinne spesielt forbundet med tolkninger av at situasjonen er under kontroll og 

at «fienden» er mulig å bekjempe. For mennesker med få ressurser, er veien til å oppleve en 

slik kontroll over den politiske situasjonen lenger enn for andre. Kognitivt sett, kan man da 

anta at trusselen blir attribuert til andre antagonister enn de politiske makthaverne (Se 

Bukowski et al., 2017). På gruppenivå leder sinne derfor i mindre grad til politisk handling. 

Dette kan videre bidra til å belyse tilsynelatende motsigelser mellom mine funn og annen 

forskning på politiske følelser i Norge. Resultatene i kapittel fire viste at sinne motiverer til 

ungdommelig aksjonisme, mens Aardal og Syrstad (2019) finner at sinne trigger 

innvandringsmotstand og støtte til Fremskrittspartiet. Det kan virke merkelig at disse 

sammenhengene skal være gyldige samtidig. Ifølge denne oppgavens teoretiske rammeverk er 

imidlertid begge deler fullt forståelig. Sinne knytter seg til en opplevelse av kontroll og økt 

sosialt konfliktnivå. For enkelte mennesker motiverer sinne til konflikt på den politiske 

arenaen og aksjonisme. For andre vil det samfunnsmessige sinnet lede oppmerksomheten mot 

utgrupper som individet føler seg truet av og som de opplever større kontroll og mestring 

overfor, for eksempel innvandrere eller andre minoriteter.  
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  Som et tredje, men tilgrenset, perspektiv, peker forskere innenfor ny-politikk-

tradisjonen (Inglehart, 1979; 2015; Inglehart & Catterberg, 2002) på de faktiske utfordringene 

som knytter seg til å manøvrere seg i et «nytt» politisk landskap. Konfliktlinjer krysser 

hverandre, og det er krevende å finne ut hvordan en skal forholde seg til enkeltsaker som ikke 

har entydig partipolitisk eller ideologisk forankring. Det er på den måten ikke overraskende at 

mennesker med færre intellektuelle ressurser blir mer passive, selv om de er sinte, enn 

mennesker med flere ressurser. Ifølge ny-politikk-perspektivet krever politisk handling i det 

postmaterielle samfunnet nettopp høy utdanning og politisk-kognitive egenskaper, ikke 

nødvendigvis høy inntekt (Inglehart & Catterberg, 2002; Inglehart, 1990). 

  Sett i lys av det kombinerte teoretiske rammeverket gir resultatene innsikt i hvordan 

enkelte borgere blir drevet til aksjon, og hvordan aksjonisme kan føre til nye skiller mellom 

sosiale grupper. Sinne overfor samfunnsutviklingen forklarer sin del av den politiske 

aksjonismen som preger vår tid. Resultatene tyder dermed på at det emosjonelle elementet 

fortjener en plass i de empiriske modellene over politisk aksjonisme.  
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6. Konklusjon 

Hva kan vi lære av denne oppgaven? På den ene siden har sinne en svak effekt på 

aksjonisme, og forklarer lite av den totale variansen. Følelser er også vanskelige å måle med 

surveymetodikk, og det er ikke sikkert at det jeg i denne oppgaven kaller «sinne», egentlig 

reflekterer en faktisk følelse i psykologisk forstand. Forsøket på å skille sinne fra andre 

negative følelser er også betenkelig. Følelser er langt mer komplekse fenomener enn som så, 

både i dagliglivet og i politikken. Vi er sinte og redde om hverandre. Følelsene veksler og 

opptrer sammen i blandingstilstander. Sinne mot et enkeltindivid eller en gruppe kan også ta 

form som entusiasme for ens foretrukne politiske prosjekt, og motsatt. Forståelsen av sinne 

som uavhengig variabel kan dessuten gi inntrykk av at følelser fører til handling, selv om 

effekten like ofte kan gå motsatt vei. Innvendingene mot oppgavens funn er derfor mange. Vi 

skal likevel ikke slå oss helt til ro i pessimismen. Det finnes også grunner til at resultatene kan 

gi viktig innsikt.  

