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Abstract
This essay studies what affects individual’s political participation in Sweden. Specifically, it
examines what affects resources, motivation and networks has on individual’s political
participation and if these effects have a greater or lesser impact during election year compared
to non- election year. The study applies the civic voluntarism model as theory. According to
the theory, individuals who are more motivated and have a good access to resources and
networks participate more in politics. This study relies on a quantitative method completed
with a logistic regressions analysis and the empirical data used was obtained from SOMinstitute, Gothenburg University. Our research concluded that individuals with more access to
resources, networks and high political motivation are more likely to participate in the politics
of Sweden. Furthermore, the study revealed that effects of motivation and network has a
stronger impact on individual’s political participation in Sweden under election year compared
to non-election year.
Keywords: Political participation, The civic voluntarism model, Sweden, Election year, Nonelection year, Logistic regression.
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1. Inledning
Den svenska folkstyrelsen bygger på en fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt. Detta
går att utläsa från regeringsformens första paragraf. All offentlig makt ska utgå från folket där
alla ska ha rätt till att uttrycka sina åsikter, samt lika möjligheter till att delta och vara politiskt
aktiva (Bengtsson 2008, s.11). Enligt den valdemokratiska idealmodellen är valhandling i
allmänna val den viktigaste deltagandeformen för individen att påverka, men detta räcker inte
för att demokratin ska hålla sin balans. Att rösta i allmänna val ger en minimal input och
engagerar individen för lite (Bengtsson 2008, s.51, s.45). Ur ett deltagardemokratiskt
perspektiv är det även viktigt att individen engagerar sig mellan valen då man menar att
demokratin även stiger genom andra former av deltagande. Utöver valdeltagande finns det
flertal andra möjligheter för individen att kunna påverka, allt från att demonstrera, skriva
insändare, kontakta tjänstemän och politiker till att vara politiskt aktiv på arbetsplatsen
(Bengtsson 2008, s.115). Att varje individ har dessa rättigheter var något obekant för bara 100
år sedan (Bengtsson 2008, s.22).
Då demokratin grundar sig i allas lika möjligheter till att delta och vara politiskt aktiva så är
det viktigt att individen finner intresse till att engagera sig på olika sätt. Olika grupper i
samhället engagerar sig i olika utsträckning. Alla individer är inte lika intresserade av politik
och framförallt så har inte alla samma förutsättningar till att vara politiskt aktiva (SKL 2004,
s.8). Representativiteten i demokratin riskerar i dessa fall att bli skev då vissa grupper
dominerar över andra (Oskarsson 2009, s.39). Tidigare forskning pekar på att individer behöver
god tillgång till resurser, motivation och nätverk för att engagera sig, med andra ord krävs det
att individen kan, vill eller blivit tillfrågad till att delta. Dels krävs det resurser i form av tid,
kunskap och pengar för att kunna delta men även motivation för att vilja delta. Tillgång till
nätverk gör att individen rekryteras snabbare in i den politiska sfären vilket ökar sannolikheten
för politiskt deltagande (Verba, Schlozman & Brady 1995a, ss.270–273). Detta går att styrka
med tidigare studier som bland annat har visat att individer med god tillgång till resurser
tenderar att vara mer politiskt aktiva än de som är resurssvaga. Studier genomförda i Amerika
och Finland visar på att resursstarka individer även finner det mer motiverande till att delta om
de har kunskap, tid och pengar (Brady, Verba & Schlozman 1995b; Nygård & Jakobsson 2013).
Forskning visar även att kontexter kan vara av betydelse. Med kontexter avses här olika
sammanhang och omständigheter, i detta fall främst politiska omständigheter såsom
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valspänning som i flera studier visat sig påverka valdeltagande bland annat (Henricsson &
Holmberg 2016, ss.57–59). Omständigheter som dessa förväntas här även påverka andra
former av politiskt deltagande. Få studier har genomförts om detta i svenska kontexter och
därmed är vi intresserade av att undersöka vilka effekter resurser, motivation och nätverk har
på individers politiska deltagande i Sverige. Avsikten är även att undersöka om effekterna
varierar beroende på politiska omständigheter som valår i jämförelse till icke-valår.
1.1 Syfte & frågeställning
Syftet med denna studie är undersöka samt få en ökad kunskap om vad som påverkar individers
politiska deltagande i Sverige. För att uppnå syftet kommer vi att undersöka hur resurser,
motivation och nätverk påverkar individers politiska deltagande. Kontexter som valår och ickevalår kommer även att undersökas för att jämföra om effekterna för individers politiska
deltagande varierar beroende på om det är valår eller inte, samt i vilken utsträckning.
Utgångspunkten för studien kommer att vara politiskt deltagande valår 2014 och icke-valår
2017. I studien kommer följande frågeställningar att besvaras:
Vilka effekter har resurser, motivation och nätverk på individers politiska deltagande i Sverige?
Varierar effekterna för individers politiska deltagande vid valår i jämförelse till icke-valår och
isåfall i vilken utsträckning?
För att fullfölja syftet och besvara frågeställningarna har följande hypoteser ställts upp:
H1 Individer med god tillgång av resurser deltar politiskt i högre utsträckning än individer med
låg tillgång av resurser.
H2 Individer med hög politisk motivation deltar politiskt i högre utsträckning än individer med
låg politisk motivation.
H3 Individer med god tillgång till nätverk deltar politiskt i högre utsträckning än individer med
låg tillgång av nätverk.
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H4 Vid valår har resurser, motivation och nätverk större effekt för individers politiska
deltagande än vid icke-valår.
1.2 Avgränsningar
I denna studie kommer politiskt deltagande att undersökas med avgränsning till individnivå i
Sverige. Vidare kommer en jämförelse att göras för att se om effekterna för individers politiska
deltagande varierar beroende på om det är valår eller inte samt i vilken utsträckning, valår 2014
och icke-valår 2017 är här utgångspunkten. De avgränsningar som gjorts är på grund av att
datan som analyseras är genomförd på individnivå samt att the civic voluntarism model är en
individbaserad förklaringsteori för politiskt deltagande. Åren är utvalda i åtanke till den datan
som funnits tillgänglig för att göra denna studie genomförbar. Datan innehåller variabler som
gör det möjligt att mäta resurser, motivation och nätverk inom ramen för denna studie vilket är
av relevans med kopplingar till den utvalda teorin. Vi är medvetna om att teorins
förklaringsfaktorer tar hänsyn till fler aspekter än vad vi avser att mäta men på grund av
begränsade data har vissa avgränsningar varit nödvändiga. En djupare reflektion kring detta
behandlas i metodkapitlet. Ytterligare avgränsningar är att vissa deltagandeformer uteslutits
med hänsyn till de begränsningar som datan medför. En av de vanligaste deltagandeformerna
som uteslutits är valdeltagande då jämförelsen mellan valår och icke-valår ska vara möjlig att
genomföra så var avgränsningen självklar.
1.3 Disposition
Studien är disponerad i olika kapitel. I kommande kapitel (2) redogörs det teoretiska ramverket
där begreppet politiskt deltagande inledningsvis definieras. Därefter följer först en överskådlig
beskrivning av den utvalda teorin the civic voluntarism model och sedan teorins tre centrala
förklaringsfaktorer följt med hypoteserna. Då teorin inte tar hänsyn till några utomstående
kontexter så redogörs det även för kontextuella sammanhang. Avslutningsvis behandlar
kapitlet en sammanfattning över det teoretiska ramverket och en analysmodell. Kapitel 3
behandlar tidigare forskning med the civic voluntarism model och politiskt deltagande som
utgångspunkt i syfte att skapa en djupare förståelse utifrån andra forskares studier inom ämnet.
I kapitel 4 redogörs och diskuteras studiens metod och tillvägagångssätt. Detta följs upp i
kapitel 5 med resultat och analys som redovisas med hjälp av tabeller. Kapitel 6 behandlar en
sammanfattande analys där också slutsatser redovisas. Avslutningsvis följer kapitel 7 med en
avslutande diskussion om studiens resultat och slutsatser på ett djupare plan.
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2. Teoretiskt ramverk
2.1 Politiskt deltagande
Studiens beroende variabel är individers politiska deltagande i Sverige. Undersökningen
kommer därmed att genomföras på individnivå där den beroende variabeln testas mot ett antal
oberoende variabler i syfte att se vilka effekter resurser, motivation och nätverk har på
individers politiska deltagande i Sverige, för att sedan jämföra om effekterna varierar mellan
valår och icke-valår. Frågan är då vad är politiskt deltagande? Vart drar man gränsen för vilken
form av deltagande som klassas som politiskt?
För att veta var denna gräns går krävs det att man är medveten om vad politik i sig innebär.
Inom statsvetenskapen varierar definitionen på politik som begrepp och någon allmän
definition förekommer inte, men det finns vissa avgränsningar inom ämnets omfattning.
Statsvetaren Åsa Bengtsson lyfter här fram två definitioner, en snävare och en bredare. Den
förstnämnda är avgränsad till att politik handlar om offentlig beslutsaktivitet, här ingår de som
berör politiska institutioner. Den bredare definitionen omfattas av allt som har med makt,
styrning och auktoritet att göra. Denna definition är betydligt bredare och exempelvis maktbruk
menar man även är något som kan förekomma i individers privata liv (Bengtsson 2008, s.116).
På samma sätt som det inte förekommer någon tydlig och allmän definition på politik så
förekommer det ingen för politiskt deltagande, men även här utgår Bengtsson från en snävare
och bredare definition återigen. Det som dock här är viktigt att peka på är att oavsett vilken
definition man väljer att utgå ifrån så är politiskt deltagande en handling från en enskild individ
där det krävs att individen i fråga agerar. Att endast vara intresserad av politik eller ha politiska
åsikter är här inte tillräckligt (Bengtsson 2008, s.117). Den vanligaste och dominanta
definitionen på politiskt deltagande är den som förekommer i snävare form. Denna definition
är avgränsad till de offentliga politiska organen i den representativa demokratin och riktar sig
till politiker och offentliga tjänstemän som innehar den lagstiftande makten. Den bredare
definitionen sträcker sig i en vidare mening där politiskt deltagande beskrivs i olika former av
deltagande och engagemang riktat till vilka aktörer som helst utan någon större begränsning.
Exempelvis kan engagemang på arbetsplatsen här klassas som politiskt (Bengtsson 2008,
ss.116–117). Politiskt deltagande kan med andra ord förekomma i olika former, enligt
Bengtsson är några av de vanligen förekommande att rösta i allmänna val, kontakta politiker,
skriva insändare, demonstrera, donera pengar eller bojkotta produkter (Bengtsson 2008, s.117).
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Det som i denna studie avses med politiskt deltagande följer den bredare definitionen riktat till
olika aktörer dock med avgränsningar till vissa deltagande former. Studien är avgränsad till de
former där individen agerar via: kontaktat en tjänsteman, kontaktat en politiker, skrivit under
en namninsamling och deltagit i en demonstration. Avgränsningarna är gjorda med hänsyn till
de begränsningar som datan medför och mer om detta behandlas utförligare i metodkapitlet.
2.2 The Civic Voluntarism Model
The civic voluntarism model (CVM) är en individcentrerad teori om individers politiska
deltagande som kom att utvecklas av Verba, Schlozman & Brady i Amerika efter upptäckta
brister i det politiska deltagandet hos majoriteten av den amerikanska befolkningen som inte
deltog i annat än de allmänna valen. För att utreda orsaken till bristerna ställdes frågan varför
individer inte väljer att delta, här är det främst tre skäls som anges. Första skälet är att individen
inte kan delta på grund av brist på resurser i form av tid eller pengar. För det andra handlar de
om att individen inte vill delta, här talar man om brist på motivation. Det tredje och sista skälet
är att individen inte blivit tillfrågad till att delta, här handlar det om att individen inte är aktiv i
nätverk i form av organisationer, föreningar eller politiska partier genom vilka individen kan
bli rekryterad till deltagande. Dessa tre skäl grundar CVM- modellens tre förklaringsfaktorer
för politiskt deltagande: resurser, motivation och nätverk som sägs kunna förklara varför vissa
individer deltar och andra inte. Trots skillnader i faktorerna är alla viktiga och beroende av
varandra. Verba, Schlozman och Brady utgår från att individen måste känna motivation till att
engagera sig vilket kan komma till uttryck på olika sätt, exempelvis rösta i allmänna val, delta
i politiska kampanjer eller sprida politiska budskap via sociala medier. I relation till detta menar
man även krävs individuella resurser i form av tid, pengar eller kompetens till att delta. Nätverk
är en annan viktig komponent då man menar att individer som både har motivation och resurser
med större sannolikhet blir tillfrågade till att delta genom att rekryteras in i nätverk och den
politiska sfären vilket på sikt leder till ökat deltagande (Verba, Schlozman & Brady 1995a,
ss.1–3, s.15). Motivation och god tillgång till resurser kan man säga är en förutsättning för
politiskt deltagande, om individen varken känner motivation eller har resurser så minskar
chansen till att de kommer delta även om de skulle bli tillfrågade (Verba et al. 1995a, s. 270).
2.2.1 Resursförklaringar
Resurser är den första förklaringen till politiskt deltagande inom CVM. Med resurser avses här
individens personliga resurser och förutsättningar för att delta, dessa utgörs av tid, pengar och
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medborgerliga färdigheter. Dessa tre resursfaktorer betonas som avgörande för om individen
väljer att delta eller inte (Verba et al. 1995a, ss.270–271). Resurser är av varierande slag och
skiljer sig beroende på inkomst, utbildning, kön, yrke, religion och etnicitet (Verba et al. 1995a,
s.288). En del deltagandeformer kräver tid för att engagera sig politiskt såsom att gå och rösta
eller delta i kampanjarbete. I en del länder krävs även pengar till att bistå politiska kandidater
eller olika kampanjer, i exempelvis USA är detta vanligt. Individer med god ekonomi påstås
överlag ha bättre förutsättningar för deltagande (Verba et al. 1995a, ss.270–271, ss.290–291).
Individer

som

innehar

medborgerliga

färdigheter

i

form

kommunikation-och

organisationsförmåga finner det även lättare att delta. Det innebär att individer som har god
talkapacitet, kan skriva eller är bekväma i att organisera sig och delta i möten med större
sannolikhet engagerar sig politiskt än de som saknar dessa. Dessa färdigheter utvecklas redan
tidigt i livet, i både hemmet och skolan. Redan i skolan utvecklar individen förmågan till att
tala och skriva. Genom samhällskunskap och information om politik och det politiska systemet
får individen ta del av kunskap som uppmuntrar till deltagande som en känsla av medborgerligt
ansvar (Verba et al. 1995a, ss.304–305). Resursstarka individer har visat sig delta i större
utsträckning än andra, både på valdagen men även i andra politiska sammanhang (Bengtsson
2008, s.68). Med denna bakgrund finns det därmed grundläggande belägg för att pröva den
första hypotesen H1: Individer med god tillgång av resurser deltar politiskt i högre
utsträckning än individer med låg tillgång av resurser.
2.2.2 Motivationsförklaringar
Motivation är den andra förklaringen till politiskt deltagande inom CVM- modellen och
handlar om individens motivation till deltagande. En svårighet med att mäta motivation är att
det i många sammanhang kan vara komplext att finna konkreta variabler som mäter individens
motivation (Verba et al. 1995a, s.275). Inom motivation betonas vikten av den psykologiska
benägenheten och intresset för politik samt det politiska systemet som viktiga och avgörande
faktorer för om individen väljer att delta eller inte. Ett exempel är att många individer väljer att
gå och rösta av anledningen att de ser på det som en medborgerlig skyldighet även om deras
röster blandas bland många andra så är det känslan av att kunna påverka som skapar motivation
till att delta (Verba et al. 1995a, s.272). Det är även viktigt att påpeka att individer som har en
positivare syn på det politiska systemet eller generellt känner mer intresse för politik är
betydligt mer motiverade till att delta än de som betraktar det med en negativ syn (Bengtsson
2008, ss.109–110). Detta öppnar upp för att pröva vår andra hypotes H2: Individer med hög
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politisk motivation deltar politiskt i högre utsträckning än individer med låg politisk
motivation.
2.2.3 Nätverksförklaringar
CVM- modellens tredje förklaring till politiskt deltagande är nätverk genom vilka individen
rekryteras till att delta. Med andra ord handlar det om att individen blir tillfrågad till deltagande.
Verba, Schlozman & Brady utgår här från att individens politiska deltagande är beroende av
sociala nätverk och omgivningen såsom skola, arbetsplatsen, organisationer, vänner, släktingar
eller kyrkan (Verba et al. 1995a, s.133). Genom dessa icke-politiska institutioner kan individen
på olika sätt utveckla intresse för politik. Genom att individer interagerar med varandra på
arbetsplatsen, kyrkan eller olika organisationer utvecklar de sina medborgerliga färdigheter och
överför ny kunskap till varandra. Dessa institutioner har ofta ingen direkt politisk koppling
vilket innebär att politiska diskussioner kan uppstå var som helst, allt från matsalen på
arbetsplatsen, möten i organisationer eller under kyrkliga utflykter. Individer som för politiska
diskussioner har större sannolikhet att utveckla intresse för politik vilket i längden även främjar
politiskt deltagande (Verba et al. 1995a, ss.369–370). Utöver dessa icke-politiska institutioner
så är även politiska nätverk såsom partier av betydelse här. Många av de individer som
rekryteras är ofta möjligtvis redan engagerade men genom att de blir tillfrågade till att delta
triggas intresset för deltagande igång (Verba et al. 1995a, s. 273). Känslan av grupptillhörighet
är därmed viktig för det politiska deltagandet. Genom att ha en organisation eller ett politiskt
parti att identifiera sig med stärks motivationen till deltagande. Individer med stark
partisamhörighet upplever valet och andra politiska sammanhang som viktigare än de som inte
känner någon samhörighet (Bengtsson 2008, ss.106–108). Under den senare hälften av
tvåtusentalet har även den teknologiska utvecklingen tagit fart och fått en betydande roll för
individers medverkan i politiken. Idag kan individen bli tillfrågad via sociala medier på internet
och på så sätt rekryteras in i den politiska sfären (Verba et al. 1995a, s.140). Utifrån detta
förväntas individer som ingår i olika nätverk delta mer, vilket öppnar upp för att pröva den
tredje hypotesen H3: Individer med god tillgång till nätverk deltar politiskt i högre
utsträckning än individer med låg tillgång av nätverk.
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2.3 Kontextuella sammanhang
CVM- modellen är en vanligen känd teoretisk modell avseende forskning inom politiskt
deltagande. Trots detta så har den även vissa brister. En brist som är i relevans för denna studie
är att CVM inte tar hänsyn till några utomstående kontexter utan endast förklaringar till varför
vissa individer deltar och andra inte. Med kontexter avses här olika omständigheter. Vanliga
kontextuella sammanhang som kan vara av betydelse är bland annat sociala och politiska
omständigheter. Statsvetarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg betonar vikten av sociala
och politiska kontexter i sin bok Svenska väljare (2016) där de exemplifierar och förklarar
kontexternas betydelse för de allmänna valen i Sverige (Oscarsson & Holmberg 2016, s.48).
Oscarsson & Holmberg diskuterar om hur politiska och sociala omständigheter som vanligtvis
uppstår vid de allmänna valen i Sverige kan förklara individers variation i valdeltagande.
Kontexter som valspänning, regeringsskifte och ideologiska skillnader mellan partier kommer
bland annat till uttryck här. Dessa omständigheter påverkar om individer väljer att ta sig till
valurnorna och rösta, är det exempelvis en kamp om regeringsmakten eller om nationen står
inför viktiga ideologiska beslut så ökar sannolikheten för att fler går och röstar. Valspänning
har vid flera undersökningar visat sig ha en betydande effekt för individers valdeltagande då
spänningen inom politiken tenderar att öka (Henricsson & Holmberg 2016, ss.57–59). Vi tror
därmed att dessa kontexter kan vara viktiga aspekter att ta hänsyn till varför effekterna för
politiskt deltagandet förväntas variera mellan valår och icke-valår. Att gå och rösta är den
deltagandeform som under valår visat sig öka valdeltagandet av den valspänning som råder.
Kontexter som valspänning kan här möjligtvis även vara av betydelse för om individer väljer
att engagera sig genom andra deltagandeformer. God tillgång till resurser, motivation och
nätverk tror vi här kan vara avgörande förutsättningar för individers engagemang. Resurser
skapar förutsättningar för att individer kan delta vilket även gör att de blir mer motiverade och
vill delta. Blir de dessutom tillfrågade till att delta via olika nätverk så ökar chansen ytterligare
till att intresset väcks (Verba et al. 1995a, ss.270–273). I samband med valår och den
valspänning som råder tror vi likt antaganden om valdeltagande att individer med större
sannolikhet även engagerar sig via andra deltagandeformer mer vid valår i jämförelse till ickevalår, vilket öppnar upp för att pröva vår fjärde och sista hypotes: H4: Vid valår har resurser,
motivation och nätverk större effekt för individers politiska deltagande än vid icke-valår.
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2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk & analysmodell
I detta kapitel har en redogörelse gjorts för de teoretiska ansatserna, the civic voluntarism
model och teoretiska kontexter som kan vara av betydelse. Även en definition av vad som avses
med politiskt deltagande har redogjorts. CVM teorin grundar sig i en modell med de tre
förklaringsfaktorerna resurser, motivation och nätverk som kommer att användas för att
förklara individers politiska deltagande i Sverige. Samtliga tre faktorer kommer att tillämpas
för att undersöka vilka effekter de har på individers politiska deltagande.
Utifrån detta har en analysmodell konstruerats (se figur 1) som utgör grunden för studiens
kommande delar. Då studien avser att undersöka vad som påverkar politiskt deltagande med
hjälp av CVM- modellens tre förklaringsfaktorer så kommer de även att utgöra studiens
oberoende variabler. För att fullfölja syftet har indikatorer valts ut för att mäta dessa tre. Som
analysmodellen återspeglar så har månadsinkomst och skolutbildning valts ut för att mäta
resurser. Det innebär att vi med vår första hypotes H1: Individer med god tillgång av resurser
deltar politiskt i högre utsträckning än individer med låg tillgång av resurser förväntar oss att
individer med högre grad av månadsinkomst och skolutbildning även deltar mer. Motivation
kommer att mätas genom nöjdhet med demokratin och politiskt intresse i allmänhet, utifrån vår
andra hypotes H2: Individer med hög politisk motivation deltar politiskt i högre utsträckning
än individer med låg politiskt motivation förväntar vi oss därmed att individer som är nöjda
med demokratin och är intresserade av politik i allmänhet deltar i högre utsträckning.
Den sista förklaringsfaktorn nätverk mäts via medlemskap i någon typ av förening/organisation
1