  For det første gir oppgaven støtte for at psykologiske begreper er nødvendige for å 

forstå dagens samfunn og politikk. Selv om statsvitenskapens modeller bekreftes gjennom 

resultatkapittelet, tilfører psykologien både empirisk forklaringskraft og nye teoretiske 

perspektiver å tolke resultatene ut fra. Politiske ressurser, alder og utdanning er de viktigste 

forklaringsvariablene, men følelser kan ikke sees vekk i fra: Det politiske sinnet ser ut til å 

være en del av formelen for å forstå den aksjonismen som preger Norge og andre vestlige 

demokratier i dag. Dette er spesielt viktig i møte med sosiale grupper der det finnes et 

betydelig sinne mot samfunnet, uten at sinnet gir seg utslag i politisk aksjon. Grupper med få 

ressurser kan bli passivisert, enten fordi de selv oppfatter at den politiske kampen ikke kan 

føre noe sted, fordi de opplever liten mestring eller kontroll over de demokratiske 

deltakerformene, eller fordi de i mindre grad enn andre klarer å manøvrere seg i et komplekst 

politisk landskap. Politisk passivitet og sinne som ikke får utløp i samfunnsdebatten kan 

potensielt ha en selvforsterkende effekt og gjøre at noen grupper konsekvent blir nedprioritert 

over tid.  

  Resultatene i denne oppgaven bekrefter at det er engasjement på den postmaterielle 

aksen som i størst grad kommer til uttrykk gjennom aksjonisme. Dersom prediksjonene fra 

ny-politikk-perspektivet fortsetter å slå til i framtiden, vil en stadig viktigere del av 

samfunnsdebatten omhandle konflikter om identitet, natur- og kulturmangfold. Dette er 

konflikter som kan være krevende å omsette til tydelig konflikt mellom de politiske 

maktblokkene. Stadig mer av den politiske diskusjonen kan dermed komme til å foregå 
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utenfor den partipolitiske arenaen. Da er det spesielt tankevekkende at faren for politisk 

pasifisering ser ut til å være større for aksjonisme enn for det tradisjonelle partiengasjementet. 

Sagt på en annen måte: Dersom nye konfliktlinjer blir stadig viktigere, og konfliktenes 

kamparena er forbeholdt unge, postmaterielle, politisk interesserte og høyt utdannede 

mennesker, er faren for politisk eksklusjon stor.  

  Samtidig kan det hende at de lavt utdannedes politiske sinne kommer til uttrykk, men 

bare på helt andre arenaer enn i demonstrasjonstog. Den politiske debatten på internett kan 

være preget av sinne og harde konfrontasjoner (se Wollebæk et al., 2019). Det er derfor verdt 

å spørre seg om de digitale aksjonskanalene fungerer som en ventil for det politiske sinnet 

som ellers holdes tilbake i grupper med få ressurser og lav utdanning. 

  Oppgaven peker imidlertid ikke bare på pasifisering blant mennesker med få ressurser. 

For de lavtutdannede som aksjonerer er sinne overfor samfunnsutviklingen en spesielt viktig 

drivkraft. Dette tyder på at det finnes et stort aksjonspotensiale i denne gruppa. På den ene 

siden er det oppløftende for demokratiet. På den andre siden kan sinnedrevne aksjoner 

potensielt føre til opptøyer, vold og uforsonlig konflikt. Hvorvidt det skjer, avhenger 

imidlertid av om motparten er villig til å reforhandle velferdsfordelingsraten.    