och diskuterat politik vilket innebär att vi med vår tredje hypotes H3: Individer med god

tillgång till nätverk deltar politiskt i högre utsträckning än individer med låg tillgång av
nätverk slutligen förväntar oss att individer som ingår i någon form av nätverk eller diskuterar
politik deltar politiskt i högre utsträckning. De kontextuella sammanhang som presenterats
kommer att tillämpas för att undersöka huruvida effekterna för politiskt deltagande påverkas
av kontexter som valår och icke-valår. Vår sista hypotes H4: Vid valår har resurser, motivation
och nätverk större effekt för individers politiska deltagande än vid icke-valår innebär således
att vi utifrån teorins antaganden om resurser, motivation och nätverk förväntar oss att effekterna

1

Idrott-/friluftsförening, Miljöorganisation, Politiskt parti/förbund, Facklig organisation, Kulturförening, Pensionärsförening, Humanitär
hjälporganisation och Annan typ av förening/organisation.
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av resurser, motivation och nätverk även har större effekt för individers politiska deltagande
vid valår i jämförelse till icke-valår.
Studiens beroende variabel är som tidigare nämnt politiskt deltagande bestående av fyra olika
deltagandeformer dessa är: kontaktat en tjänsteman, kontaktat en politiker, skrivit under en
namninsamling och deltagit i en demonstration. För att utesluta att det inte finns ett
orsakssamband mellan vår beroende variabel och de oberoende variablerna som orsakas av
någon tredje faktor så har även kontrollvariabler valts ut, dessa är kön, ålder, medborgarskap
och civilstånd.
Figur 1: Analysmodell
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3.Tidigare forskning
3.1 Forskning om CVM
Tidigare forskning visar på att civic voluntarism model är en av de mest tillämpade och
dominanta teorierna för studier inom politiskt deltagande (Lidström 2010, s.2094). I flera
studier som genomförts går det att finna signifikanta samband mellan CVM-modellens
förklaringsfaktorer och politiskt deltagande.
En tidigare genomförd studie av Mikael Nygård och Gunborg Jakobsson i Österbotten, Finland
har analyserat politiskt deltagande bland äldre individer mellan 65–75 år. I studien utgår
författarna från CVM- modellen i syfte att undersöka mönster för politiskt deltagande och
vilken form av deltagande som 65–75 åringar i Österbotten utövar. Studiens grundhypotes
utgår från att äldre som har resurser i form av utbildning och inkomst, ingår i nätverk och
känner motivation till engagemang deltar politiskt i större utsträckning (Nygård & Jakobsson
2011, s.160). Resultatet i studien visade på signifikanta samband där resurser, motivation och
nätverk visade sig ha en stark effekt för bland annat röstningsbeteende. Resurser visade sig
även ha en synlig effekt på andra former av politiskt deltagande som bojkottning där man menar
på att utbildning som resurs visade på en starkt förklarande effekt men inte inkomst och nätverk
(Nygård & Jakobsson 201, s.176).
En annan studie inom området genomfördes av Charles Pattie, Patrick Seyd och Paul Whiteley
i Storbritannien där man analyserade mönster för politiskt deltagande genom att tillämpa tre
teorier, en av dessa var CVM. Argumentet till varför tre teorier valdes ut var för att ingen av
de var tillräckliga för att enskilt förklara politiskt deltagande. Pattie och Seyd uppmärksammar
särskilt två av tre förklaringsfaktorer inom CVM som sticker och det är motivation och nätverk
som visade sig ha effekt på politiskt deltagande. Att bli tillfrågad och rekryterad via nätverk
ökar sannolikheten för att individen väljer att delta, att känna motivation till att engagera sig är
även en viktig del, ju mer intresserade individer är desto större är sannolikheten att de deltar.
Studien visade även att resurser har effekt på olika former av politiskt deltagande, men att
individer med bättre tillgång till resurser engagerar sig mer genom deltagandeformer som är
individualistiska än kollektiva deltagandeformer (Pattie, Seyd & Whiteley 2003, ss.443–446,
461).
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Individens resurser, motivation och nätverk är de tre centrala aspekterna inom CVM som
genom åren studerats där variabler såsom utbildning, inkomst, intresse för politik samt
medlemskap i organisationer, föreningar och politiska partier bland annat mäts. En tidigare
studie som genomförts av Brady, Verba & Schlozman (1995b) visar bland annat på att resurser
har en betydelse för det politiska deltagandet men att det varierar beroende på deltagande form.
Utbildning benämns här som en viktig resurs där politiskt intresse och medborgerliga
färdigheter krävs medan en resurs som inkomst är viktig vid andra former av deltagande där
pengar är en viktig aspekt (Brady, Verba & Schlozman 1995b, s. 271). Det kan förklaras vidare
som exempelvis att när individer ska rösta i de allmänna valen krävs kunskap och intresse för
politik för att välja ett parti att lägga sin röst på medan pengar kan krävas vid andra former som
att betala för att delta i en politisk kampanj. Resurser kan med andra ord beskrivas som en
viktig aspekt inom politiskt deltagande, men för att delta krävs även motivation och vilja till
att engagera sig politiskt. Vad som motiverar individer till politiskt intresse och engagemang
är svårt att mäta då attityder och engagemang inte är tillräckligt mätbara variabler som kan
förklara politiskt deltagande utan påverkas av andra omständigheter som exempelvis resurser.
Individer som har tid, pengar och kunskap är sannolikt mer motiverade till att engagera sig och
delta än de som inte har dessa tillgångar. Att mäta resurser tolkas även som mer tillförlitligt än
att mäta engagemang (Brady, Verba & Schlozman 1995b, s.285).
Andra studier har visat att även nätverk i form av organisationer, samhällsgrupper och
arbetsplatsen kan påverka intresset för politiskt engagemang och deltagande. Studie genomförd
av Scott. D McClurg (2003) har visat att individers intresse för politik och engagemang
tenderar att öka genom påverkan av grupper i den sociala omgivningen såsom kollegor på
arbetsplatsen, familj, vänner eller bekanta. Även medlemskap i politiska partier och andra
organisationer är av relevans här. Den sociala interaktionen gör att individer blir mer politiskt
aktiva genom att de får ta del av kunskap och information från sin omgivning. Diskussioner
med vänner, bekanta, familj eller andra som kan vara intresserade av politik kan påverka
individen till att integreras i den politiska sfären och få ett ökat intresse för politik och
deltagandet (McClurg 2003, s.450).
3.2 Forskning om politiskt deltagande
Politiskt deltagande är ett av statsvetenskapens centrala områden där flertal studier genomförts
i syfte att finna svar på vad som påverkar och driver individers politiska deltagande. Några
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tidigare studier som här är av relevans är från Joanne Miller, Jon.A Krosnick och Susanne
Johansson. Miller och Krosnick är två amerikanska statsvetare som genomfört en studie om
vad som motiverar individer till att delta, de urskiljer här främst två motivationsfaktorer:
politiska förändringshot och förändringsmöjligheter. I studien uppmärksammas särskilt
politiska förändringshot som i studien även visar sig vara den betydande motivationsfaktorn
till varför individer deltar politiskt. Politiska förändringshot innebär oönskade förändringar av
social, ekonomisk eller politisk karaktär. Denna typ av förändringar kan med stor sannolikhet
motivera individer till att delta i syfte att motverka förändringar som inte är till fördel för den
enskilde individen. Ett exempel är att när individer känner sig hotade av en viss politiskt
kandidat som de inte sympatiserar med så ökar sannolikheten till att de även blir mer
motiverade till att delta. Ekonomiska förändringar kan även motivera individer till att delta, ett
exempel är när politiker eller intressegrupper arbetar för skattehöjning och individer väljer att
engagera sig för att motverka förändringen till fördel för sin ekonomi (Miller & Krosnick 2004,
ss.507–509).
En annan studie genomförd av statsvetaren Susanne Johansson analyserar hur, vem och varför
individer deltar politiskt (Johansson 2010 s.55). Johansson beskriver att politiskt deltagande är
ett komplext studerat område och att det inte alltid lätt att förstå orsakerna bakom individers
politiska deltagande men att det finns några faktorer som genom åren visat sig vara av
betydelse. Dessa är kön, utbildning och inkomst. Johansson argumenterar för att män är mer
intresserade av politik och politiska uppdrag än kvinnor. Inkomst och utbildningsnivån bland
könen påverkar även dess inställning till politiken. Individer med hög utbildning och inkomst
har en positivare inställning och deltar politiskt i högre utsträckning (Johansson 2010, s.70).
Med CVM teorin som utgångspunkt avser denna studie att undersöka resurser, motivation och
nätverks effekter för individers politiska deltagande samt jämföra om dessa skiljer sig mellan
valår och icke-valår. Flertal studier har genomförts där forskare studerat individers politiska
deltagande. Den tidigare forskning som presenterats fokuserar främst på vad som påverkar och
driver individers politiska deltagande, vårt bidrag till detta är att bidra till forskningens
utveckling genom jämföra om effekterna för individers politiska deltagande varierar vid valår
i jämförelse till icke-valår i svensk kontext.
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4. Metod
4.1 Kvantitativ metod
För denna studie har kvantitativ metod valts ut då syftet är att undersöka resurser, motivation
och nätverks effekter på individers politiska deltagande med hjälp av enkätdata från SOMinstitutet. Kvantitativ metod är en av de mest förekommande metoderna inom statsvetenskap
och kan tillämpas vid olika studier för att besvara olika typer av forskningsfrågor (Halperin &
Heath 2012, ss.340–342). Kvantitativa studier är vanligen deduktiva vilket innebär att en eller
flera hypoteser deduceras från utvald teori för att sedan testas, vilket är fallet i denna studie
(Bryman 2011, ss.150–151). Vid kvantitativa studier omvandlas datan till siffror och det
vanligaste tillvägagångssättet för att samla in data är att använda sig av enkät- och
intervjuundersökningar beståendes av frågor med olika variabler som valts ut i förväg (Eliasson
2013, s.28). Att omvandla datan till siffror underlättar genomförandet av analyserna då
kvantitativa analyser vanligen genomförs med hjälp av dator som gör det möjligt att bearbeta
stora mängder data med många variabler (Bryman 2011, s.153). Valet av kvantitativ metod
lämpar sig väl för denna studie då den avser att undersöka individers politiska deltagande med
tidigare genomförda enkätundersökningar där många variabler bearbetas och analyseras.
Fördelen med denna metod är att det finns flera olika sätt att summera och presentera datan på
allt från tabeller, grafer och figurer. Genom att summera datan på någon av de alternativa sätt
skapas en tydlig översikt över resultatet som gör det simpelt för utomstående läsare att ta del
av och förstå, men oavsett hur man väljer att summera sin data är det viktigt att det genomförs
korrekt och tydligt (Halperin & Heath 2012, ss.342–346).
4.2 Material & Urval
Materialet som används är sekundärdata från SOM- institutet vid Göteborgs Universitet. SOMinstitutet är en opartisk undersökningsorganisation som genomför årliga enkäter sedan 1986 i
syfte att uppmärksamma svenska opinionsbildningar, vanor, beteenden, åsikter och attityder
om ämnet samhälle, opinion och medier (Göteborgs universitet, SOM- institutet 2019, s.408).
Materialet som kommer att analyseras består av tidigare genomförda enkätundersökningar med
fyra enkäter för år 2014 och sex enkäter för 2017. I denna studie har en enkät från varje år valts
ut för att möjliggöra undersökningen i lika utsträckning med variabler baserade på samma urval
av frågor. Urval av data har gjorts med hänsyn till den utvalda CVM teorin som ligger till grund
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för denna studie. Teorin tar hänsyn till att mäta fler aspekter än de vi avser men på grund av
begränsade data för båda åren så har vissa metodologiska avgränsningar varit nödvändiga.
SOM- institutet genomför slumpmässiga urval där respondenter varje år slumpas fram genom
sannolikhetsurval för att spegla den svenska befolkningen i så stor utsträckning som möjligt,
vilket möjliggör ett generaliserbart resultat. Urvalsramen för enkäterna består av
folkbokföringsregistret från Skatteverket och omfattar alla svenska och utländska medborgare
som är folkbokförda i Sverige (Göteborgs universitet, SOM-institutet 2019, s.409).
4.3 Analysmetod
För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har logistisk regressionsanalys tillämpats
som analysmetod där ett antal analyser genomförts i dataprogrammet för statistiska analyser,
SPSS. En generell beskrivning av regressionsanalys är att det är ett flexibelt och kraftfullt
analysverktyg då det går att analysera många variabler med olika sorters data (Esaiasson,
Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s.391). Logistisk regressionsanalys tillämpas
när den beroende variabeln är binär, det vill säga att den har två värden 0 eller 1. Logistisk
regression beräknar sannolikheten för att ett fenomen ska inträffa eller inte inträffa vilket här
innebär sannolikheten för att individer ej deltagit =0 eller har deltagit =1. Metoden lämpar sig
väl för denna studie då vår beroende variabel politiskt deltagande är binär samt att metoden gör
det möjligt att uttala oss om effekter för politiskt deltagande med många oberoende variabler
(Halperin & Heath 2012, ss.405–406).
Precis som linjär regressionsanalys så används logistisk regression i syfte att pröva om det finns
samband mellan beroende och oberoende variabler. Skillnaden är att logistisk regression inte
antar