  Det er i den sammenhengen viktig å være klar over at dette forskningsprosjektet 

undersøker fredelige og aksjonsformer. Valgundersøkelsen tar ikke opp i seg de aksjonistene 

som kan tenke seg å bryte loven i sin politiske kamp. Dette har vært sjelden i Norge, men det 

finnes unntak. Konfrontasjonen mellom demonstranter og et lite antall provokatører fra 

organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) i 2020 representerer ett av 

unntakene12. Aksjonene til gruppa Extinction Rebellion samme år viser at også unge 

klimaaktivister er villige til å strekke seg langt for å bli hørt13. Erfaringene fra andre vestlige 

land indikerer at det politiske sinnet i ytterste konsekvens kan gi seg utslag i sammenstøt, slik 

som i for eksempel USA og Frankrike. Dette gjør det spesielt relevant å ha sinne med i 

forklaringsmodeller over politisk deltakelse og aksjonisme. Selv om norske velgere i 

overveldende grad knytter positive følelser til samfunnsutviklingen, er det viktig å være klar 

over hvilket sinne som finnes i befolkningen, hvordan dette kommer til uttrykk, og ikke minst 

hvordan deler av det politiske sinnet blir holdt utenfor den demokratiske og politiske scenen. 

  Funnene i denne oppgaven, og særlig forskjellene mellom ulike sosiale grupper,  

                                                 

 

12 https://www.nrk.no/vestland/kasta-stokkar-og-braut-sperringar-etter-sian-demonstrasjon-i-bergen-1.15131707 
13 https://www.nrk.no/osloogviken/klimaaktivister-sperret-inngangen-til-oljedepartementet-1.15168490 
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motiverer til videre forskning. Kommende prosjekter kan for eksempel undersøke om 

ressursfattigdom i stort leder til en slags «politisk tilbaketrekning», og hvordan dette påvirker 

tilliten til demokratiet og det politiske systemet. Særlig utdanning har vist seg som en sentral 

variabel. Dette er imidlertid et relativt bredt mål med stort potensial for spesifisering. Det vil 

være interessant å undersøke om det er kunnskap og kognitive evner, sosialt miljø eller 

kulturell klasse som gjør utdanning så viktig i denne sammenhengen.  

  Motivasjonen til å lære mer styrkes av den krisesituasjonen verdenssamfunnet, Norge 

inkludert, står i mens denne oppgaven blir skrevet. En kombinert helsekrise og økonomisk 

krise ser ut til å forsterke forskjellene mellom sosiale grupper. Dette skjer i en situasjon der 

den teknologiske utviklingen allerede har gjort arbeidsmarkedet vanskeligere for mennesker 

med lav utdanning. Den neste valgundersøkelsen vil reflektere emosjonelle endringer i 

opinionen gjennom en periode der hverdagslivet og politikken har gått igjennom store og 

varige forvandlinger. Det gir rom for interessante oppfølgingsstudier. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Operasjonaliseringer med referanse til spørreskjema 

 
Variabel Operasjonalisering ID  

(SSB, 2019) 

Spørsmål i valgundersøkelsen 2017 (SSB, 2019): 

https://nsd.no/nsddata/serier/norske_valgundersokelser.html 

Sinne  Additiv indeks 0-8 (Aardal & 

Syrstad, 2019): sinne og 

avsky (1-5) 

163, 166 Når du tenker på samfunnsutviklingen i Norge, hvor sterkt føler du…  

 … sinne (1-5) 

… avsky (1-5) 

Sinne, 

dikotom 

Sinne, delt etter 

medianverdien til sinne (=2) i 

to grupper: 1=høy.  

Sentrert sinne Sinnevariabelen minus 

MEAN(sinne) for å unngå 

kollinearitet i 

interaksjonsanalysene.  

Frykt Additiv indeks 0-8 (Aardal & 

Syrstad, 2019) 

165, 168 Når du tenker på samfunnsutviklingen i Norge, hvor sterkt føler du…  

 … frykt (1-5) 

… nervøsitet (1-5) 

Glede Additiv indeks 0-8 (Aardal & 

Syrstad, 2019) 

162, 164, 167 Når du tenker på samfunnsutviklingen i Norge, hvor sterkt føler du…  

 … glede (1-5) 

… håp (1-5) 

… stolthet (1-5) 

Politisk 

deltakelse 

Additiv indeks,  

Antall deltakerformer siste 

fire år (2013-2017), 0-10. 

  

 

25-33, 

49 

 - Har du i løpet av de siste fire årene….»  