linjära

samband

och

att

regressionskoefficienten

tolkas

annorlunda.

Regressionskoefficienten vid logistisk regression beräknar odds/sannolikheten för förändring i
den beroende variabeln till skillnad från linjär som beräknar förändring i den beroende
variabeln när den oberoende variabeln ändras med ett steg (Edling & Hedström 2003, s.180;
Halperin & Heath 2012, s.406). I logistisk regressionsanalys anger exponenten av
regressionskoefficienten Exp (B) hur den oberoende variabeln förändrar oddsen i den beroende
variabeln, vilket följande innebär hur våra oberoende variabler påverkar sannolikheten för
utfallet som vår beroende variabel avser. I våra analyser kommer därför Exp (B) ange hur de
oberoende variablerna påverkar sannolikheten för politiskt deltagande. Om Exp (B) antar
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värdet 1 finns det ingen effekt, visar koefficienten däremot under 1 tyder det på att den
oberoende variabeln har negativ effekt på den beroende och indikerar att sannolikheten för
politiskt deltagande minskar, medan ett värde över 1 indikerar att den oberoende variabeln har
en positiv effekt på den beroende och att sannolikheten för politiskt deltagande ökar. I syfte att
jämföra om effekterna för politiskt deltagande varierar mellan valår och icke-valår finns det
olika tillvägagångssätt. En metod är att beräkna Exp (B) koefficiententernas kvotvärde vilket
innebär att man jämför effekternas storlek vid olika tidpunkter. Genom att dividera Exp (B)
koefficienternas värden med varandra får man fram skillnaden i effekterna. Om kvotvärdet
visar 1 finns ingen skillnad i effekterna mellan tidpunkterna, visar värdet under 1 så är effekten
mindre vid den ena tidpunkten i jämförelse till den andra och visar värdet över 1 så är effekten
större (Halperin & Heath 2012, ss.406–407). Ett exempel på detta är att om kvotvärdet visar
1,20 så innebär det att sannolikheten är 20 procent större vid valår än icke valår, och därmed
effekten av den oberoende variabeln på den beroende variabeln.
Likt den linjära regressionen så kollar man även om sambanden är signifikanta, vilket innebär
att signifikansen inte får överstiga 0,05 procent. Signifikansvärde som visar 0,05 indikerar att
vi med 95% säkerhet kan uttala oss om att effekten som visas finns i den bakomliggande
populationen och inte orsakas av slumpmässig variation. Om signifikansen däremot överstiger
0,05 nivån innebär det att vi inte med säkerhet kan uttala oss om att effekten som visas finns
säkerställd i den bakomliggande populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.186).
Vid logistisk regression kollar man även på den så kallade förklaringsgraden som här benämns
Nagelkerke R Square och tolkas lite annorlunda. Till skillnad från den linjära förklaringsgraden
anger Nagelkerke hur mycket avstånden minskar mellan det förväntade värdet för politiskt
deltagande med endast konstanten och det faktiska värdet med oberoende variabler inkluderade
i regressionsmodellen. Med andra ord anger Nagelkerke hur bra våra oberoende variabler är på
att förutsäga politiskt deltagande (Helperin & Heath 2012, s.411).
4.3.1 Index
Utifrån de fyra deltagandeformerna har ett index konstruerats för politiskt deltagande där
samtliga variabler för deltagandeformerna samlats i en variabel. Genom att skapa ett index blir
datan mer lätthanterlig att analysera i en samlad variabel och underlättar resultatredovisningen
genom att ge en tydligare översikt. Analysenheterna blir även mer tillförlitliga att mäta genom
ett index än enskilt var för sig (Esaiasson et al. 2017, s.397). När man konstruerat ett index är
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det först viktigt att ta reda på om variablerna mäter samma teoretiska fenomen, det vill säga att
de samvarierar med varandra. Detta undersöks genom ett reliabilitetstest i SPSS med hjälp av
ett mått som heter Cronbach’s alpha. Måttet varierar mellan 0 och 1, ju närmare 1 värdet är
desto högre är samvariationen. En regel brukar vara att måttet ska överstiga 0,7 för att index
sammanslagningen ska vara lämplig (Barmark & Djurfeldt 2015, ss.109–110). Vid reliabilitets
testet visade måttet 0,743 för år 2014 och 0,754 för år 2017 vilket innebär att måttet överstiger
regelnivån och att index sammanslagningen för politiskt deltagande därmed är lämplig.
4.3.2 Omkodning & kategorisering av variabler
Logistisk regressionsanalys bygger som tidigare nämnt på två värden 0 och 1. I syfte att
genomföra analyserna på bästa möjliga sätt som underlättar hantering av datan och tolkning av
resultaten så har vissa variabler kodats om (Halperin & Heath 2012, ss.405–406). För att skapa
en tydlig översikt över de omkodningar som genomförts har en tabell skapats.
Tabell 1: Omkodning av variabler
Omkodning av
variabler

0

1

Ej deltagit

Deltagit

1.Ja, under de senaste
12 månaderna.
2. Ja, för en längre tid sen.
3. Nej

2 & 3= Ej
deltagit

1 = Deltagit

Medlem
organisation/förening

1.Nej
2. Ja
3. och har något uppdrag

Nej

Ja
Och har något uppdrag

Kön

1. Kvinna
2. Man
3. Annat
1. Ensamstående
2. Sambo
3. Gift/partnerskap
4. Änka/änkling
1.Mycket intresserad
2.Ganska intresserad
3.Inte särskilt intresserad
4.Inte alls intresserad
1.Mycket nöjd
2.Ganska nöjd
3.Inte särskilt nöjd
4.Inte alls nöjd

Kvinna

Man

1&
4=Ensam

2 & 3 = I en relation

Politiskt deltagande
index
Alla
deltagandeformerna

Civilstånd

Politiskt intresse

Nöjdhet med
demokratin

Ursprungsalternativ

1.Inte alls intresserad
2.Inte särskilt intresserad
3.Ganska intresserad
4.Mycket intresserad
1.Inte alls nöjd
2.Inte särskilt nöjd
3.Ganska nöjd
4.Mycket nöjd
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Då vi främst är intresserade om individer har deltagit i någon form år 2014 respektive år 2017
har svarsalternativen för indexet och alla deltagandeformerna enskilt kodats om till 0=ej
deltagit och 1=deltagit. Vår oberoende nätverksvariabel medlem i organisation/förening samt
två av våra kontrollvariabler kön och civilstånd har även kodats om i syfte för att underlätta
tolkningen av analysernas resultat då dessa består av flera värden samt att få individer hade
besvarat vissa svarsalternativ, vilket visade höga standardfel i SPSS vid analysernas
genomföranden. Kontrollvariabeln ålder har även kodats om och delats in i tre kategorier (se
tabell 2) nedan, även denna omkodning genomfördes på grund av att analyserna visade höga
standardfel och att få hade angivit svar på ålder. Slutligen har även våra två
motivationsvariabler nöjdhet med demokratin och politiskt intresse även kodats om för att
underlätta tolkning och redovisning av analysernas resultat. Ursprungligen var variablerna
kodade: mycket nöjd/mycket intresserad = låga värden och att inte alls nöjd/inte alls intresserad
= höga värden, vilket skulle innebära att vi istället mäter hur politiskt deltagande förändras om
individer är missnöjda med demokratin och inte är intresserade av politik. Då detta inte skulle
gå i linje med våra hypoteser om att individer som är nöjda med demokratin och politiskt
intresserade deltar i högre utsträckning så har denna omkodning varit nödvändig.
Tabell 2: Omkodning av åldervariabel
Ålder

Lägsta-30 = 1
31–50 = 2
51-högsta = 3

Vissa av de variabler som används i denna studie är kvalitativa och därmed har vi vid
analysernas genomförande valt att kategorisera dessa för att skilja på olika svarsalternativ. Vid
kategorisering anges ett svarsalternativ som referenskategori vilket ställs in i SPSS. De
variabler som har kategoriserats är tre av våra kontrollvariabler: kön, civilstånd och
medborgarskap. Resterande oberoende variabler har vi valt att inte kategorisera på detta sätt
då få individer hade angivit en del svarsalternativ vilket vid analysernas genomförande återigen
visade höga standardfel och icke signifikanta resultat.
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4.4 Diskussion om tillförlitlighet
4.4.1 Validitet
Validitet handlar i stort om undersökningen och resultatets giltighet samt att vi mäter det vi
påstår mäta (Esaiasson et al. 2017, s.58). Med undersökningens giltighet menas att
undersökningen är genomförd på ett så korrekt sätt som möjligt med relevanta mått i syfte att
mäta det man undersöker. Resultatets giltighet handlar däremot om man fått resultat som
överensstämmer med verkligheten, det vill säga att vi har lyckats föra över vår teoretiska
förståelse till mätbara indikatorer på ett sådant sätt att de återspeglar det vi avser att mäta
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.104). Vid kvantitativa studier är det viktigt att
resultat och slutsatser är tolkade på ett korrekt sätt för att uppnå så hög validitet som möjligt
(Bryman 2011, s.153). Man brukar urskilja olika former av validitet, nedan diskuteras intern
validitet och begreppsvaliditet.
Intern validitet & Begreppsvaliditet
Den interna validiteten innebär att vi kan dra giltiga slutsatser utifrån de analysenheter vi har
inkluderat i analyserna, vilka ofta kan vara begränsade. De mått som valts ut ska
operationaliseras på ett bra sätt så att de återspeglar de man vill mäta, det vill säga en god
begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet utgör ett viktigt kriterium vid kvantitativa studier och god
begreppsvaliditet förutsätter även hög reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Ett mått som inte
är tillräckligt tillförlitligt ger svag validitet vilket leder till att studien består av systematiska fel
varje gång det felaktiga måttet används (Bryman 2011, s.50). När det gäller studiens
begreppsvaliditet kan den med säkerhet antas som god då vi med utgångspunkt i teorin lyckats
finna mätbara variabler för att mäta politiskt deltagande, resurser, motivation och nätverk.
Teorin i sig tar hänsyn till fler aspekter än vad som avses i denna studie men på grund av
begränsningar som datan medför har avgränsningarna varit nödvändiga. Likaså gäller det den
beroende variabeln politiskt deltagande som omfattar fler deltagandeformer än de som mäts i
studien. Fördelen med denna avgränsning är att de deltagandeformer som valts ut speglar den
teoretiska definitionen väl i förhållande till studien vilket därmed förutsätter studiens
begreppsvaliditet som god.
Intern validitet handlar även om att det inte finns en tredje faktor som påverkar relationen
mellan de beroende och oberoende variablerna (Essaiasson et al. 2017, s.59). För att säkerställa
att de effekter som visas inte påverkas av en tredje faktor har vi inkluderat fyra kontrollvariabler
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i analyserna i syfte att utesluta eventuella orsakssamband. Sammantaget kan den interna
validiteten antas som relativt god då vi med utgångspunkt i teorin funnit mätbara indikatorer
som mäter de vi vill mäta samt att vi kontrollerat att det inte finns en tredje faktor som påverkar
effekterna som visas mellan våra beroende och oberoende variabler.
4.4.2 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet eller extern validitet handlar om att kunna generalisera sitt resultat vidare till
en större population baserat på de urval som gjorts i undersökningen. Det kan även handla om
att generalisera till en eller flera kontexter (Esaiasson et al. 2017, s.59). I kvantitativa studier
strävar man vanligtvis efter ett så generaliserbart resultat som möjligt. Det innebär att om man
undersöker ett fenomen där ett antal personer besvarat en enkät vill man kunna generalisera
detta vidare för de personer som inte deltagit i enkäten (Bryman 2011, ss.168–169). I de fall
där de inte är möjligt att inkludera alla så lämpar sig slumpmässigt urval som en bra metod i
syfte att uppnå ett så representativt urval som möjligt. Ett korrekt genomfört slumpmässigt
urval resulterar i en relativt god representation av den större populationen vilket även gör
resultatet generaliserbart (Esaiasson et al.2017, s.171). SOM-institutet genomför slumpmässiga
urval i syfte att återspegla den svenska befolkningen i så stor utsträckning som möjligt, dock
så förutsätter inte denna metod representativitet då det finns faktorer i urvalsprocessen som kan
försvaga representativiteten (Bryman 2011, s.169). Naturliga bortfall och svarsvägran är här
vanliga vilket kan leda till avvikelser från representativiteten mellan populationen och urvalet
(Göteborgs universitet, SOM-institutet 2019, s.415). Då vi endast använt oss av en enkät för
båda åren innebär det att resultatet inte är så generaliserbart i jämförelse om vi hade inkluderat
ett större urval av enkäter. Trots detta går det att generalisera resultatet vidare till den större
populationen med åtanke i att det kan finnas felmarginaler. Felmarginalen minskar ju fler
analysenheter som ingår i analyserna.
4.4.3 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och huruvida en studies resultat blir detsamma om de
genomförs på nytt (Bryman 2011, s.49). Bristande reliabilitet kan orsakas av slump eller
slarvfel vid inmatning och efterarbete av data (Esaiasson et al. 2017, s.72). Det som stärker
studiens reliabilitet är att vi har använt oss av sekundärdata från SOM- institutet som dessutom
är en opartisk undersökningsorganisation vilket innebär att vi med säkerhet kan anta att datan
är av god kvalité. Det finns flera fördelar med att använda sig av andras data. Genom att
använda sig av sekundärdata sparar man dels tid i jämförelse om man hade genomfört
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insamlingen på egen hand, det innebär även att man har mer tid att fokusera på sina analyser
och dess resultat. Insamling av data tar oftast även upp mycket tid och ställer krav på
koncentration i syfte att lära sig olika metoder för insamling (Bryman 2011, ss.300–303). Det
som möjligtvis kan försvaga studiens reliabilitet är eventuella felinmatningar av datan och de
omkodningar som gjorts. I syfte att motverka detta har vi arbetat systematiskt och noggrant
genom att dubbelkontrollera alla inmatningar av siffror samt genomförda omkodningar. Vidare
har vi även vid analysernas genomförande kontrollerat att alla steg som logistisk regressions
analys kräver har efterföljts och genomförts korrekt.
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5. Resultatredovisning & analys
Analyserna har genomförts med logistisk regressionsanalys som analysmetod där sammanlagt
tio analyser genomförts för respektive år. Fem analyser har körts utan kontrollvariabler och
fem med kontrollvariabler för att säkerställa att det inte finns någon tredje faktor som orsakar
relationen mellan våra beroende oberoende variabler. Nedan följer en redogörelse av resultatet
för år 2014 respektive 2017 följt med tabeller för att skapa en tydlig översikt över de resultat
som presenteras. Resultaten som presenteras nedan är från analyserna med kontrollvariabler
inkluderade. 2 Först har en gemensam prövning genomförts mot det konstruerade indexet för
politiskt deltagande och sedan har enskilda analyser genomförts för de fyra deltagandeformerna
i syfte att se om effekterna ser olika ut beroende på deltagandeform. I denna studie är det främst
index prövningen som står i fokus då vi främst är intresserade av de effekter som resurser,
motivation och nätverk har på det politiska deltagandet överlag.
5.1 Politiskt deltagande 2014
I tabell 3 som följer nedan presenteras resultatet över de effekter som resurser, motivation och
nätverk indikerar för år 2014. I tabellen ingår fem modeller där modell 1 representerar indexet
för politiskt deltagande och resterande modeller representerar de fyra olika deltagandeformerna
enskilt.
Tabell 3 – Analysernas resultat för år 2014
Modell 1
Politiskt
deltagande
index
Exp (B)
(Signifikans)

Modell 2
Kontaktat en
tjänsteman

Modell 3
Kontaktat en
politiker

Exp (B)
(Signifikans)

Exp (B)
(Signifikans)

Resurser
Skolutbildning

1,222
Sig (0,006)

1,225
Sig (0,001)

Motivation
Nöjdhet med
demokratin

0,812
Sig (0,032)

0,739
Sig (0,018)

1,451
Sig (0,000)

1,435
Sig (0,011)

2014

Modell 4
Skrivit under
en namninsamling
Exp (B)
(Signifikans)

Modell 5
Deltagit i en
demonstration
Exp (B)
(Signifikans)

Resurser
Månadsinkomst

Motivation
Intresse av politik

2

0,880
Sig (0,038)
0,784
Sig (0,026)

2,256
Sig (0,000)

1,331
Sig (0,012)

2,650
Sig (0,000)

Analyser genomfördes även utan kontrollvariabler för år 2014 och 2017, men visade inga drastiska skillnader i effekterna. Se bilaga 3 och

4.
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Nätverk
Diskuterat politik
Nätverk
Idrott/friluftsförening
Nätverk
Miljöorganisation
Nätverk
Politiskt parti/
förbund
Nätverk
Facklig organisation
Nätverk
Kulturförening

1,230
Sig (0,000)

1,169
Sig (0,012)

1,409
Sig (0,000)

1,152
Sig (0,004)

1,301
Sig (0,032)

1,959
Sig (0,004)

2,190
Sig (0,039)

1,770
Sig (0,010)

2,937
Sig (0,000)

2,752
Sig (0,000)

5,037
Sig (0,000)

3,348
Sig (0,001)

1,677
Sig (0,045)

Nätverk
Pensionärsförening
Nätverk
Humanitär
Hjälporganisation
Nätverk
Annan typ
förening/organisation

1,476
Sig (0,026)

2,181
Sig (0,000)

1,424
Sig (0,015)

1,773
Sig (0,014)