- Skrevet under opprop (0/1) 

- Deltatt i demonstrasjon/aksjon (0/1) 

- Skrevet i avisen for å fremme politisk sak (0/1) 

- Tatt opp en sak i parti/organisasjon (0/1) 

- Sendt skriftlig klage til myndigheter (0/1) 

- Deltatt i diskusjonsgrupper på internett (0/1) 

- Deltok selv i valgkampen for et parti (0/1) 

- Vært/er betalende medlem av noe parti (0/1) 

- Hentet info fra partienes hjemmesider (0/1) 

-  Stemte du ved valget i høst? (0/1) 

Transformert 

politisk 

deltakelse 

Kvadratrotstransformert p.g.a 

skjevfordeling.   

Aksjonisme Dikotom, deltatt i enten 

demonstrasjon eller opprop 

siste fire år.  

25-26 - Har du i løpet av de siste fire årene….»  

- Skrevet under opprop (0/1) 

- Deltatt i demonstrasjon/aksjon (0/1) 

Parti-

engasjement 

Dikotom, deltatt enten på 

partimøter, i valgkamp eller 

som betalende medlem.  

28, 31, 32 - Har du i løpet av de siste fire årene….»  

- Tatt opp en sak i parti/organisasjon (0/1) 

- Deltatt i valgkampen på vegne av et parti (0/1) 

- Vært/er betalende medlem av et parti? 
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Indexinteresse Additiv index, 0-9 etter 

omkoding av variablene fra 0-

3. (midtverdien på variabelen 

om å bry seg om valget er gitt 

verdien 1,5.  

1, 5, 6 - Hvor politisk interessert er du (1-4) 

- Hvor ofte har du diskutert valget med familie og venner (1-4) 

- Brydde du deg om hvilket parti som vant valget i høst? (1-3) 

Parti-

identifikasjon 

Dikotom. Alle som ikke 

identifiserer seg med parti 

eller ikke er særlig overbevist 

er gitt verdien 0. Andre gitt 1.  

64-65 - Tenker du på deg selv som en Ap/SV/Høyre…. –

mann/kvinne, eller føler du deg ikke knyttet til noen av 

partiene? (0-9):Stortingspartiene, 10: andre lister, 11: Er ikke 

knyttet til et parti.  

- Dersom ikke 11 på forrige spørsmål: Er du sterkt overbevist 

av dette partiet eller ikke så overbevist? 1: sterkt overbevist, 0: 

Ikke særlig overbevist.  

Inntekt Persentilene til inntekt 1-10 286 - Hva er din husstands samlede bruttoinntekt i 2016, i 1000.  

Inntekt3 Persentilene til inntekt 1-3 

Utdanning Dummyvariabler  (SSB-

kategorier). 

Høy: Universitet/høyskole. 

Middels: Videregående skole. 

Lav: Grunnskole eller avbrutt. 

53 - Hva er din høyeste fullførte utdanning. 

Kjønn Kvinne=1. Mann=0 39 - Hva er ditt kjønn? 

Alder Alder oppgitt i hele år 253 - Hvor gammel er du? 

Alder3 Alder delt i tre kategorier. 18-

29=1, 30-49=2 50+=3 

264 

Bosted By=1. Bygd=0 285 - Bor du i by eller bygd/tettsted? 

Misnøye 1-5 fra regjeringen har 

gjort en svært god jobb til 

en svært dårlig jobb.  

92 

 

- De siste årene har vi hatt en regjering bestående av 

Høyre og Fremskrittspartiet. Hvor god jobb har de gjort 

(1-4). 
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Vedlegg 2 Sammenheng mellom sinne og aksjonisme (logodds) 

  

 Verdi på sinneskalaen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 

Aksjon (NA) 88 93 104 53 106 51 46 10 9 560 

Ikke aksjon (NIA) 259 198 236 137 301 51 38 14 3 1237 

Odds aksjon NA/NIA 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 1,0 1,2 0,7 3,0 0,5 

Logodds aksjon Ln(odds) -1,20 -0,69 -0,92 -0,92 -0,92 0 0,18 -0.35 1,1 -0,69 

           

Tot. 347 291 340 190 407 102 84 24 12 1797 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