Konstanten

0,130

0,008

0,013

0,114

0,041

Nagelkerke R2

0,209

0,165

0,310

0,153

0,259

Antal fall

1362

1370

1371

1370

1365

I modell 1 presenteras resultatet av de effekter som resurser, motivation och nätverk visar på
indexet politiskt deltagande. Variabler som i modellen inte visar signifikanta resultat är
månadsinkomst, medlem i idrott-/friluftsförening, medlem i miljöorganisation, medlem i facklig
organisation, medlem i kulturförening och medlem i pensionärsförening. De variabler som
visar signifikanta resultat är resursvariabeln skolutbildning, motivationsvariablerna nöjdhet
med demokratin och intresse av politik och slutligen fyra nätverksvariabler, dessa är diskuterat
politik, medlem i politiskt parti/förbund, medlem i humanitär hjälporganisation och medlem i
annan typ av förening/organisation.
Modellen visar att skolutbildning (Exp (B) =1,122) har en positiv effekt på politiskt deltagande.
Vidare innebär det att ju högre grad av utbildning individer har desto högre är sannolikheten
för politiskt deltagande än för de individer som har lägre grad av utbildning. Nöjdhet med
demokratin (Exp (B) = 0,812) visar däremot en negativ effekt vilket avser sannolikheten för
negativ förändring i politiskt deltagande. Detta innebär att om individer är nöjda med
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demokratin är sannolikheten för politiskt deltagande mindre än om de är missnöjda. Den andra
motivationsvariabeln intresse av politik (Exp (B) = 1,451) anger däremot en positiv effekt
vilket innebär ju mer individer är intresserade av politik desto högre är sannolikheten för
politiskt deltagande än för de individer som inte är intresserade alls. Modellen indikerar även
att nätverksvariabeln diskuterat politik (Exp (B) = 1,230) ökar sannolikheten för politiskt
deltagande. Resultatet som visas innebär att ju mer individer diskuterar politik desto högre är
sannolikheten för att de kommer att delta i jämförelse till individer som inte diskuterar alls.
Vidare visar även medlemskap i politiskt parti förbund (Exp (B) = 2,937) humanitär
hjälporganisation (Exp (B) = 1,476) och annan typ av organisation/förening (Exp (B)= 1,424)
positiva effekter på politiskt deltagande. Utifrån detta kan vi i modell 1 utläsa att individer som
är medlemmar i något politiskt parti/förbund, humanitär hjälporganisation eller annan typ av
förening/organisation med högre sannolikhet även deltar i jämförelse till de som inte är
medlemmar.
5.1.1 Olika deltagandeformer 2014
I tabell 3 identifieras även resultat av de effekter som resurser, motivation och nätverk visar
ställt mot de fyra deltagandeformerna enskilt i modell 2, 3, 4 och 5. Utifrån tabellen ser vi att
effekterna delvis varierar mellan de olika formerna.
Modell 2-Kontaktat en tjänsteman
I modell 2 presenteras resultat för deltagandeformen kontaktat en tjänsteman. De variabler som
här inte visar signifikanta resultat är månadsinkomst, medlem i idrott-/friluftsförening, medlem
i miljöorganisation, medlem i facklig organisation, medlem i kulturförening, medlem i
pensionärsförening, medlem i humanitär hjälporganisation och medlem i annan typ av
förening/organisation.

Signifikanta

variabler

är

resursvariabeln

skolutbildning,

motivationsvariablerna nöjdhet med demokratin och intresse av politik samt två
nätverksvariabler diskuterat politik och medlem i politiskt parti/förbund. Samtliga utom en
visar positiva effekter på deltagandeformen.
Utifrån tabell 3 kan vi utläsa i modell 2 att skolutbildning (Exp (B) = 1,225) visar en ökad
sannolikhet för att kontakta en tjänsteman. Resultatet indikerar att ju högre grad av utbildning
individer har desto högre är sannolikheten för att kontakta en tjänsteman i jämförelse till de
som har lägre utbildning. Nöjdhet med demokratin (Exp (B) = 0,739) visar däremot att

24

sannolikheten för att kontakta en tjänsteman minskar om individer är nöjda med demokratin då
effekten är negativ. Intresse av politik (Exp (B) = 1,435) visar positiv effekt vilket indikerar att
i takt med att individers intresse för politik växer så ökar även sannolikheten för att kontakta
en tjänsteman. Vidare indikerar modellen även att diskuterat politik (Exp (B) = 1,169) ökar
sannolikheten för individer att kontakta en tjänsteman. Ju mer individer diskuterar politik desto
högre är sannolikheten för att de kontaktar en tjänsteman. Medlemskap i politiskt parti/förbund
(Exp (B) = 2,752) visar även en positiv effekt här vilket betyder att individer som är
medlemmar i ett politiskt parti/förbund med högre sannolikhet kontaktar en tjänsteman i
jämförelse till de individer som inte är medlemmar.
Modell 3 Kontaktat en politiker
Modell 3 representerar deltagandeformen kontaktat en politiker. De variabler som här inte visar
sig signifikanta är skolutbildning, månadsinkomst, nöjdhet med demokratin, medlem i
miljöorganisation, medlem i facklig organisation, medlem i pensionärsförening och medlem i
humanitär hjälporganisation. Variabler som är signifikanta och som vidare kommer att tolkas
är motivationsvariabeln intresse av politik och nätverksvariablerna diskuterat politik, medlem
i idrott-/friluftsförening, medlem i politiskt parti/förbund, medlem i kulturförening och medlem
i annan typ av förening/organisation. Utifrån resultatet ser vi att ingen av resursvariablerna
visar signifikanta resultat för denna deltagandeform.
Samtliga signifikanta variabler har positiva effekter på kontaktat en politiker vilket avser
sannolikhet för positiv förändring för denna deltagandeform. Intresse av politik (Exp (B) =
2,256) indikerar att ju mer intresserade individer är av politik desto högre är sannolikheten för
att kontakta en politiker. Nätverksvariabeln diskuterat politik (Exp (B) = 1,409) indikerar även
ökad sannolikhet vilket här innebär att ju mer individer diskuterar politik desto högre är
sannolikheten för att de kommer att kontakta en politiker i jämförelse till individer som inte
diskuterar politik. Medlemskap i idrott-/friluftsförening (Exp (B) = 1,770), politiskt
parti/förbund (Exp (B) = 5,037) kulturförening (Exp (B) = 1,677) eller någon annan typ av
förening/organisation (Exp (B) = 1,773) visar även att sannolikheten för att kontakta en
politiker ökar. Det innebär att individer som är medlemmar i någon av dessa med högre
sannolikhet kontaktar en politiker än de som inte är medlemmar.
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Modell 4 Skrivit under en namninsamling
I modell 4 redovisas de resultat som resurser, motivation och nätverk visar för
deltagandeformen skrivit under en namninsamling. Likt deltagandeformen kontaktat en
politiker så visar resursvariablerna skolutbildning och månadsinkomst inga signifikanta
resultat, fler variabler som inte visar signifikanta resultat är medlem i idrotts-/friluftsförening,
medlem i politiskt parti/förbund, medlem i facklig organisation, medlem i kulturförening,
medlem i pensionärsförening och medlem i annan typ av förening/organisation. De variabler
som här är signifikanta är nöjdhet med demokratin, intresse av politik, diskuterat politik,
medlem i miljöorganisation och medlem i humanitär hjälporganisation.
Nöjdhet med demokratin (Exp (B) = 0,784) visar negativ effekt vilket innebär att om individer
är nöjda med demokratin är sannolikheten mindre för att de kommer skriva under en
namninsamling i jämförelse till individer som är missnöjda. Övriga variabler visar däremot
positiva effekter och sannolikheten för positiv förändring för att individer skriver under en
namninsamling. Modellen indikerar att intresse av politik (Exp (B) = 1,331) ökar sannolikheten
för att individer skriver under en namninsamling, med andra ord innebär det att i takt med att
individers intresse för politik växer så ökar även sannolikheten för att de kommer skriva under
en namninsamling. Diskuterat politik (Exp (B) = 1,152) visar även positiv effekt vilket innebär
att ju mer individer diskuterar politik desto högre är sannolikheten för att skriva under en
namninsamling. Att vara medlem i miljöorganisation (Exp (B) = 1,959) och humanitär
hjälporganisation (Exp (B) = 2,181) visar här även en ökad sannolikhet. Det innebär att
individer som är medlemmar i någon av dessa två organisationer med högre sannolikhet skriver
under en namninsamling än de som inte är medlemmar.
Modell 5 Deltagit i en demonstration
I den sista modellen (5) presenteras resultat för deltagandeformen deltagit i en demonstration.
Variabler som här inte är signifikanta är skolutbildning, nöjdhet med demokratin, medlem i
idrott-/friluftsförening, medlem i facklig organisation, medlem i kulturförening, medlem i
pensionärsförening, medlem i humanitär hjälporganisation och medlem i annan typ av
förening/organisation.

Signifikanta

variabler

är

resursvariabeln

månadsinkomst,

motivationsvariabeln intresse av politik och nätverksvariablerna medlem i miljöorganisation
och medlem i politiskt parti/förbund.
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I jämförelse till dem andra deltagandeformerna för år 2014 visar resursvariabeln
månadsinkomst signifikant effekt. Effekten som månadsinkomst (Exp (B) = 0,880) visar är
negativ vilket indikerar att ju högre månadsinkomst individer har desto mindre är sannolikheten
för att delta i en demonstration. Både intresse av politik (Exp (B) = 2,650) och diskuterat politik
(Exp (B) = 1,301) visar en positiv effekt vilket innebär att ju mer individer är intresserade av
politik och ju mer individer diskuterar politik desto högre är sannolikheten för att delta i en
demonstration i jämförelse till de individer som varken diskuterar politik eller är politiskt
intresserade. Nätverk visar här en positiv effekt och de är främst om man är medlem i
miljöorganisation (Exp (B) = 2,190) och politiskt parti/förbund (Exp (B) = 3,348). Individer
som är medlemmar i någon av dessa två organisationer deltar därmed med högre sannolikhet i
en demonstration än de som inte är medlemmar.
5.2 Politiskt deltagande 2017
I tabell 4 presenteras resultat från analyserna för år 2017. Här identifieras de effekter som
resurser, motivation och nätverk visar på indexet politiskt deltagande samt de fyra
deltagandeformerna enskilt. Likt förgående år representerar modell 1 indexet för politiskt
deltagande och resterande modeller representerar de fyra deltagandeformerna var för sig.
Tabell 4 – Analysernas resultat för år 2017

2017

Modell 1
Politiskt
deltagande
Index

Modell 2
Kontaktat en
tjänsteman

Modell 3
Kontaktat
en
politiker

Exp (B)
(Signifikans)

Exp (B)
(Signifikans)

Exp (B)
(Signifikans)

Modell 4
Skrivit
under en
namninsamling
Exp (B)
(Signifikans)

0,768
Sig (0,047)

0,803
Sig (0,013)

Resurser
Månadsinkomst
Resurser
Skolutbildning
Motivation
Nöjdhet med
demokratin
Motivation
Intresse av politik
Nätverk
Diskuterat politik

1,251
Sig (0,019)
1,213
Sig (0,000)

Modell 5
Deltagit i en
demonstration

Exp (B)
(Signifikans)

1,868
Sig (0,000)
1,234
Sig (0,000)

1,277
Sig (0,001)

1,184
Sig (0,000)

1,282
Sig (0,007)

Nätverk
Idrott/friluftsförening

27

Nätverk
Miljöorganisation
Nätverk
Politiskt parti/
förbund
Nätverk
Facklig organisation
Nätverk
Kulturförening
Nätverk
Pensionärsförening
Nätverk
Humanitär
Hjälporganisation

2,561
Sig (0,000)

3,244
Sig (0,000)

5,310
Sig (0,000)

5,981
Sig (0,000)

2,134
Sig (0,003)

2,288
Sig (0,009)

1,429
Sig (0,022)
1,486
Sig (0,025)

1,371
Sig (0,049)

1,287
Sig (0,015)

Nätverk
Annan typ av
förening/organisation

1,948
Sig (0,033)
0,473
Sig (0,025)

Konstanten

0,251

0,013

0,027

0,251

0,056

Nagelkerke R2

0,163

0,140

0,238

0,137

0,230

Antal fall

1430

1439

1443

1441

1437

Modell 1 som representerar indexet för politiskt deltagande visar åtta icke signifikanta resultat
och fem signifikanta. De variabler som inte är signifikanta är skolutbildning, månadsinkomst,
nöjdhet med demokratin, medlem i idrotts-/friluftsförening, medlem i miljöorganisation,
medlem i facklig organisation, medlem i pensionärsförening och medlem i annan typ av
förening/organisation. Till skillnad från år 2014 visar sig ingen av resursvariablerna
signifikanta här. De som däremot visar signifikanta resultat motivationsvariabeln intresse av
politik och nätverksvariablerna diskuterat politik, medlem i politiskt parti/förbund, medlem i
kulturförening och medlem i humanitär hjälporganisation. Samtliga signifikanta resultat
indikerar även positiva effekter på politiskt deltagande.
Intresse av politik (Exp (B) 1,251) anger att sannolikheten för politiskt deltagande ökar, vilket
innebär att ju mer individer är intresserade av politik desto högre är sannolikheten för att de
kommer delta politiskt i jämförelse till de individer som inte alls är intresserade. Vidare visar
även nätverksvariabeln diskuterat politik (Exp (B) = 1,213) ökad sannolikhet för politiskt
deltagande. Modellen indikerar att ju mer individer diskuterar politik desto högre är
sannolikheten för att de kommer delta än de som inte diskuterar alls. Att vara medlem i politiskt
parti/förbund (Exp (B) = 2,561) kulturförening (Exp (B) = 1,486) och humanitär
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hjälporganisation (Exp (B) =1,371) visar även positiva effekter och ökad sannolikhet. Individer
som är medlemmar i någon av dessa deltar med högre sannolikhet än de individer som inte är
medlemmar.
5.2.1 Olika deltagandeformer 2017
Nedan redogörs resultaten från tabell 4 för de olika deltagandeformerna för år 2017.
Modell 2-Kontaktat en tjänsteman
Som det går att utläsa från tabell 4 så representerar modell 2 deltagandeformen kontaktat en
tjänsteman. De variabler som inte visade signifikanta resultat för deltagandeformen är
resursvariablerna skolutbildning, månadsinkomst, motivationsvariablerna nöjdhet med
demokratin och intresse av politik samt några nätverksvariabler: medlem i idrott/friluftsförening, medlem i miljöorganisation, medlem i kulturförening, medlem i
pensionärsförening, medlem i humanitär hjälporganisation och medlem i annan typ av
förening/organisation. Som vi kan utläsa visar resurser och motivation ingen signifikant effekt
för kontaktat en tjänsteman, när det gäller nätverk så visar sig tre variabler signifikanta resultat,
dessa är diskuterat politik, medlem i politiskt parti/förbund och medlem i facklig organisation
Samtliga visar positiva effekter på deltagandeformen. Diskuterat politik (Exp (B) =1,234) visar
ju mer individer diskuterar politik desto högre är sannolikheten för att de kommer att kontakta
en tjänsteman. Att vara medlem i politiskt parti/förbund (Exp (B) = 3,244) och facklig
organisation (Exp (B) = 1,429) visar att individer som är medlemmar i någon av dessa med
högre sannolikhet kontaktar en tjänsteman än de som inte är medlemmar.
Modell 3-Kontaktat en politiker
I modell 3 visas resultat för deltagandeformen kontaktat en politiker. De som här visar på icke
signifikanta resultat är skolutbildning, månadsinkomst, medlem i idrott-/friluftsförening,
medlem i miljöorganisation, medlem i facklig organisation, medlem i pensionärsförening,
medlem i humanitär hjälporganisation och medlem i annan typ av förening/organisation.
Variabler som här visar sig signifikanta är nöjdhet med demokratin, intresse av politik,
diskuterat politik, medlem i politiskt parti/förbund och medlem i kulturförening.
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Modellen indikerar att alla signifikanta variabler utom en har positiv effekt på
deltagandeformen kontaktat en politiker 2017. Nöjdhet med demokratin (Exp (B) = 0,768)
visar negativ effekt vilket innebär att individer som är nöjda med demokratin med mindre
sannolikhet kommer kontakta en politiker än de som är missnöjda. Intresse av politik (Exp (B)
= 1,868) och diskuterat politik (Exp (B) =1,277) anger att sannolikheten för att kontakta en
politiker ökar. Det innebär att ju mer individer är politiskt intresserade och ju mer de diskuterar
politik desto högre är sannolikheten att kontakta en politiker. Medlemskap i politiskt
parti/förbund (Exp (B) = 5,310) och kulturförening (Exp (B) = 2,134) indikerar även att
sannolikheten ökar, det vill säga individer som är medlemmar i någon av dessa kommer med
högre sannolikhet att kontakta en politiker i jämförelse till de som inte är medlemmar.
Modell 4-Skrivit under en namninsamling
I modell 4 redovisas resultat för deltagandeformen skrivit under en namninsamling. Resultat
som här inte visar sig signifikanta är skolutbildning, månadsinkomst, intresse av politik,
medlem i idrott- /friluftsförening, medlem i miljöorganisation, medlem i politiskt parti/förbund,
medlem i facklig organisation, medlem i kulturförening, medlem i pensionärsförening och
medlem i annan typ av förening/organisation. De variabler som däremot är signifikanta är
nöjdhet med demokratin, diskuterat politik och medlem i humanitär hjälporganisation.
Nöjdhet med demokratin (Exp (B) = 0,803) anger en negativ effekt vilket innebär att individer
som är nöjda med demokratin med mindre sannolikhet kommer skriva under en
namninsamling. Diskuterat politik (Exp (B) = 1,184) och medlem i humanitär hjälporganisation
(Exp (B) = 1,284) visar däremot positiv effekt vilket ökar sannolikheten för att skriva under en
namninsamling. Dessa resultat visar att individer som diskuterar politik med högre sannolikhet
kommer skriva under en namninsamling i jämförelse till de som inte diskuterar. På samma sätt
innebär det att individer som är medlemmar i en humanitär hjälporganisation mer sannolikt
kommer skriva under en namninsamling än de som inte är medlemmar.
Modell 5-Deltagit i en demonstration
Den sista modellen 5 återspeglar resultat av de effekter som visas för deltagandeformen deltagit
i en demonstration. De resultat som här inte är signifikanta är skolutbildning, månadsinkomst,
nöjdhet med demokratin, intresse av politik, medlem i idrott-/friluftsförening, medlem i
miljöorganisation, medlem i facklig organisation, medlem i pensionärsförening. Som vi ser så
visar varken resurser eller motivation signifikanta resultat här. De variabler som visar sig
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signifikanta här är endast nätverksvariablerna: diskuterat politik, medlem i politiskt
parti/förbund, medlem i kulturförening, medlem i humanitär hjälporganisation och medlem i
annan typ av förening/organisation.
Diskuterat politik (Exp (B) = 1,282) visar en positiv effekt vilket innebär att individer som
diskuterar politik med högre sannolikhet deltar i en demonstration än de som inte diskuterar.
Att vara medlem i politiskt parti/förbund (Exp (B) = 5,981) kulturförening (Exp (B) = 2,282)
och humanitär hjälporganisation (Exp (B) = 1,948) visar även en ökad sannolikhet för att delta
i en demonstration. Det innebär att individer som är medlemmar i någon av dessa kommer med
högre sannolikhet att delta i en demonstration i jämförelse till de som inte är medlemmar.
Annan typ av förening/organisation (Exp (B) = 0,473) indikerar däremot negativ effekt vilket
innebär att individer som är medlemmar i någon annan typ av förening/organisation med
mindre sannolikhet deltar i en demonstration.
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6. Sammanfattande analys & slutsatser
Studien har haft i syfte att undersöka individers politiska deltagande i Sverige. För att uppnå
syftet formulerades två frågeställningar. Den första frågeställningen är: Vilka effekter har
resurser, motivation och nätverk på individers politiska deltagande i Sverige? och den andra
frågeställningen är: Varierar effekterna för individers politiska deltagande vid valår i
jämförelse till icke-valår och isåfall vilken utsträckning?
CVM-modellens förklaringsfaktorer visar varierande effekter för det politiska deltagandet. När
det gäller motivation och nätverk går det att konstatera fler signifikanta effekter i jämförelse
till resurser.
Utifrån de presenterade resultatet i tidigare kapitel ser vi endast ett signifikant resultat för
resurser och det är skolutbildning för år 2014. Skolutbildning visade här en positiv effekt på
politiskt deltagande vilket indikerar att sannolikheten för politiskt deltagande är högre under
valår bland individer som har högre grad av utbildning. Vår första hypotes: H1 Individer med
god tillgång av resurser deltar politiskt i högre utsträckning än individer med låg tillgång av
resurser kan därmed delvis antas baserat på resultaten vi fått eftersom en av variablerna visade
sig signifikant. Antagandet gäller endast för valår 2014 då icke-valår inte visade några
signifikanta resultat för resurser och därmed kan vi inte uttala oss om det. För att undersöka
motivation ställdes följande hypotes upp: H2 Individer med hög politisk motivation deltar
politiskt i högre utsträckning än individer med låg politisk motivation. Sett till resultaten kan
vi delvis hitta stöd för hypotesen då endast en av motivationsvariablerna visade positiv
signifikant effekt. Intresse av politik visade här positiva effekter på individers politiska
deltagande vid båda åren vilket innebär att individer som är mer intresserade av politik
sannolikt deltar i högre utsträckning än de som inte är intresserade alls, detta tyder på hög
politisk motivation.
I syfte att undersöka vilka effekter nätverk har på individers politiska deltagande i Sverige
ställde vi upp följande hypotes: H3 Individer med god tillgång till nätverk deltar politiskt i
högre utsträckning än individer med låg tillgång av nätverk. När det gäller nätverk så visar det
sig att individer som diskuterar politik och är medlemmar i någon form av föreningar,
organisationer, förbund eller parti med sannolikhet deltar i högre utsträckning för båda åren.
När det gäller just medlemskap i olika föreningar, organisationer, förbund och partier varierar
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effekter för båda åren men en tydlig trend vi kan se utifrån resultatet är att individer som är
medlemmar i någon av dessa med högre sannolikhet deltar politiskt i jämförelse till de som
inte är medlemmar i något alls. Utifrån detta resultat kan vi därmed anta hypotes tre.
För att återkoppla till den första frågeställningen Vilka effekter har resurser, motivation och
nätverk på individers politiska deltagande i Sverige? så kan vi utifrån de empiriska analyserna
dra slutsatsen att resurser, motivation och nätverk har positiva effekter på individers politiska
deltagande i Sverige då samtliga tre hypoteser till stora delar bekräftats. Det innebär att
individer som har god tillgång till resurser (skolutbildning), har hög politisk motivation
(intresse av politik) dessutom ingår i olika nätverk samt diskuterar politik, med högre
sannolikhet deltar i jämförelse till de individer som inte har god tillgång till resurser, motivation
eller nätverk.
Utifrån de presenterade resultatet ser vi även att effekterna som framkommer varierar mellan
åren. Det finns med andra ord skillnader i effekterna i många variabler vid valår i jämförelse
till icke-valår när det gäller politiskt deltagande. Nedan finns effekterna sammanfattade i en
tabell där Exp (B) värdena dividerats med varandra för att få fram kvotvärdet och effekt
skillnaderna mellan valår och icke-valår.
Tabell 5 - Sammanfattande analys för valår 2014 och icke-valår 2017

Utifrån tabell 5 ser vi att effekterna skiljer sig i några variabler mellan valår 2014 och ickevalår 2017. Baserat på resultatet ser vi att samtliga redovisade variabler visar större effekt vid
valår i jämförelse till icke-valår då alla kvotvärden överstiger 1. Resultaten stödjer till stora
delar vår sista hypotes H4: Vid valår har resurser, motivation och nätverk större effekt för
individers politiska deltagande än vid icke-valår. Sett till resultaten kan vi delvis anta
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hypotesen då en motivationsvariabel och tre nätverksvariabler visar skillnad i effekterna,
däremot kan vi inte uttala oss om resurser då den inte visade någon effekt alls vid icke-valår
sett till analysernas tidigare redovisade resultat. För att återkoppla till den andra
frågeställningen: Varierar effekterna för individers politiska deltagande vid valår i jämförelse
till icke-valår och isåfall vilken utsträckning? kan vi utifrån resultatet dra slutsatsen att vissa
av effekterna varierar mellan valår och icke-valår. I vilken utsträckning variationen sträcker sig
är svårt att uppskatta då det inte finns något som tyder på att effekten är stor men däremot så
kan vi uttala oss om att effekten fortfarande finns. Vi kan utifrån resultatet säga att
motivationsvariabeln intresse av politik tyder på att effekten av politiskt intresse för politiskt
deltagande är 15,9% större vid valår i jämförelse till icke-valår. Vidare kan vi även uttala oss
om att nätverksvariablerna diskuterat politik, medlem i politiskt parti/förbund och medlem i
humanitär hjälporganisation visar större effekter vid valår än icke-valår. Effekten av diskuterat
politik för politiskt deltagande visar en ökning på 1,4% vid valår. Likaså visar sig effekten av
medlemskap i politiskt parti/förbund och humanitär hjälporganisation 14,6% och 7,6% större
för politiskt deltagande vid valår i jämförelse till icke-valår.
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7. Diskussion om analysernas resultat och slutsatser
Aktuell studie har visat på att resurser, motivation och nätverk har positiva effekter på
individers politiska deltagande i Sverige, samt att det finns en skillnad i motivation och
nätverks effekterna för det politiska deltagande mellan valår och icke-valår.
Sett till de presenterade resultatet och den tidigare forskning som presenterats om CVM och
politiskt deltagande går det att finna flera likheter. Motivationsvariabeln intresse av politik
visade att ju mer individer är intresserade av politik desto högre är sannolikheten för att de
engagerar sig och deltar i politiken, detta styrks även med tidigare studier där individers intresse
för politik betonas främja politiskt deltagande (Pattie, Seyd & Whiteley 2003, ss.443–446).
Trots det positiva resultatet vill vi nämna att det har varit svårt att finna lämpliga variabler som
mäter motivation. Nöjdhet med demokratin visade en annan effekt än förväntat. Vi förväntade
oss att individer som är nöjda med demokratin även känner mer motivation och därmed deltar
i en högre utsträckning, men resultatet visade annat. Nu i efterhand kan man diskutera huruvida
denna indikator är lämplig för att mäta motivation då den kanske inte är sammankopplad till
individers motivation. Individer som är nöjda med demokratin kanske inte är motiverade till
att delta och opponera sig då det känner sig nöjda, till skillnad från de individer som känner sig
missnöjda med demokratin och kanske finner mer motivation till deltagande. Verba,
Schlozman & Brady påpekar även komplexiteten som vanligtvis kan uppstå när man vill mäta
individers attityder och motivation (Verba et al. 1995a, s.275).
Att nätverk har betydelse för individers politiska deltagande har i studien visat sig genom flera
signifikanta effekter där vi både kunnat se att individer som diskuterar politik och är
medlemmar i någon form av parti, förbund, organisation eller föreningar med högre
sannolikhet deltar i jämförelse till de individer som varken diskuterar politik eller ingår i något
av ovanstående nätverk. Resultaten för nätverk stödjer CVM teorins utgångspunkter om att
individers deltagande är beroende av olika nätverk. Interaktionen mellan individer i nätverk är
med andra ord viktig då det vanligtvis är här som politiska diskussioner av olika slag kan uppstå
(Verba et al. 1995a, s.133, ss.360–370). Detta stärks även genom de resultat som forskaren
Scott. D McClurg fann i sin studie om att individer som ingår i olika form av nätverk med
större sannolikhet finner intresse för att delta och engagera sig. Genom att individer integrerar
med varandra och diskuterar rekryteras de snabbare in i den politiska sfären (McClurg 2003,
s.450).
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När det gäller resurser förväntade vi oss fler signifikanta resultat då både den utvalda teorin
och tidigare forskning pekar på vikten av resurser. Sett till de resultat vi fått visar de endast på
att skolutbildning ökar sannolikheten för politiskt deltagande under valår. Månadsinkomst
visade förvånansvärt inga signifikanta resultat på politiskt deltagande förutom på en deltagande
form. Våra förväntningar var att inkomst skulle ha fler signifikanta resultat sett till att teorin
och tidigare forskning pekar på pengar som en avgörande resurs för om individen väljer att
delta eller inte. Verba et al. (1995a) beskriver pengar som en viktig resurs för att kunna delta i
olika former av politiska aktiviteter vilket är vanligt förekommande i USA (Verba et al. 1995a,
ss.270–271). Resursernas starka betydelse för individers politiska deltagande har även funnit
stöd i tidigare studier (Nygård & Jakobsson 2011, s. 175; Johansson 2010, s.70). Det är dock
svårt att säga huruvida resurser, specifikt pengar har lika stor betydelse i Sverige då CVMteorin kom att utvecklas i USA.
Utifrån resultaten kunde vi även se att det finns en variation i effekterna för politiskt deltagande
beroende på om det är valår eller inte. Vi kunde inte uppskatta utsträckningens storlek men
däremot kunde vi se att effekten av politiskt intresse visade större effekt vid valår i jämförelse
till icke-valår. Likaså visade effekterna av diskuterat politik, medlem i politiskt parti/förbund
och humanitär hjälporganisation större betydelse under valår. Sett till de teoretiska antagandena
om kontextuella sammanhang kan detta möjligtvis bero på den valspänning som råder under
valår. Omständigheter som dessa kan sannolikt påverka individer som är politiskt intresserade,
diskuterar politik eller är medlemmar i politiskt/parti förbund och humanitära
hjälporganisationer till att engagera sig mer under valår. Detta tror vi kan ske i syfte att
motverka det som Miller och Krosnick kallar för politiska förändringshot, vilket innebär att
individer kan välja att engagera sig för att exempelvis motverka en politisk kandidat/parti eller
skattehöjningar (Miller & Krosnick 2004, ss.507–509).
Trots att fåtal aspekter har mäts inom denna studie med utgångspunkt till CVM teorin så går
det att finna mönster som stödjer den utvalda teorin. Genom de resultat vi har fått går det att se
att resurser, motivation och nätverk påverkar individers politiska deltagande i Sverige. Vi kan
dock inte utesluta att det finns andra faktorer som påverkar men det är ingenting denna studie
kan ta ställning till. Då studien till stora delar bekräftar samtliga hypoteser genom flera
signifikanta resultat går det att konstatera att CVM teorin lämpar sig väl för att studera politiskt
deltagande i svenska kontexter. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv har ämnet varit intressant
att studera. Sett till tidigare forskning har vi inte funnit några liknande jämförelser mellan valår
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och icke-valår, vilket gör denna studie intressant. Att det finns skillnader mellan valår och ickevalår finner vi som intressant då det säger oss om vad som mobiliserar individer till politiskt
deltagande och att det under valår finns fler faktorer som påverkar individers politiska
deltagande i Sverige. För fortsatta studier inom området hade det varit intressant att inkludera
fler aspekter som mäter förklaringsfaktorerna och politiskt deltagande eller eventuellt ta hänsyn
till fler kontexter. Ett annat intressant alternativ hade även varit att genomföra en studie över
tid för att se hur CVM teorin som förklaring till politiskt deltagande kan varierar över tid.
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Bilagor
Bilaga 1. 2014
Beroende variabel

Här har svarsalternativ A, B, C och D använts.

Oberoende variabler

41

Här har svarsalternativ B använts. (Se omkodning av variabel i tabell 1)

(Se omkodning av variabel i tabell 1)

Här har svarsalternativ A, B, C, D, E, I, J och M använts.

42

Här har svarsalternativ S använts.

43

Kontrollvariabler 2014

44

Bilaga 2. 2017
Beroende variabel

Här har svarsalternativ A, B, C och D använts.
Oberoende variabler

45

Här har svarsalternativ B använts. (Se omkodning av variabel i tabell 1)

(Se omkodning av variabel i tabell 1)

Här har svarsalternativ A, B, C, D, E, F, G och I använts.

46

Här har svarsalternativ N använts.
Kontrollvariabler 2017

47

48

Bilaga 3. Logistiska regressionsanalyser utan kontrollvariabler 2014.

Politiskt deltagande (index)

Kontaktat en tjänsteman

49

Deltagit i en demonstration

Kontaktat en politiker

50

Skrivit under en namninsamling

51

Bilaga 4. Logistiska regressionsanalyser utan kontrollvariabler 2017.

Politiskt deltagande (index)

Kontaktat en tjänsteman

52

Deltagit i en demonstration

Deltagit i en demonstration (utan medborgarskap)

53

Kontaktat en politiker

Skrivit under en namninsamling

54

